
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН СЕДМИЧЕН
ПРОГРАМИРУЕМ ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР

1. Описание
-  Монтаж на DIN шина

-  Дигитално програмируемо 

   време с дневни и седмични

   програми

-  Циклични програми с 16

   ON-OFF режима

-  LCD дисплей с реално време Час/Минути и

   ON / AUTO / OFF

2. Инструкция за отключване
   Натиснете 4 пъти бутон “RESET”  и символът        ще 

изчезне от долния ляв ъгъл. В този момент 

таймерът е в режим на промяна на стойностите

или програмиране. Ако липсва опериране след

15 секунди таймерът се заключва автоматично.

За ръчно заключване може да използвате и 

четирикратно натискане на бутон “C/R”. В заключен 

режим бутоните не са активни.

3. Технически характеристики
- Захранване 180-264V AC (50-60Hz)

- 1 релеен ON-OFF контакт (SPDT)

- точност ±1 сек / ден

- 16 ON-OFF цикъла

- диапазон 1мин - 168 часа

- минимален интервал - 1мин

- поддържане на времето от батерия   15 дни

- капацитет на релето 16А 250V AC (cos φ =1)

- отн. влажност 35-85%

- температура на ок. среда 10-50ºС

- тегло 230г.

4. Инструкция за употреба
   При първоначална употреба моля включете 

захранването позволете на батерията да се 

зареди и натеснете бутон РЕСЕТ. 

Програмиране

Натиснете Timer - дисплея показва

С тази настройка ще зададете време за включване

на първия времеви интервал. 

Чрез бутон WEEK изберете ден от седмицата.

(Ако желаете едни и същи настройки за всеки ден

от седмицата, не е необходимо да натискате този 

бутон). Чрез бутон HOUR ще зададете часа, а с бутон

MINUTE минутите

1ON

1OFF

След като приключите с настройката за времето

на включване, натиснете отново бутон TIMER

Дисплея показва

С тази настройка ще зададете времето за изключване

на първия времеви интервал. 

Чрез бутон WEEK изберете ден от седмицата.

(Ако желаете едни и същи настройки за всеки ден

от седмицата, не е необходимо да натискате този 

бутон). Чрез бутон HOUR ще зададете часа, а с бутон

MINUTE минутите.

Натискането на бутон RESET в режим програмиране

канселира зададената стойност. Повторното му

натискане ги връща.

Бутон WEEK (за дните от седмицата) има 15 режима:

1. Пн-Вт-Ср-Чт-Пт-Сб-Нд    2. Пн   3. Вт   4. Ср   5. Чт

6. Пт   7. Сб   8. Нд   9. Пн-Ср-Пт   10. Вт-Чт-Сб

11. Сб-Нд   12. Пн-Вт-Ср   13. Чт-Пт-Сб

14. Пн-Вт-Ср-Чт-Пт   15. Пн-Вт-Ср-Чт-Пт-Сб

Повторете гореописаните стъпки за останалите

времеви интервали (до 16 ) 

Накрая натиснете бутон CLOCK           

Настройка на деня, часа и минутите. 

1.Отключете таймера. 

2. С натискането на бутон WEEK задайте деня от 

седмицата. С бутон HOUR променяте часа, с бутон

MINUTE променяте минутите.

 Режими на бутон MANUAL

С натискането на бутон MANUAL  се променя 

режима на контактното реле. Съответния режим 

се изписва на дисплея. Светлинен индикатор

светва при включено контактно реле.

ON - включено

AUTO - програмиран режим

OFF - изключено

5. Свързване

MICRO COMPUTER TIMER SWITCH

ВХОД
180-240VAC

ИЗХОД
180-240VAC

CUE TB-125


