
 
Art.No.50350023 
DE: 
24-Stunden-Zeitschaltuhr  
kindersicher 
für den Gebrauch im Freien geeignet 
. Bis zu 24 Schaltungen pro Tag 
. Kürzeste Schaltzeit: 30 Minuten. 
. Achten Sie bei Gebrauch im Freien darauf, dass sich die Steckdose oben befindet und die 
Einstellscheibe unten. 
Einstellen der Schaltungen: 
Rund um die Einstellscheibe sind blaue Stifte zur Zeitauswahl angeordnet. Drücken Sie einen oder 
mehrere Stifte mithilfe eines spitzen Gegenstandes (zum Beispiel ein Kugelschreiber) bei der 
gewünschten Schaltzeit nach unten. Beispiel: Um eine Schaltung von 12:00 bis 13:00 einzustellen, 
drücken Sie die 2 Stifte zwischen 12:00 und 13:00 nach unten. Nachdem Sie die Schaltzeit gewählt 
haben, drehen Sie die Einstellscheibe solange bis der Pfeil auf die eingestellte Zeit ausgerichtet ist. 
Bei einer Stromunterbrechung wird die Zeit angehalten. 
Nennspannung: 220-240 V~ Wechselstrom, 50 Hz 
Max. Schaltlast: 16 A / 3500 W 
 

CZ: 
24-hodinové- spínací hodiny  
Dětská pojistka, 
vhodné pro venkovní použití 
. Až do 24 zapnutí za den 
. Nejkratší spínací doba: 30 minut. 
. Při používání v exteriéru dbejte na to, aby se zástrčka nacházela nahoru a regulační podložka dole. 
Nastavení okruhů: 
Kolem regulační podložky jsou uspořádány modré kolíky pro výběr času. Stiskněte jeden nebo 
několik kolíků pomocí ostrého předmětu (např pera) na požadovaný čas sepnutí nadol. Příklad: 
Chcete-li nastavit připojení od 12:00 do 13:00, stiskněte 2 kolíky mezi 12:00 a 13: 00 nadol. Po 
zvolení času sepnutí, otáčejte regulační podložku, dokud šipka nebude směřovat na nastavený čas. 
Pokud dojde k přerušení napájení, čas se zastaví. 
Jmenovité napětí: 220-240 V~ střídavý proud, 50 Hz 
Max. spínací výkon: 16 A / 3500 W 
 

HU: 
24-órás-időzítő  
gyermekvédelemmel 
kültéri használatra ajánlott 
. 24 órás mód 
. Legkisebb időegység: 30  perc. 
. A kültéri használat során ügyeljen arra, hogy a csatlakozó aljzat fent legyen, a kapcsoló rész pedig 
lent. 
Fokozat beállítás: 
A kapcsoló rész körül egy kék sáv található az idő kiválasztásához. Nyomja meg a sávot/ sávokat 
egy éles tárgy segítségével (pl. golyóstoll) a kívánt jelzésnél lefelé. Példa: 12:00- től 13:00-ig tartó 
időzítés beállítása végett nyomja meg a 2 gombot 12:00 és 13:00 között lefelé. 
Miután kiválasztotta az időzítést, nyomja meg a beállító gombot mindaddig, míg a nyíl a beállított 
időre nem mutat. 
Áramkimaradás esetén az időzítő megáll. 
Hálózati feszültség: 220-240 V~ váltakozó áram, 50 Hz 
Max. kapcsolási terhelés: 16 A / 3500 W 
 

SK: 
24-hodinové- spínacie hodiny  
Detská poistka, 
vhodné pre vonkajšie použitie 
. Až do 24 zapnutí  za deň 
. Najkratšia spínacia doba: 30 minút. 



. Pri používaní v exteriéri dbajte na to, aby sa zástrčka nachádzala hore a regulačná podložka dole. 
Nastavenie okruhov: 
Okolo regulačnej podložky sú  usporiadané modré kolíky pre výber času. Stlačte jeden alebo viacero 
kolíkov pomocou ostrého predmetu (napr pera) na požadovaný čas spínania dole. Príklad: Ak chcete 
nastaviť pripojenie od 12:00 do 13:00, stlačte 2 kolíky medzi 12:00 a 13:00nadol. Po zvolení času 
spínania, otáčajte regulačnú podložku, kým šípka nebude smerovať na nastavený čas. 
Ak dôjde k prerušeniu napájania, čas sa zastaví. 
Menovité napätie: 220-240 V~ striedavý prúd, 50 Hz 
Max. spínací výkon: 16 A / 3500 W 
 

SI: 
24-urna stikalna ura  
varno za otroke 
primerno za uporabo na prostem 
. Do 24 preklapljanj dnevno 
. Najkrajši čas preklapljanja: 30 minut. 
. Pri uporabi na prostem bodite pozorni, da se vtičnica nahaja zgoraj in nastavljalna ploščico spodaj. 
Nastavitev preklapljanj: 
Okrog nastavljalne ploščice so razporejeni modri zatiči za izbiro časa. S pomočjo ostrega predmeta 
(npr. kemičnega svinčnika) pritisnite navzdol enega ali več zatičev pri želenem času vklopa. Primer: 
Če želite nastaviti vklop od 12:00 do 13:00 ure, pritisnite navzdol dva zatiča med 12:00 in 13:00. 
Potem ko ste izbrali čas vklopa, zavrtite nastavljalno ploščico, dokler ni puščica poravnana na 
nastavljen čas. 
Pri izpadu električnega toka se čas ustavi. 
Nazivna napetost: 220–240 V~ izmenični tok, 50 Hz 
Maks. obremenitev vklopa: 16 A / 3500 W 
 

HR: 
Vremenski uklopni sat 24 H  
Sigurno za djecu 
Pogodno za vanjsku uporabu 
. Do 24 uklapanja po danu 
. Najkraće vrijeme uklapanja: 30 minuta. 
. Pri korištenju na otvorenom obratite pažnju na to, da se utičnica nalazi gore, a ploča za 
podešavanje dolje. 
Podešavanje uklapanja: 
Oko ploče za podešavanje raspoređeni su plavi klinovi za odabir vremena. Pritisnite jedan ili više 
klinova pomoću šiljastog predmeta (npr. kemijske olovke) kod željenog vremena uklapanja prema 
dolje. Primjer: Da biste podesili uklapanje od 12:00 do 13:00, pritisnite oba klina između 12:00 i 
13:00 prema dolje. Nakon što ste odabrali vrijeme uklapanja okrenite ploču za podešavanje dok 
strelica ne bude centrirana na podešeno vrijeme. 
U slučaju prekida struje vrijeme se zaustavlja. 
Nazivni napon: 220-240 V ~ izmjenična struja, 50 
 

RO: 
Temporizator programabil 24 ore  
Sigur pentru copii 
Adecvat pentru uzul în aer liber 
. Până la 24 de circuite pe zi 
. Cel mai scurt timp de comutare: 30 minute 
. Asigurați-vă că la folosirea dispozitivului în aer liber priza se găsește în partea de sus iar 
comutatorul în partea de jos. 
Programarea comutatorului: 
De jur împrejurul comutatorului se găsesc aranjate clapete albastre pentru alegerea timpului. Pentru 
a seta timpul dorit, apăsați în jos pe una sau mai multe clapete cu ajutorului unui obiect ascuțit (de 
exemplu un pix). Exemplu: Pentru a seta temporizatorul de la ora 12:00 la 13:00, apăsați în jos pe 
cele 2 clapete aflate între intervalul 12:00 și 13:00. După ce ați ales timpul dorit, învârtiți comutatorul 
până când săgeata ajunge în dreptul timpului setat. 
În cazul unei întreruperi de curent, temporizatorul se va opri și el. 
Tensiune nominală: 220-240 V curent alternativ, 50 Hz. 
Sarcină maximă comutator: 16 A / 3500 W 


