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Instruction for installation and useEN

Инструкция за монтаж и експлоатацияBG

GR Οδηγιεσ για την εγκατασταση και τη χρηση

SLO Navodilo za vgradnjo in uporabo

SK Návod na montáž a používanie

RO Instrucțiune de instalare și utilizare

Uputstvo za ugradnju i upotrebuSRB

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

HR

BIH

MK Упатство за вградување и употреба 

HU Szerelési és kezelési utasítás

Instrukcja instalacji i użytkowaniaPL

Instrução para instalação e usoP

Istruzioni per l'installazione e l'usoIT

Programmable digital one-channel timer TE 15A

BG

GR Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες TE 15A

SLO Časovnik TE 15A

SK Časový spínač TE 15A

RO Timer programabil cu un singur canal TE 15A

Jednokanalni tajmer TE 15ASRB

Tajmeri

Jednokanalni tajmer TE 15A

HR

BIH

MK Тајмер со еден канал TE 15A

HU Egycsatornás Időkapcsoló TE 15A 

Programowalny cyfrowy jednokanałowy zegar TE 15A

P Temporizador programável digital de um canal TE 15A

PL

Temporizzatore digitale programmabile a un canale TE 15AIT

Едноканален таймер ТЕ 15A

EN
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TIMER TE 15 A

Programmable digital one-channel TIMER TE 15A

— Digital electronics general purpose �me switch with daily and weekly programs

— Advanced pre-se�ng one week befor

— Latest technology COMS quartz Micro-controller

— Repeat programs with 8 ON/OFF se�ngs.

— To-the-minute se�ng accuracy.

— DIN Rail installa�on

— LCD displays real �me to Hour/Minute and ON/AUTO/OFF.

Dimensions (mm)

МANUAL INSTRUCTION

Э

c

Resistance Load: 16A/25 VAC (cosØ=1)

I induc�on Load: 8A/25 VAC (cosØ=6)Э
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MANUAL

MANUAL

If you always want to use time switch ON or OFF, please press “ MANUAL” key to display “ON “ or “OFF”

BG - В интерес на вашата безопасност, монтирането и настройването да се извършват само от специалист! EN - For your safety, 
installation and tuning are performed only by a specialist! BiH - Za vašu sigurnost, ugradnju i tuning vrši samo stručnjak! GR - Για την ασφάλειά 
σας, η εγκατάσταση και η τοποθέτηση γίνονται μόνο από ειδικούς! D - Zu Ihrer Sicherheit werden Installation und Wartung nur von einem 
Fachmann durchgeführt! RO - Pentru siguranța dvs., instalarea și reglarea sunt efectuate numai de către un specialist! SK - Pre vašu 
bezpečnosť, inštalácia a ladenie vykonáva iba špecialista! SLO - Za vašo varnost, namestitev in nastavitev opravlja samo strokovnjak! SRB - 
За вашу сигурност, инсталација и подешавање изводе само специјалиста! HU - Az Ön biztonsága érdekében a telepítést és a hangolást 
csak szakember végezheti! HR - Za vašu sigurnost, instalacije i ugađanje izvodi samo stručna osoba!; МК - За ваша безбедност, 
инсталација и подесување се изведува само од специјалист!; PL - Ze względów bezpieczeństwa instalację i strojenie wykonuje tylko 
specjalista!; P - Para sua segurança, a instalação e o ajuste são realizados apenas por um especialista!; IT - Per la tua sicurezza, 
l'installazione e la messa a punto vengono eseguite solo da uno specialista!
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7-Дневен програмируем електронен таймер

тип TE 15 A

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ТАЙМЕР TE 15 A

°C

°C150

c

16А

Dimensions (mm)

СВЪРЗВАНЕРАЗМЕРИ



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1.При първа употреба на таймера, моля подайте захранване и оставете батерията да се зареди, след което 

натиснете бутон „RESET“ .............................................................................

2.Заводската настройка на таймера е на 24-часов режим.Ако искате да преминете на 12-часов режим, 

моля натиснете и задръжте за 5 секунди бутон        като на  дисплея ще се появи „AM“.

Ако желаете отново да върнете 24-часов режим на работа , натиснете бутона        отново и задръжте за 

5 секунди и режимът ще бъде променен.

ПРОГРАМИРАНЕ

Стъпка Бутон Програмируема функция

Натиснете Р Настройка на първото време на 
включване-1 ON (дисплей – 1 ON)

Натиснете 

Избор на ден от седмицата за който се отнася настройката 
(ако желаетесъщата настройка за всеки ден от седмицата, не е 
необходимо да натискате този бутон)

Натиснете Настройка на час и минути

Настройка на първото времеза изключване: 1 OFF 
(показание дисплей 1 OFF )Натиснете 

Натиснете 
Избор на дни от седмицата, за които да се отнася настройката 
(ако желаетесъщата настройка за всеки ден от седмицата, не е 
необходимо да натискате този бутон)

Натиснете Настройка на час и минути

Повторете стъпки 
от 2 до 6

Настройка време за включване и изключване от 2 до 8

Натиснете Край

За нулиране на настроено време за включване/изключване натиснете „MANUAL“. 

На дисплея се появява „--:--“, за да се потвърди прекъсването на настройката.

При повторно натискане на бутон „MANUAL“ се влиза в режим първоначална настройка.

 10 Различни настройки : (1.MO, 2.TU, 3.WE, 4.TH, 5.FR, 6.SA, 7.SU, 8.MO TU WE TH FR 9.SA SU 10.MO 

TU WE TH FR SA SU )

** Ако не ви е нобходима настройка на време за включване и изключване, натиснете бутон     

4. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА 
Натиснете        и „d+“ едновременно докато се появи точната дата

Натиснете       и „h+“ едновременно докато се появи точният час

(3) натиснете           и „м+“ едновременно докато се появят точните минути 

(4)натиснете бутон „MANUAL“ за изписване ON AUTO или AUTO OFF.(ako часовникът във вашата 
програма е ON, избира ON AUTO, а ако часовникът във вашата програма е OFF , избира AUTO OFF)

5.ако желаете винаги да ползвате таймера ON или OFF, моля натиснете бутон „MANUAL“ , за да се появи 
на дисплея „ON“ или „OFF“

▀ забележка: консумацията на електроенергия  на електрическите уреди, свързани към таймера, трябва да е 
в съответствие с номиналния му капацитет.                           
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