
 

 

Цифров седмичен таймер DZ 20 

Инструкции за употреба: 

Дигиталният седмичен таймер е предназначен да се използва в затворени 

сухи помещения и само за лична употреба. Използвайте уреда индивидуално, 

не го свързвайте с няколко таймера. Всяко друго ползване на таймера е 

некоректно и производителя не носи отговорност за повреди, настъпили при 

неправилна употреба. Моля прочетете внимателно инструкциите за употреба 

преди да използвате таймера. 

Контролни елементи (фиг.А) 

1. LSD дисплей 

2. Бутон минути 

3. Бутон рестарт 

4. Произволен бутон 

5. Бутон за включване, изключване и автоматично 

6. Контакт 

7. Щепсел (отзад) 

8. Таймер 

9. Часовник 

10. Бутон за седмица 

11. Бутон за изчистване 

12. Бутон за часове 

 

LCD дисплей (фиг.В) 

13. Дисплей за дните от седмицата 

14. R символ 

15. S символ 

16. Дисплей за секунди 

17. Включване – авто – изключване (ON-AUTO-

OFF) 

18. Дисплей за минути 

19. Избор на програма 

20. Дисплей за часове 

21. Часовник 

22. Номер на програма 

23. Сутрин-вечер (am-pm) 

24. Включване – изключване (ON/OFF) 

Технически данни: 

Модел:  DZ 20 – A V2 

Напрежение: 230-240 V ~ 50 hz 

Макс. натоварване: 16 A / 3600 вата 

Заобикаляща температура: от -10 до +40° С 

Възможност за грешка: +- 1 минута месечно 

Най-кратко време за превключване: 1 минута 

Програми: 10 групи ON/OFF 

Батерия: NiMH 1,2V   > 100 ч. 

 

 

Безопасност: 

Децата не са в състояние да разберат възможната опасност от използването на електрически уреди. Никога не 

оставяйте децата си да използват електрически уред без надзор!  

Винаги включвайте уреда в безопасно инсталиран контакт. 

Не покривайте уреда. Топлинната акумулация може да предизвика риск от пожар. 

Регулярно проверявайте уреда за повреди. Не подменяйте повредените части. При нужда се свържете с 

производителя.  

Не отваряйте уреда. Отварянето ще наруши неговата гаранция. 

Уредът съдържа зареждаща се батерия. При повреда на батерията, тя ще бъде сменена от вашият дистрибутор. 

Не докосвайте уреда с мокри ръце и пазете от намокряне. 

Изключете от електрическата мрежа за да презаредите. 

Не включвайте печки/духалки и подобни уреди, които не бива да бъдат оставяни без надзор. 

Контрол и дисплей: 

Бутонът за изчистване (11)  ще изтрие всички въведени настройки за време и програми. 

Дисплей: 

Дисплей за дните от седмицата (13)  - означенията на LCD дисплея означават: 

MO -понеделник 

TU- вторник 



 

 

WE - сряда 

TH- четвъртък 

FR - петък 

SA - събота 

SU – неделя 

R символ (14) – показва, че случайният принцип е активиран. Показва, че с тази настройка уредът ще се включва и 

изключва в различни интервали от време. 

S символ (15) – показва, че уредът е включен на лятна часова зона. 

Включване – авто – изключване (ON-AUTO-OFF) (17) -показва опериращата в момента програма на уреда. 

Програма (19) – показва, че функцията на програмата е активирана 

Часовник (21) – показва, че функцията на часовника е активирана 

ON - OFF (24) – показва времето на включване и изключване на уреда 

Подготовка: 

Преди да включите уреда, трябва да го заредите. Рестартирайте всички настройки. Посочете местно време.  

Зареждане: Включете щепсела в главния контакт (7). Заредете батерията за 14 часа. 

Рестартиране на всички настройки: Не е нужно уредът да бъде включен към захранващата мрежа, за да направите 

тази настройка.  Натиснете бутонът за изчистване (11)  с молив или с друг остър предмет. На LCD дисплеят ще се 

покаже: Всички настройки изчистени. 

Настройка на местното време: Натиснете и задръжте бутона за часовник (21), посочете настоящият ден от 

седмицата с бутона (10), посочете часа с бутон (12), минутите с бутон (2), пуснете бутона за часовник (21). 

 

Настройване на стандартно и лятно часово време: 

Настройване на лятно часово време: Едновременно натиснете бутоните (9) и (5). На LCD дисплея ще се покаже 

часовия дисплей (20) увеличен с един час и S символът (15) ще се скрие. 

Настройване на стандартно часово време: Едновременно натиснете бутоните (9) и (5). На LCD дисплея ще се скрие 

S символът (15) и часовия дисплей (20) ще се намали с един час. 

Настройки на часовете: LCD дисплеят показва местното време в 12 или 24 часов диапазон. В 12 часовите настройки 

AM означава сутрин или преди обяд, а PM – следобед . По първоначални настройки е зададен 24 часовия диапазон.  

Включване на часовниковата функция: 

LCD дисплеят автоматично се връща към функциите на часовника, ако не се използва повече от 30 секунди. 

Натиснете бутон (9) за да върнете ръчно към функциите на часовника. 

 

Активиране на непрекъсната работа: 

Цифровият седмичен таймер има следните начини за опериране: 

-Непрекъсната работа 

-Автоматична програма на действие 

По подразбиране е автоматичната програма на действие. Можете да включите уреда на Непрекъсната работа 

отделно от програмите.  

Активиране на Непрекъсната работа: Неколкократно натиснете бутон (5) докато на дисплея не се покаже ON (17). 

Деактивиране на Непрекъсната работа: Неколкократно натиснете бутон (5) докато на дисплея не се покаже OFF 

(17). 

Активиране на Автоматична програма на действие: Неколкократно натиснете бутон (5) докато на дисплея не се 

покаже AUTO (17). 

Конфигуриране на програми: 

Можете да настроите до 10 програми. Най-краткото време за включване и изключване е една минута. Всяка 

програма съществува с време на включване и на изключване. И двете времена трябва да бъдат програмирани да 

могат да използват програма. Уверете се, че различните програми не се застъпват. Ако часовете се припокриват, с 

преимущество е времето за включване. 

Деактивиране на програми: 

Можете да деактивирате индивидуални програми или всички. За да деактивирате окончателно една програма, 

първо трябва да деактивирате времето за включване и изключване. Неколкократно натиснете бутона Таймер(8) за 

да изберете съответното време на включване. Натиснете рестарт бутона (3). Натиснете таймера (8) и изберете 

времето на изключване. Натиснете рестарт бутона (3). Натиснете бутона за часовник (9) за да потвърдите и излезте. 



 

 

Програми за възстановяване: 

Програмите могат да бъдат възстановени само преди да бъдат деактивирани. Моля прочетете инструкциите за 

деактивиране на програми. 

Включване и изключване на функцията Произволен бутон 

Ако функцията на произволния бутон е активирана, всички серии програми ще бъдат игнорирани в интервала от 

18:00ч. до 06:00ч. Въпреки това, съществува функция на бутона, чрез която периодично да се включва и изключва в 

интервал от 10 до 31 минути. 

Активиране на функцията Произволен бутон: 

Проверете дали уреда е включен на AUTO функция (17), и ако не е – включете го. Натиснете произволния бутон (4). R 

символът (14) ще се появи на LCD екрана (1). 

Деактивиране на функцията Произволен бутон: 

Натиснете произволния бутон (4). R символът (14) ще се скрие от LCD екрана (1). 

 

Изхвърляне 

Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите отпадъци! 

Според европейската директива 2012/19 / ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване, използвано електрическо оборудване трябва да бъде изхвърля отделно и екологично приятелски 

рециклират. За информация относно изхвърляне на старо оборудване, моля свържете се с вашия местна власт. 

Застрахователна защита за свързаните устройства BRENNENSTUHL гарантира характеристиките на катодни до 

техническите спецификации посочен на етикета на типа на съответните продукт. Ако продуктът се използва 

правилно, BRENNENSTUHL поема всяка поправка или замяна на всички устройства, пряко свързани с опазването на 

скока продукт и които са доказали, че са били повредени от пренапрежение, ако се прилага следното: увреждане 

трябва да възникнат в резултат от неспазване на описана функцията за защита, съгласно техническите 

спецификации. За тази цел, има една застрахователна защита за увреждане на лица и имущество в рамките на 

нашата продуктова отговорност в размер до 5 милиона евро. Декларация за съответствие 

Декларацията за съответствие е депозирана в производителя. 

 

Service адрес / Производител: 

Hugo BRENNENSTUHL GmbH & Co. KG 

Seestraße 1-3 ∙ D-72074 Тюбинген 

H. BRENNENSTUHL S.A.S. 

4 Rue De Bruxelles ∙ F-67170 Bernolsheim 

Lectra-т Ag 

Blegistrasse 13 ∙ CH-6340 Баар 

www.brennenstuhl.com 


