
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 БГ  Инструкции за употреба 
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БГ Инструкции за употреба 
 

 

Управление и дисплей 

1 LCD дисплей 
2 Бутон ЧАСОВНИК 

= Показва текущо време / Превключва между 
часови формати 12/24   / Превключва лятно време 

3 Бутон C.D. 
= Старт/ стоп обратно броене в режим AUTO 

4 Бутон RND 
= Старт/ стоп произволен режим в режим AUTO 

5 Бутон ВКЛ/ИЗКЛ 

= Превключва между работните режими (ВКЛ/ 

AUTO/ ИЗКЛ) 

6 Бутон НАСТРОЙКА 
= Потвърждение на зададената стойност/ 
задаване на ден от седмицата и време 

7 Бутон Λ+ 
= Увеличаване на текущо зададената стойност / 
превключване на режима за програмиране 

8 Бутон V–  
= Намаляване на текущо зададената стойност / 
превключване на режима за програмиране 

9 Бутон РЕСЕТ 
= Възстановяване на заводските настройки 

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на Hama. 
Отделете си време и прочетете напълно следните 
инструкции и информация. Моля, пазете инструкциите 
на безопасно място за бъдещи справки. Ако продадете 
това устройство, моля предайте и работните 
инструкции на новия собственик. 

1. Описание на предупредителните символи и бележки 
 

 
2. Съдържание на доставката 

• Цифров седмичен таймер 
• Инструкции за работа 

3. Бележки за безопасност 

• Продуктът е предназначен само за лична, 
некомерсиална цел. 

• Използвайте продукта само по предназначение. 
• Не работете с продукта извън зададените в 

спецификацията ограничения на мощността. 
• Предпазвайте продукта от прах, влага и 

прегряване, използвайте го само в суха околна 
среда. 

• Не изпускайте продукта и не го излагайте на удари. 
• Дръжте този продукт, както и всички електрически 

продукти, далеч от обсега на деца! 
• Рециклирайте опаковъчния материал незабавно 

според приложимите законови регулации. 
• Не модифицирайте продукта по какъвто и да било 

начин. Това би довело до отпадане на гаранцията. 
• Включвайте продукта само в контакти, които са 

одобрени за това устройство. Контактът трябва да 
бъде монтиран близо до продукта и да е лесно 
достъпен. 

• Никога не включвайте последователно няколко 
уреда от този продукт. 

• Не използвайте нагряващи уреди (като 
електрически одеяла, кафемашини и т.н.) в близост 
до продукта. Съществува опасност от пожар и 
нараняване. 

• Не използвайте продукта в близост до 
моторизирани или други устройства, които имат 
въртящи се компоненти или части. Съществува 
опасност от нараняване. 

• Не отваряйте продукта. Не продължавайте да 
работите с продукта, ако е повреден, което може да 
се установи чрез дим, мирис или силен шум. 
Свържете се незабавно с доставчика или нашия 
сервизен отдел (вижте раздел "Сервиз и 
поддръжка"). 

• Не се опитвайте да ремонтирате или поправяте 
продукта самостоятелно. Оставете това на 
квалифицирани експерти. 

4. Подготовка за работа 

Включете таймера в проверен и лесно достъпен 
контакт на стената, за да заредите вградената 
презареждаща батерия. Ако желаете да направите 
настройки веднага, оставете таймера включен в 
електрическия контакт. Ако дисплея трябва да бъде 
празен, натиснете бутона Ресет (9) 

 

4.1 Основни настройки 

 

 

 

 
 

 

12/24-часов формат 

• Натиснете и задръжте бутона ЧАСОВНИК (2), 
докато показаното време превключи в желания 
формат. 

 

Показване на 
време 

Първа част на 
деня 

Втора част на 
деня 

12 часов формат 
(на дисплея се 

показва AM/ PM) 

 
AM 00:00 – 11:59 

 
PM 12:00 – 11:59 

24-часов формат 
(без допълнителна 

информация на 
дисплея) 

 
00:00 – 11:59 

 
12:00 – 23:59 

Ден от седмицата и време 

• Натиснете и задръжте бутона НАСТРОЙКА (6), 
докато деня от седмицата в горната част на 
дисплея започне на мига. 

• Настройка на следната информация в списъка: 
• Ден от седмицата (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su) 
• Часове (текущо време) 
• Минути (текущо време) 

• За да изберете индивидуални стойности, 
натиснете бутон Λ+ (7) или V– (8) и потвърдете 
всеки избор с бутона НАСТРОЙКА (6). 

Лятно/зимно часово време 

• Натиснете бутони ЧАСОВНИК (2) и V– (8) 
едновременно, за да активирате лятно часово 
време. Времето се премества един час напред и 
на дисплея се показва S. 

• Натиснете отново бутони ЧАСОВНИК (2) и V– (8) 
едновременно, за да деактивирате лятно часово 
време/активирате зимно часово време. Времето 
се премества един час назад и от дисплея 
изчезва S. 

4.2 Програмиране 

Можете да създадете до 20 програми (1 – 20) с 
отделни времена за включване (ON) и изключване 
(OFF), при които свързаното устройство да се 
включва или изключва. 
• Натиснете бутон Λ+ (7), за да превключите от 

текущо време в режим за програмиране. В 
долния ляв ъгъл на дисплея се показва 1ON. 

• Натискайте бутона Λ+ (7), за да превключвате 
между програмите и техните времена за 
включване и изключване. 
Последователност: 1ON      1OFF     2ON      …  
20ON      20OFF      d ON / d OFF       текущо време             
1OON      1OFF ... 

• Също така можете да натискате бутон V– (8), за 
да превключвате програмите в обратен ред. 

• Ако желаната програма се покаже, напр. 3ON, 
натискайте бутона НАСТРОЙКА (6), докато деня от 
седмицата започне да мига. 

• Настройка на следната информация в списъка: 
• Дни от седмицата, през които свързаното 

устройство трябва да се включва/изключва 
(вижте таблицата) 

 

Дисплей Програмите се отнасят за 

MO TU WE TH FR SA SU Всеки ден от седмицата 

MO > TU > WE > TH > 
FR > SA > SU 

Отделни дни: 
Понеделник > Вторник > Сряда 
> Четвъртък > Петък > Събота 
ИЛИ Неделя 

MO WE FR Понеделник, вторник и петък 

TU TH SA Вторник, четвъртък и събота 

SA SU Събота и неделя 

MO TU WE Понеделник, вторник и сряда 

TH FR SA Четвъртък, петък, събота 

MO TU WE TH FR От понеделник до петък 

MO TU WE TH FR SA От понеделник до събота 

 

• Часове (времена, през които свързаното 
устройство трябва да се включва/изключва) 

• Минути (времена, през които свързаното 
устройство трябва да се включва/изключва) 

 
 

• За да изберете индивидуални стойности, 
натиснете бутон Λ+ (7) или V– (8) и потвърдете 
всеки избор с бутона НАСТРОЙКА (6). 

• Натиснете бутон Λ+ (7) или V– (8) отново, за да 
изберете други програми, ако е необходимо, и 
да направите съответните настройки. 

• Натиснете бутона ЧАСОВНИК (2), за да излезете 
от настройките. Ако не натиснете някой бутон в 
рамките на 15 секунди, дисплеят ще се превключи 
обратно в текущо време. Настройките, които са 
направени преди това, са записани. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3 Обратно броене 

Можете да зададете време за обратно броене, 
след което свързаното устройство да се 
включи/изключи. 

Настройки 

• Натиснете бутон V– (8), докато в долния ляв 
ъгъл на дисплея се покаже d ON или d OFF. 

• Натиснете бутона НАСТРОЙКА (6), докато ON/OFF 
започне да мига на дисплея. 

• Настройка на следната информация в списъка: 
• Режим на обратно броене за 

включване/изключване на свързано устройство 
за зададеното време (d ON / d OFF) 

• Продължителност на обратното броене (между 
00:00:01 и 99:59:59) 

• За да изберете индивидуални стойности, 
натиснете бутон Λ+ (7) или V– (8) и потвърдете 
всеки избор с бутона НАСТРОЙКА (6). 

• Натиснете бутона ЧАСОВНИК (2), за да излезете от 
настройките. 

Активиране 

• Процедирайте както е описано в 5. Работа и 
активация на режим AUTO. 

• Натиснете бутона C.D. (3), за да стартирате 
обратното броене. CD мига в долния ляв ъгъл на 
дисплея. 

• Свързаното устройство се включва/изключва 
след изтичане на зададеното време. 

• Натиснете бутона C.D. (3) отново, за да спрете 
обратното броене.  CD изчезва от екрана. 

 

 
4.4 Произволен режим 

Когато е активиран произволен режим, свързаното 
устройство се включва/изключва на случайни 
интервали (вижте таблицата). 

 
 Включено Изключено 

Минимум 10 минути 26 минути 

Максимум 26 минути 42 минути 

Активиране 

• Процедирайте както е описано в 5. Работа и 
активация на режим AUTO. 

• Натиснете бутона RND (4), за да стартирате 
произволния режим. В долния десен ъгъл на 
дисплея се показва R. 

• Свързаното устройство ще се включва/изключва 
на случайни интервали в рамките на определеното 
в таблицата. 

• Натиснете бутона RND (4) отново, за да спрете 
произволния режим. От дисплея изчезва R. 

5. Работа 

• Направете настройките, описани в 4. Подготовка за 
работа. 

• Изключете устройството, което ще бъде 
свързано към таймера. 

• Включете захранващия кабел на устройството 
в контакта на таймера. 

• Включете таймера в проверен и лесно 
достъпен контакт на стената. 

• Включете свързаното устройство. Свързаното 
устройство вече ще се включва/изключва в 
зависимост от Вашите настройки. 

• Натискайте бутона ON/OFF (5), за да превключвате 
между работните режими (ВКЛ/ AUTO/ ИЗКЛ). 
Текущият режим се показва на дисплея. 

 
 
 

Работен режим Функция 

 
ВКЛ 

Свързаното устройство е включено 
постоянно. Зададените програми не се 
изпълняват. 

АВТО 
Свързаното устройство се 
включва/изключва според зададените 
времена. 

 
ИЗКЛ 

Свързаното устройство е изключено 
постоянно. Зададените програми не се 
изпълняват. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ресет 
Натиснете бутона РЕСЕТ (9), за да върнете таймера 
към заводски настройки. Това ще изтрие всички 
предишни настройки. 

 
6. Грижа и поддръжка 
Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа, 
без власинки и не използвайте агресивни 
почистващи препарати. 

 

7. Отказ на гаранция 

Hama GmbH & Co. KG не поема отговорност и не 
предоставя гаранция за повреди в резултат на 
неправилна инсталация/монтаж, неправилна 
употреба на продукта или поради неспазване на 
работните инструкции и/или бележките за 
безопасност. 

8. Ремонт и поддръжка 

Моля, свържете се с Hama Product Consulting, ако 
имате въпроси относно този продукт. 
Гореща линия: +49 9091 502-115 (немски/английски) 
Допълнителна информация за поддръжка можете да 
намерите на: www.hama.com 

9. Технически данни 
 

 Превключвател на 
таймера 

Електрозахранване 230 V ~ / 50 Hz 

Макс. свързана мощност 
(съпротивителен товар) 

1800 W 

Клас на защита 1 

Степен на защита IP20 

Работна температура 0°C – +55°C 

Мощност в покой ок. 0.6 W 

Минимален интервал на 
настройка 

1 минута 

 
10. Информация за рециклиране 

Бележка за опазване на околната среда: 
След въвеждане на Европейска Директива 
2012/19/ЕС и 2006/66/ЕС в националната 
законова система, важи следното: 
Електрически и електронни устройства, 
както и батерии, не трябва да се изхвърлят 
заедно с домашните отпадъци. 

Потребителите са задължени от закона да връщат 
електрическите и електронни устройства, както и 
батерии, в края на своя сервизен живот, в 
обществени събирателни пунктове, създадени за 
тази цел, или на мястото на продажбата. 
Подробностите относно това са определени от 
националните закони на съответната страна. Този 
символ на продукта, на ръководството за работа 

или на опаковката показва, че продукта е обект на 
тези регулации. Чрез рециклиране, повторна 
употреба на материалите или друга форма на 
използване на старите устройства/батерии, Вие 
правите важен принос за защита на нашата околна 
среда. 

Този символ се използва за указване на 
допълнителна информация или важни бележки. 

Бележка 

• Устройството съдържа презареждаща батерия. Това 
осигурява продължителната работа, дори ако таймера 
не е включен в електрическия контакт. Програмираните 
времена също остават записани. 

• Вътрешната презареждаща батерия ще се разреди, 
ако таймера не се използва дълго време. Включвайте 
таймера в контакта за около 24 часа на всеки 3 месеца, 
за да се зарежда вътрешната зареждаща батерия. 

Бележка 

• За да промените обратното броене, повторете 
гореописаната настройка и презапишете 
оригиналната програма. 

• Ако обратното броене вече е започнало, 
натиснете бутона V– 
(8), за да превключите от текущо време в 

Бележка – обратно броене 

Цифров седмичен таймер   

“Мини” 

Обърнете внимание, че тези основни настройки 
могат да бъдат направени, когато е показано 
текущото време. Ако превключвателя на таймера 
е в режим за програмиране, натиснете бутон 
ЧАСОВНИК (2), за да превключите екрана към 
текущо време. 

Бележка – основни настройки 

• Уверете се, че сте програмирали включването 
и изключването за всяка програма. Ако 
например, направите настройка за 3ON, 
трябва също да програмирате и 3OFF. 

• За да промените вече създадена програма, 
повторете гореописаната настройка и 
презапишете оригиналната програма. 

Бележка – програмиране 

• Обърнете внимание, че програмираните 
времена за включване/изключване, обратно 
броене и произволен режим могат да се 
активират само в работен режим AUTO. 

• Моля, обърнете внимание също, че когато 
режимите на обратно броене и случайно 
превключване са активирани, 
програмираните включвания и изключвания 
не се изпълняват. 

Бележка 

1 

8 
4 

S ON AUTO 
CLOCK V- Λ+ RND 

OFF 
ON/OFF 

2 

6 
SET RESET C.D. 

5 

3 

9 

7 
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