
ד"בס    
מ "בע קוביקום דיגיטל  

 במעגל סגור TV*AUDIOציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום 

30-9053333: 'טל  30-9053343: פקס  

 (לא בשבת) 343-3353433  : קובי  –תמיכה טכנית 

 פתח תקווה 4צבי ברגמן ' רח: תצוגהמחסנים ואולם ה, משרד
 

 Magic -לשקע חשמלי  לשעון טיימר דיגיטלי הפעלההוראות 
 2T0-STדגם 

 
 

 .שעות 011עד  –כולל סוללת גיבוי . התוכניות לכיבוי והדלק 01.   ימים 7 -שעות ו  42 –שעון טיימר דיגיטלי לשקע חשמלי 
 .04442תצוגת שעון .   שעון קיץ(.   תוכנית גנבים) הפעלה אקראית 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : כשירהמ לחצני
 

 

 או לתוכניות כיבוי והדלקה4כיוון היום בשבוע לשעון ו – שבוע. 

 או תוכניות לכיבוי והדלקה4כיוון השעות בשעון ו – שעות. 

 או תוכניות לכיבוי והדלקה4כיוון הדקות בשעון ו – דקות. 

 0-01כל לחיצה מעבירה תוכנית  –כיוון תוכניות לכיבוי והדלקה  – טיימר. 

 ON/AUTO/OFF : 
ON – המכשיר פועל קבוע        TOAU -         המכשיר פועל אוטומטית בהתאם לטיימרOFF – המכשיר כבוי           

 בלבד" טיימר"פעיל בתכנות  – השב/אפס ! 

 .מחזירה את התכנות לקדמותו  - לחיצה שנייה  , מבטלת את התכנות – לחיצה ראשונה

 המכשיר מפעיל ומכבה את המכשיר המחובר , שש בערב ל שש בבוקר המכשיר פעיל בין –( תוכנית גנבים)אקראית .ת
המכשיר מתפקד במצב  –" גנבים"מעבר לשעות תוכנית ה(. על מנת ליצור תחושה שיש מישהו בבית)לסירוגין 

AUTO. 
 
 

 :כיוון השעון 
 

 

 .על מנת לכוון את השעה" שעות"ובו זמנית לחץ על לחצן  "שעון"לחץ והחזק את לחצן  .0

 .על מנת לכוון את הדקות" דקות"ובו זמנית לחץ על לחצן  "שעון"חזק את לחצן לחץ וה .4
 .על מנת לכוון את היום בשבוע" שבוע"ובו זמנית לחץ על לחצן  "שעון"לחץ והחזק את לחצן  .3
 

 .בו זמנית" טיימר"ועל לחצן " שעון"לחץ על לחצן  – 2/22/תצוגת השעון 
 

 .בו זמנית"  ON/AUTO/OFF"ועל לחצן " שעון"על לחצן לחץ  - וביטולומעבר לשעון קיץ 
 
 

 :הפעלה וכיבוי –הטיימר כיוון 
 

 

 ".ON 1 " יופיע  LCDעל מסך ה  –" טיימר"לחץ על לחצן  .0

 .תחילת הפעולה –הרצויה  יש לכוון את השעה" דקות"ולחצן ה" שעות"באמצעות לחצן  .4

 ". OFF 1" על המסך יופיע . כיוון שעת הכיבוי –" טיימר"לחיצה נוספת על לחצן ה .3

 .סיום הפעולה –הרצויה  יש לכוון את השעה" דקות"ולחצן ה" שעות"באמצעות לחצן  .2

 .בהתאם לצורך –הימים בשבוע 4 יש לכוון את היום " שבוע"באמצעות לחצן   .5
 

 .0-5יש לחזור על סעיפים , 4-01להפעלה וכיבוי תוכניות :   הערה
 
 

 .לחיצה ממושכת על לחצן זה באמצעות עיפרון יש ללחוץ – איפוס הגדרות ראשי

 
 

      ח.ל.ט

 :הוראות אזהרה נתוני המכשיר ו
 

 אין לפרק או לשנות את מבנה המכשיר באופן עצמאי. 

  אש וכד, כגון אור שמש, לחום גבוה( מארז סוללות שהותקנו)אין לחשוף סוללות' 

 בסוג זהה או שווה ערך יש להחליף אותן רק. החלפה בלתי נכונה של הסוללות עלולה לגרור סכנת התפוצצות. 

 AC230V/50Hz       16A   -   3600W 
 


