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1. View of LCD: 

 
 
 
 
 

2.  Function of key: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* For the first use please press the RESET button key ! 
3. Setting the clock 

3.1 Press MENU key at clock display,  will display on upper right corner. 
3.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to  adjust right weekday 

or weekend. 
3.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Make sure AM/PM is 

correctly set. 
3.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute. 

Note: when minute is set, the clock will go from 0 second. 
3.5 Press OK key to confirm.                                                                                     
Note: to set the clock once again, press OK key and repeat the steps from 3.2 to 3.5. 

To set programs for the timer, press MENU key and see Section 4. 
To quit to clock display, hold MENU for 2 seconds or more. 
If no key is pressed within 1 minute, the   will be disappeared and the clock format 
will be displayed. 

4. Setting the programs 

4.1 Press MENU key at clock display till     is shown on the screen. Up to 9 programs can 
be set for each day of the week. 

Please follow the following steps to set the programs according to your requirement: 
4.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON  display on the LCD. 
4.3 Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/- key to adjust 

day or days you want. 
Press+key , the options will show in such order: 
MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU each day only. 
MO,TU,WE,TH,FR five weekday only     
SA,SU weekend only 
-:-- no setting 
Press- key , these options will show in a reversed order. 
Note:-:-- is an invalid option and if it is selected, you can press OK again to restart setting. 

4.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour. 
4.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute. 
4.6 Press OK key to confirm and PROG 1ON  is now correctly set. 

 
 

4.7 Press MENU key  and the screen will show 1OFF . 
4.8 Press OK key  to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6. 
4.9 To have more programs set, repeat the above steps. 
4.10 When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key for 2 or more 

seconds at any stage to go back to clock display format. If  no  key  is  pushed  within  1 
minute, the clock will be displayed. 

4.11 To edit a particular program, locate it using MENU key  and press OK key to edit it. 
4.12 To remove a particular program, locate it using MENU key, then press OK key  and set the 

day to -:-- using +/- key. 
 

Note 1: The programs will not be activated until the following conditions are met: 
A.The operating mode of the timer is set to AUTO mode.                      
B.No countdown program is running. 

Note 2: If a countdown program has just run (see Section 5) or the operating mode is changed (see Section 6), 
The program at the current time will be temporarily overridden. 

 
5. Countdown function 
5.1 Hold CTD key for 2 seconds or more at  any time  ( unless  when a  countdown  program  is 

running) to set a countdown program. The screen shows: 

the    sign indicates that the timer is now in count down mode. 
Note: no function if CTD key is hold for less than 2 seconds. 

Once the CTD key is pressed, the timer will be immediately shifted to AUTO OFF mode and output is 
cut off. 

5.2 Use CTD key to select a desired countdown time. The screen display cycles in the 
following order: 0:00  0:05  0:10  with 5  minutes interval  till  2:00  and 1 hour  interval 
after 2:00.Max countdown time is 12 hours. 
Hold the CTD key to roll fast. 

5.3 Release the key and the countdown starts after 2 seconds. There will be output in the outlet 

and  the  time  that   remains  will  flash ,  the     sign will be  constantly  shown  till 
countdown finish. 

5.4 The screen will go back to clock display format  when the countdown is over. The  timer  is 
now  in AUTO OFF mode. 

5.5 When the  countdown  program is  running, you can press CTD key to quit to clock  display 
Format, the timer will be in AUTO OFF mode. 

Note: When  a countdown  program  is  setting  and or  it  is  running,  functions  of   the  other  keys  will  be 
suspended. 

 
6.Operating modes of the timer 
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the timer. Display  of 
the modes cycles in such order: 

OFF/AUTO OFF /ON /AUTO ON 
Description of the modes: 
OFF: output is cut off and the programs are deactivated. 
ON: output is constantly and the programs are deactivated. 
AUTO OFF/AUTO ON: the timer runs in accordance with the programs previously set.The 
code of  the ongoing program is shown in the screen . OFF indicates that there is no output 
and ON indicates that there is output in the outlet. 
N.B. If the timer cannot run as the programs are set, please verify : 

A. Whether the current time is correctly set, including AM/PM; 
B. Whether the programs are correctly set, including the day and AM/PM; 
C. Whether the programs are overlapped; 
D. Whether the operating mode of the timer is set to AUTO. 

 

    

KEY FUNCTION 
MENU shift between CLOCK and PROGRAM modes 
+ / increase the number by 1 or hold to roll fast 
_ / decrease the number by 1 or hold to roll fast 
MANUAL shift between OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON modes 
OK confirm the current setting 
CTD/COUNTDOWN start the countdown function 
RESET / R reset the timer and clear all data previously setting 
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GOMB FUNKCIÓ:

MENU átvált a CLOCK (óra) és a PROGRAM 
(program) módok között

+/>> 1-gyel növeli a számot, vagy a gyors teke-
réshez tartsa nyomva

-/<< 1-gyel csökkenti a számot, vagy a 
gyors tekeréshez tartsa nyomva  

MANUAL átvált az OFF/AUTO OFF/ON/AUTO 
ON (ki/auto. ki/be/auto. be)   

OK megerősíti az aktuális beállítást

CTD/COUNTDOWN elindítja a visszaszámlálás funkciót

RESET/R alaphelyzetbe állítja a számlálót, és 
minden adatot az előző beállításra állít 
vissza   

* Az első használathoz nyomja meg a RESET (visszaállítás) gombot!         

1. Az óra beállítása
 1.1  Az óra kijelzésekor nyomja meg a MENU (menü) gombot, és a jobb felső sarokban megjelenik  

a            jelzés.
 1.2  Nyomja meg az OK gombot, ekkor villogni kezd a MO (hétfő) felirat. Állítsa be az időt, majd a +/- 

gomb segítségével állítsa be a megfelelő napot.
 1.3  A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd az óra. Használja a +/- gom-

bot az óra beállításához. Ügyeljen arra, hogy az AM/PM (délelőtt/délután) megfelelően legyen 
beállítva.

 1.4  A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd a perc. Használja a +/- gom-
bot a perc beállításához.

  Megjegyzés: amikor a percet beállítja, az óra 0 másodpercről indul.
 1.5 A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.                                                                                      
  Megj.: az óra újbóli beállításához nyomja meg az OK gombot, és ismételje a 1.2 – 1.5 lépéseket.
   Ha az időzítőhöz programokat szeretne beállítani, nyomja meg a MENU (menü) gombot, és 

kövesse a 2. pontban leírtakat. Az óra-kijelzésből való kilépéshez tartsa nyomva a MENU (menü) 
gombot legalább 2 másodpercig.

   Ha 1 percen belül egyik gombot sem nyomja meg, a kijelzőről eltűnik a             jelzés, és az óra-
formátum jelenik meg.

2. A programok beállítása
 2.1  Az óra kijelzésekor tartsa nyomva a MENU (menü) gombot, amíg a képernyőn megjelenik  

a             jelzés. A hét minden napjára egyenként akár 9 programot is beállíthat.
  Az igényének megfelelő programok beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
 2.2 Nyomja meg a MENU gombot, amíg az LCD-kijelzőn megjelenik az 1ON  (1 - be) felirat.
 2.3  A beállítás elkezdéséhez nyomja meg az OK gombot. A MO (hé), TU (ke) ... SU (va) feliratok ekkor 

villogni kezdenek. Használja a +/- gombot a kívánt nap vagy napok beállításához.
  Nyomja meg a + gombot, és sorban az alábbi opciók jelennek meg:
  MO (hé), TU (ke), WE (sze), TH (csü), FR (pé), SA (szo), SU (va), mindegyik nap.
  MO (hé), TU (ke), WE (sze), TH (csü), FR (pé), csak az öt munkanap      
  SA (szo), SU (va), csak a hétvége
  -:--   nincs beállítva
  Nyomja meg a - gombot, és az opciók fordított sorrendben jelennek meg.
   Megjegyzés: a -:-- opció érvénytelen, és ha ezt választja, a beállítás újraindításához nyomja meg 

ismét az OK nyombot.
 2.4  A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd az óra. Használja a +/- gom-

bot az óra beállításához.
 2.5  A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot, ezután villogni kezd a perc. Használja a +/- gom-

bot a perc beállításához.

CLOCK

Az LCD-kijelző:

CLOCK

PROG
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 2.6  A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot. A PROG 1ON   (1. prog be) ekkor megfelelően be 
van állítva.

 2.7 Nyomja meg a MENU gombot, és a kijelzőn megjelenik az 1OFF  (1 ki) jelzés.
 2.8  Nyomja meg az OK gombot a PROG 1OFF  (1. prog. ki) beállításának elkezdéséhez. Kövesse a 2.3 

– 2.6 lépéseket.
 2.9 Ha további programokat szeretne beállítani, ismételje meg a fenti lépéseket.
 2.10  Ha befejezte a programok beállítását, nyomja meg a kilépéshez a MENU (menü) gombot, vagy a 

beállítás bármely lépésénél tartsa nyomva a MENU (menü) gombot legalább 2 másodpercig az 
óra-megjelenítéshez való visszatéréshez. Ha 1 percen belül egyik gombot sem nyomja meg, a 
kijelzőn az óra jelenik meg.

 2.11  Egy adott program szerkesztéséhez keresse azt meg a MENU (Menü) gombbal, majd a szerkesz-
téshez nyomja meg az OK gombot.

 2.12  Egy adott program törléséhez keresse azt meg a MENU (menü) gombbal, majd nyomja meg az 
OK gombot, és állítsa a napot a -:-- értékre a +/- gombbal.

   1. megjegyzés: A programok nem lesznek aktívak, amíg az alábbi feltételek nem teljesülnek: A. 
Az időzítő üzemmódja az AUTO (automatikus) módra van állítva.                      

  B. Nem fut visszaszámláló program.
   2. megjegyzés: Ha éppen most futott le egy visszaszámláló program (lásd az 5. pontot), vagy ha 

az üzemmód megváltozott (lásd a 6. pontot), az aktuális időben a program ideiglenesen felül lesz 
írva.

3. Visszaszámlálás funkció
 3.1  A visszaszámlálás program beállításához tartsa bármikor (kivéve, ha épp egy visszaszámlálás program 

fut) nyomva a CTD gombot legalább 2 másodpercig. A kijelzőn ez jelenik meg:
  a             jel jelzi, hogy az időzítő éppen visszaszámlálás módban van.
  Megjegyzés: nem működik, ha a CTD gombot 2 másodpercnél rövidebb ideig tartja nyomva.
   Miután megnyomta a CTD gombot, az időzítő azonnal átvált az AUTO OFF (automatikus ki) mód-

ba, és az aljzat áramellátása megszűnik.
 3.2  Használja a CTD gombot a kívánt visszaszámlálási idő kiválasztásához. A kijelzőn ciklusok jelen-

nek meg, az alábbi sorrendben: 0:00  0:05  0:10  5 perces intervallumokkal 2:00 óráig, és 1 órás 
intervallumokkal 2:00 felett. A maximális visszaszámlálási idő 12 óra.

  A gyors tekeréshez tartsa nyomva a CTD gombot.
 3.3  Engedje el a gombot, és a visszaszámlálás 2 másodperc múlva megkezdődik. Az aljzat ekkor 

áram alatt lesz, a hátralevő idő villog a kijelzőn, és a             folyamatosan a kijelzőn marad a 
visszaszámlálás végéig.

 3.4  A képernyő visszaáll az óra-megjelenítésre, amikor a visszaszámlálás véget ér. Az időzítő ekkor 
az AUTO OFF (automatikus ki) módban van.

 3.5  Amikor a visszaszámlálás program fut, megnyomhatja a CTD gombot az idő-megjelenítésből való 
kilépéshez. Ekkor az időzítő AUTO OFF (automatikus ki) módban lesz.

   Megjegyzés: Amikor egy visszaszámlálás programot állít be vagy visszaszámlálás program fut, a 
többi gomb ideiglenesen nem fog működni.

6. Az időzítő üzemmódjai
Nyomja meg a MENU (menü) gombot az óra megjelenítésekor, hogy kiválassza az időzítő kívánt üzem-
módját. Az üzemmódok az alábbi sorrendben jelennek meg:
  OFF (ki)/AUTO OFF (auto. ki)/ON (be)/AUTO ON (auto. be)
  A módok leírása:
   OFF (ki): az áramellátás le van kapcsolva, és a programok inaktívak. ON (be): az áramellátás 

folyamatos, és a programok inaktívak.
   AUTO OFF (auto. ki) / AUTO ON (auto. be): az időzítő a korábban beállított programoknak 

megfelelően működik. Az éppen futó program kódja megjelenik a képernyőn. Az OFF (ki) jelzi, 
hogy az aljzat nincs áram alatt, az ON (be) pedig azt jelzi, hogy a csatlakozóaljzat áram alatt van.

  Megj.: Ha az időzítő nem a beállított programoknak megfelelően működik, ellenőrizze, hogy:
 A. Megfelelően van-e beállítva az idő, az AM/PM (délelőtt/délután) beállítást is beleértve;
 B.  Megfelelően vannak-e beállítva a programok, a napot és az AM/PM (délelőtt/délután) beállítást is 

beleértve;
 C. A programok nincsenek-e átfedésben;
 D. Az időzítő üzemmódja az AUTO (automatikus) módra van-e állítva.
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View of LCD: 

 
 
 
 
Function of key: 

Taste Funktion 
MENU Wechsel zwischen CLOCK und PROGRAM Modus 
+/>> Um eins nach oben 
-/<< Um eins nach unten 
MANUAL Wechsel zwischen OFF/AUTO OFF/ON/AUTO ON Modus 
OK Bestätigung der Einstellungen 
CTD/COUNTDOWN Start der Countdown Funktion 
RESET/R Reset aller Einstellungen 

 
 

* For the first use please press the RESET button key !  
 
Specifications of the timer: 
+ It is provided with a buffer battery 
+ Daily and weekly programmable 
+ In a week the timer can be programmed for 16 different start-up and start-off (8 start-up and 8 start-off). 
 

1. Setting the clock 
1.1 Press MENU key at clock display,  will display on upper right corner. 
1.2 Press OK key, MO will flash and start to set current time, use +/- key to  adjust right 

weekday or weekend. 
1.3 Press OK key to confirm and hour will flash, use +/- to adjust hour. Make sure AM/PM 

is correctly set. 
1.4 Press OK key to confirm and minute now flashes, use +/- key to adjust minute. 
1.5 Press OK key to confirm.                                                                                      

 
2. Setting the programs 
2.1 Press MENU key at clock display till     is shown on the screen. Up to 9 programs 

can be set for each day of the week. 

2.2 Press MENU key till the screen shows, 1ON  display on the LCD. 
2.3 Press OK key to start setting. MO, TU till SU will flash, at this stage, use +/- key to 

adjust day or days you want. Weekday only or. weekend only is also possible. 
2.4 Press OK key to confirm and hour will be flashing, use +/- to adjust hour, check if AM / 

PM is set correctly. 
2.5 Press OK key to confirm and minute will flash, use +/- to adjust minute. 
2.6 Press OK key to confirm and PROG 1ON  is now correctly set. 
2.7 Press MENU key  and the screen will show 1OFF . 
2.8 Press OK key  to start setting PROG 1OFF . Follow the steps 4.3 to 4.6. 
2.9 To have more programs set, repeat the above steps. 
2.10 When finish programs setting. press MENU key to quit or hold MENU key for 2 or more 

seconds at any stage to go back to clock display format. If  no  key  is  pushed  within  1 
minute, the clock will be displayed. 

2.11 To edit a particular program, locate it using MENU key  and press OK key to edit it. 
2.12 To remove a particular program, locate it using MENU key, then press OK key  and set 

the day to -:-- using +/- key. 
 

3. Operating modes of the timer 
Press MANUAL key at clock display to select desired operating mode of the timer: 

+ OFF: output is cut off and the programs are deactivated.  
+ ON: output is constantly and the programs are deactivated. 
AUTO OFF/AUTO ON: the timer runs in accordance with the programs previously set. The code of  the 
ongoing program is shown in the screen . OFF indicates that there is no output and ON indicates that 
there is output in the outlet. 
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