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Инструкции за експлоатация 

МС 120 

1. Въведение 

Прочетете цялото ръководство с инструкции внимателно. То е неразделна част от 
таймера за обратно броене, който сте закупили, и съдържа важна информация за 
неговата експлоатация и поддръжка. Всички инструкции за безопасност трябва да се 
спазват при употреба на продукта. За повече въпроси относно употребата на продукта 
се свържете с търговеца, от който сте го закупили, или посетете нашия уебсайт 
www.brennenstuhl.com. Запазете това ръководство и го предайте на други лица, когато е 
необходимо. 
 
2. Съдържание на опаковката 

Веднага след разопаковането проверете съдържанието на опаковката. Проверете и 
състоянието на самия таймер за обратно броене. 
 
1 х таймер 

1 х ръководство с инструкции за експлоатация 
 
3. Технически данни 

Продукт:   Таймер за обратно броене 

Вид защита:   IP 20 

Номинално напрежение:  230 V – 50 Hz 

Максимален товар:   3680 W (230 V – 16 A) 

Околна температура: 0 до 55 ºС 

Обхват на таймера:  0 до 120 минути 

Приложение: Този продукт е предназначен само за употреба на закрито. 
Захранващият контакт има вградена защита. Таймерът 
изключва контакта след определен период от време 
(максимум 120 минути). 

 
4. Експлоатация и сглобяване 

Инструкции за безопасност на продукта 

 Използвайте таймера за обратно броене само в затворени сухи пространства. Не 
го монтирайте във влажни помещения като бани, перални отделения или на 
открито. 

 Не излагайте продукта на екстремни температури, налягания, удари или 
слънчева светлина. 

 Не допускайте превишаване на максималния позволен товар на контакта. 
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 Никога не оставяйте свързаните нагреватели без надзор. 

 Когато не използвате таймера за обратно броене за продължителен период от 
време, изключете го от електрическата мрежа и го съхранете на сухо място 
далеч от досега на деца. 

 Спрете да използвате таймера за обратно броене, ако той или вграденият контакт 
е повреден; изключете незабавно от електрическата мрежа и от уреда. 

Ремонтирането на продукта трябва да се извършва само от специалист. 
 
 
 
 
Инструкции за употреба 

Когато уредът е включен в контакта (6) на таймера, може да се включва (I) или да се 
настройва с функцията за обратно броене чрез плъзгане на превключвателя (4) от 
страната на селектора (1). Индикаторът за функцията (5) светва, когато свързаният уред 
се включи. 

В режим на обратно броене завъртете селектора с отбелязаните минутни индекси (2) 
по часовниковата стрелка, докато стрелката (3) на вътрешния пръстен не посочи 
желаното време. Свързаният уред ще се включи автоматично и индикаторът (5) ще 
светне. 

Забележка: таймерът работи сако ако уредът е свързан към електрическата мрежа. 
Проверете дали щепселът (7) е правилно поставен в активен стенен контакт. Когато 
зададеното време изтече, свързаният уред, както и таймерът за обратно броене, се 
изключва с изщракващ звук (индикаторът също изгасва). 

За да активирате таймера отново, повторете стъпките, описани по-горе. Отклонения от 
времето за превключване може да бъдат причинени от дизайна на таймера (механично 
задвижване и процес на превключване). Отклонения от няколко секунди са нормални. 
 
5. Поддръжка и грижи 

Този продукт не изисква поддръжка. Никога не го отваряйте и не го разглобявайте. 
Преди почистване изключете таймера от контакта и от уреда. Почиствайте външната 
страна само с чиста и суха кърпа.  
 
6. Изхвърляне  

Таймерът не трябва да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци в края на 
неговата годност. Трябва да се достави до обект за събиране с цел обработване на 
електрическите и електронните части. Консултирайте се с градската управа относно 
възможности за екологично изхвърляне на този продукт. 
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