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Bruksanvisning i original
Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! 
Spara den för framtida behov. 

DIGITAL UTOMHUSTIMERSE

EN DIGITAL OUTDOOR TIMER
Operating instructions 
(Translation of the original instructions) 
Important! Read the user instructions carefully before use. 
Save them for future reference.

NO DIGITALT TIDSUR TIL UTENDØRS BRUK
Bruksanvisning 
(Oversettelse av original bruksanvisning)
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. 
Ta vare på den for fremtidig bruk.
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Värna om miljön! 
Får inte slängas bland hushållssopor! Denna produkt 
innehåller elektriska eller elektroniska komponenter 
som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning 
på anvisad plats, till exempel kommunens 
återvinningsstation.

Rätten till ändringar förbehålles. 
Vid eventuella problem, kontakta vår kundservice på 
telefon 0511-34 20 00.
www.jula.se

Verne om miljøet! 
Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette 
produktet må inneholder elektriske eller elektroniske 
komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till 
gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Med forbehold om endringer. 
Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår 
kundeservice på telefon 67 90 01 34.
www.jula.no

Care for the environment! 
Must not be discarded with household waste! This 
product contains electrical or electronic components that 
should be recycled. Leave the product for recycling at the 
designated station e.g. the local authority's recycling 
station.

Jula reserves the right to make changes. In the event of 
problems, please contact our customer service. 
www.jula.com
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TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Max. belastning 1800 W
Strömstyrka Max. 8 A
Kapslingsklass IP44
Tidsintervall 1 min

HANDHAVANDE

KNAPPARNAS FUNKTIONER
     BILD   1

CLOCK
• Tryck CLOCK för att växla från 

programmeringsläge till visning av 
klockslag.

• Tryck CLOCK tillsammans med SET för att 
ställa in klockslag och veckodag. 

• Tryck CLOCK tillsammans med ∨– för att 
växla till sommartid. 

CD
Tryck på CD för att starta/stoppa nedräkning i 
läge AUTO.

RND
Tryck på RND för att starta/stoppa 
slumpfunktionen i läge AUTO. 

ON/OFF
Tryck ON/OFF för att växla mellan PÅ, AUTO 
och AV. För varje knapptryckning flyttas den 
horisontella linjen mellan markeringarna ON–
AUTO–OFF på höljet.

SET
Tryck SET för att ställa in klockslag och 
veckodag eller för att bekräfta inställning.

SÄKERHETSANVISNINGAR
• Avsedd för utomhusbruk.

• Anslut inte två eller flera timers 
tillsammans.

• Anslut inte apparater som kräver högre 
ström än 8 A.

• Anslut inte apparater med högre effekt än 
1800 W.

• Kontrollera alltid att den anslutna 
elapparatens stickkontakt är helt intryckt i 
timerns uttag.

• Om timern behöver rengöras, koppla bort 
det från elnätet och torka av den med en 
torr trasa.

• Doppa inte timern i vatten eller någon 
annan vätska.

• Värmeaggregat och liknande utrustning 
får aldrig anslutas till timern. 

• Kontrollera att den apparat som ska styras 
är avstängd innan stickproppen sätts i 
timern.

     VIKTIGT!    

Timern måste placeras i vertikalt läge för att 
kapslingsklass IP44 ska bibehållas.

SYMBOLER

Godkänd enligt gällande 
direktiv.

Uttjänt produkt ska sorteras 
som elskrot.
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∧+
Tryck ∧+ för att öka värde vid inställning av 
program, klockslag eller veckodag. 

∨–
Tryck ∨– för att minska värde vid inställning av 
program, klockslag eller veckodag.

S
Tryck samtidigt på CLOCK och ∨– för att 
växla till sommartid. Klockvisningen ställs 
automatiskt fram 1 timme och S visas på 
displayen.

RESET
Tryck RESET en gång för att nollställa samtliga 
programinställningar. Om displayen är tom, 
sätt i timern i ett nätuttag och tryck på RESET.

TIDSVISNING
Tiden kan visas med 12- eller 
24-timmarsvisning.

1.  12 timmarsvisning: Siffrorna 00:00 till 
12:00 visas på displayen tillsammans med 
AM (förmiddag) eller PM (eftermiddag).

2.  24 timmarsvisning: Siffrorna 00:00 till 
23:59 visas på displayen (AM/PM visas 
inte).

3.  För att växla mellan 12- och 
24-timmarsvisning, håll CLOCK intryckt 
tills displayen ändras. Tryck på CLOCK 
igen för att återgå till det ursprungliga 
visningsläget.

     OBS!    

Timerns batteri är fulladdat när timern varit 
ansluten till ett nätuttag i två timmar. Om 
displayen är tom, sätt i timern i ett nätuttag 
och tryck på RESET.

STÄLLA VECKODAG OCH KLOCKSLAG

Inställning av veckodag
1.  Håll SET intryckt tills veckodagen börjar 

blinka.

2.  Tryck på ∧+ för att öka värdet eller 
på ∨– för att minska värdet enligt: 
MoTuWeThFrSaSu 
(måtiontofrlösö)

3. Tryck en gång på knappen ∧+/∨– för 
att bläddra ett steg i taget. Håll knappen 
intryckt för att bläddra fortare. Släpp 
knappen när önskat värde visas på 
displayen. Tryck på SET för att bekräfta. 

Inställning av klockslag
1. När veckodag ställts in blinkar värdet för 

timmar.

2. Tryck på ∧+ för att öka värdet eller på ∨–  
för att minska värdet.

3. Tryck en gång på ∧+/∨–  för att bläddra 
ett steg i taget. Håll knappen intryckt för 
att bläddra fortare. Släpp knappen när 
önskat värde visas på displayen. Tryck på 
SET för att bekräfta.

4. Värdet för minuter blinkar. Ställ in minuter 
på samma sätt som timmar enligt ovan.

Växling till sommartid
1. Tryck samtidigt på CLOCK och ∨– för att 

växla till sommartid. Klockvisningen ställs 
automatiskt fram 1 timme och S visas på 
displayen

2. Tryck samtidigt på CLOCK och ∨– för att 
växla tillbaka till normaltid.

     OBS!   

Displayen måste vara i klockvisningsläge vid 
inställning av veckodag och klockslag. Om 
displayen är i programinställningsläge, tryck 
en gång på knappen CLOCK för att växla till 
klockvisningsläge.
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PROGRAMINSTÄLLNING
1.  När displayen är i klockvisningsläge, 

tryck en gång på ∧+ för att växla till 
programinställningsläge – 1ON visas 
nedtill till vänster på displayen.

 – 1 är programnumret (möjliga värden 
är 1 till 14).

 – ON anger veckodag och klockslag för 
start.

 – OFF anger veckodag och klockslag för 
avstängning.

2. Ställ in högre programnummer och 
ON eller OFF med knappen ∧+ enligt: 
1ON1OFF … 20ON20OFF d ON/
OFF (för nedräkning).

3. Ställ in lägre programnummer och ON 
eller OFF med knappen ∨– enligt: ON/OFF 
(för nedräkning)20OFF20ON … 
1OFF1ON.

4. Ställ in önskat programnummer och 
ställ sedan in veckodag och klockslag. 
Tryck på SET tills veckodagen blinkar. 
Tryck upprepade gånger på knappen ∧+. 
Visningen på displayen växlar enligt:

 –  MO TU WE TH FR SA SU

 – MOTUWETHFRSASU

 –  MO WE FR

 –  TU TH SA

 –  SA SU

 –  MO TU WE

 –  TH FR SA

 –  MO TU WE TH FR

 –  MO TU WE TH FR SA

5.  Tryck på ∨– för att bläddra i omvänd 
ordning mot ovan.

6. Tryck en gång på ∧+/∨– för att bläddra 
ett steg i taget. Håll knappen intryckt för 
att bläddra fortare. Släpp knappen när 
önskat värde visas på displayen. Tryck 

på SET för att bekräfta. Visningen av 
veckodag slutar blinka.

7. När veckodag ställts in blinkar värdet 
för timmar. Ställ in klockslag enligt 
anvisningarna i avsnittet om inställning av 
klockslag.

8.  Upprepa steg 2 till och med 7 för att ställa 
in fler program.

     OBS!   

När önskade programinställningar är 
klara, tryck på CLOCK för att återgå till 
klockvisningsläge. Displayen återgår till 
klockvisningsläge efter 15 sekunder utan 
knapptryckningar.

INSTÄLLNING AV NEDRÄKNING 
1.  När displayen är i klockvisningsläge, tryck 

en gång på ∨–  för att växla till läge för 
inställning av nedräkning. d ON (eller d 
OFF) visas nedtill till vänster på displayen.

 – d anger att nedräkningsläge är aktivt

 – ON anger tid till start.

 – OFF anger tid till avstängning.

2.  Tryck på SET tills indikeringen ON/OFF 
blinkar.

3.  Tryck på ∧+/∨– för att välja ON eller OFF 
och tryck på SET för att bekräfta.

4.  Värdet för timmar blinkar. Ställ in önskat 
värde med ∧+/∨– och tryck på SET för att 
bekräfta.

5.  Värdet för minuter blinkar. Ställ in önskat 
värde med ∧+/∨– och tryck på SET för att 
bekräfta.

6.  Värdet för sekunder blinkar. Ställ in önskat 
värde med ∧+/∨– och tryck på SET för 
att bekräfta. Möjliga värden är 99:59:59 
sekunder till 1 sekund.

7. Sätt i timern i ett nätuttag och ställ 
in läge AUTO för att starta/stoppa 
nedräkningsfunktionen.
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8.  Tryck en gång på CD för att starta 
nedräkningen. CD blinkar nedtill till 
vänster på displayen för att visa att 
nedräkning pågår. Tryck CD igen för att 
avbryta nedräkningen.

     OBS!   

• Om displayen är i klockvisningsläge 
under pågående nedräkning, tryck en 
gång på ∨–  för att visa data för 
nedräkningen.

• När önskade programinställningar är 
klara, tryck på CLOCK för att återgå till 
klockvisningsläge. Displayen återgår till 
klockvisningsläge efter 15 sekunder utan 
knapptryckningar.

SLUMPFUNKTION 
1.  Slumpfunktionen startar och stoppar den 

anslutna apparaten oregelbundet.

 –  Kortaste tid avstängd: 26 minuter

 – Längsta tid avstängd: 42 minuter

 – Kortaste tid igång: 10 minuter

 – Längsta tid igång: 26 minuter

2.  Sätt i timern i ett nätuttag och ställ 
in läge AUTO för att starta/stoppa 
slumpfunktionen.

3.  Tryck en gång på RND för att aktivera 
slumpfunktionen. Tid avstängd är mellan 
26 och 42 minuter och tid igång mellan 
10 och 26 minuter.

4.  Avaktivera slumpfunktionen genom att 
trycka en gång till på RND.

5.  Slumpfunktionen åsidosätter 
programinställningar för start och 
avstängning.

ÅSIDOSÄTTNING/ÅTERTAGANDE AV 
PROGRAMINSTÄLLNINGAR 

Tryck på knappen ON/OFF för att åsidosätta/
återta programinställningarna.

• ON: Åsidosätter programinställningarna, 
den anslutna apparaten är igång hela 
tiden.

• AUTO: Den anslutna apparaten startas 
och stängs av enligt program- 
inställningarna.

• OFF: Åsidosätter programinställningarna, 
den anslutna apparaten är avstängd hela 
tiden.

     OBS!   

• Programinställningar och slumpfunktion 
är aktiva endast i läge AUTO.

• Programinställningar och slumpfunktion 
är inte aktiva i nedräkningsläge.

• Programinställningar och 
nedräkningsfunktion är inte aktiva i 
slumpfunktionsläge.

ANSLUTNING 
1.  Gör önskade programinställningar enligt 

beskrivning.

2.  Stäng av den apparat som ska styras.

3.  Sätt i apparatens stickpropp i uttaget på 
timern och sätt i timern i ett nätuttag.

4.  Starta apparaten.

5.  Apparaten startas och stängs av 
enligt timerinställningarna, om inte 
åsidosättning aktiverats.
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TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Maks. belastning 1800 W
Strømstyrke Maks. 8 A
Kapslingsklasse IP44
Tidsintervall 1 min

BRUK

TASTENES/KNAPPENES 
FUNKSJONER

     BILDE   1

CLOCK
• Trykk på CLOCK for å bytte fra 

programmeringsmodus til visning av 
klokkeslett.

• Trykk på CLOCK sammen med SET for å 
stille inn klokkeslett og ukedag. 

• Trykk på CLOCK sammen med ∨– for å 
bytte til sommertid. 

CD
Trykk på CD for å starte/stoppe nedtelling i 
AUTO-modus.

RND
Trykk på RND for å starte/stoppe tilfeldig 
funksjon i AUTO-modus. 

ON/OFF
Trykk på ON/OFF for å bytte mellom PÅ, 
AUTO og AV. For hvert knappetrykk flyttes den 
horisontale linjen mellom markeringene ON–
AUTO–OFF på dekselet.

SIKKERHETSANVISNINGER
• Beregnet for utendørs bruk.

• Ikke koble to eller flere tidsur sammen.

• Ikke koble til apparater som krever mer 
strøm enn 8 A.

• Ikke koble til apparater med høyere effekt 
enn 1800 W.

• Kontroller alltid at det tilkoblede 
elapparatets stikkontakt er trykket helt inn 
i tidsurets uttak.

• Hvis tidsuret må rengjøres, skal det kobles 
fra strømnettet og tørkes av med en tørr 
klut.

• Ikke senk tidsuret ned i vann eller annen 
væske.

• Varmeaggregat og lignende utstyr skal 
aldri kobles til tidsuret. 

• Kontroller at det apparatet som skal 
styres, er avslått før stikkontakten settes  
i tidsuret.

     VIKTIG!    

Tidsuret må plasseres i vertikal posisjon for at 
kapslingsklasse IP44 skal ivaretas.

SYMBOLER

Godkjent i henhold til 
gjeldende direktiv.

Uttjent produkt skal sorteres 
som elektrisk avfall.
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SET
Trykk på SET for å stille inn klokkeslett og 
ukedag eller for å bekrefte innstilling.

∧+
Trykk på ∧+ for å øke verdien ved innstilling av 
program, klokkeslett eller ukedag. 

∨–
Trykk på ∨– for å redusere verdien ved 
innstilling av program, klokkeslett eller ukedag.

S
Trykk samtidig på CLOCK og ∨– for å bytte til 
sommertid.  Klokkevisningen stilles automatisk 
frem 1 time, og S vises på displayet.

RESET
Trykk på RESET én gang for å nullstille alle 
programinnstillinger. Hvis displayet er tomt, 
setter du tidsuret i en stikkontakt og trykker på 
RESET.

TIDSVISNING
Klokkeslettet kan vises med 12- eller 
24-timersvisning.

1.  12-timersvisning: Sifrene 00:00 til 12:00 
vises på displayet sammen med AM 
(formiddag) eller PM (ettermiddag).

2.  24-timersvisning: Sifrene 00:00 til 23:59 
vises på displayet (AM/PM vises ikke).

3.  Hvis du vil bytte mellom 12- og 
24-timersvisning, holder du CLOCK inne til 
displayet endres. Trykk på CLOCK igjen for 
å gå tilbake til opprinnelig visningsmodus.

     MERK!    

Tidsurets batteri er fulladet når tidsuret har 
vært koblet til en stikkontakt i to timer.  
Hvis displayet er tomt, setter du tidsuret  
i en stikkontakt og trykker på RESET.

STILLE UKEDAG OG KLOKKESLETT

Innstilling av ukedag
1.  Hold SET inne til ukedagen begynner å 

blinke.

2.  Trykk på ∧+ for å øke verdien, eller 
på ∨–  for å redusere verdien slik: 
MoTuWeThFrSaSu 
(mationtofrløsø)

3. Trykk én gang på knappen ∧+/∨– for 
å bla videre ett trinn om gangen. Hold 
knappen inne for å bla raskere. Slipp 
knappen når ønsket verdi vises på 
displayet. Trykk på SET for å bekrefte. 

Innstilling av klokkeslett
1. Når ukedag stilles inn, blinker verdien for 

timer.

2. Trykk på ∧+ for å øke verdien, eller på ∨–  
for å redusere verdien.

3. Trykk én gang på ∧+/∨– for å bla videre 
ett trinn om gangen. Hold knappen 
inne for å bla raskere. Slipp knappen når 
ønsket verdi vises på displayet. Trykk på 
SET for å bekrefte.

4. Verdien for minutter blinker. Still inn 
minutter på samme måte som beskrevet 
over for timer.

Bytte til sommertid
1. Trykk samtidig på CLOCK og ∨– for å bytte 

til sommertid.  Klokkevisningen stilles 
automatisk frem 1 time, og S vises på 
displayet
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2. Trykk samtidig på CLOCK og ∨– for å bytte 
til normaltid.

     MERK!   

Displayet må være i klokkevisningsmodus 
ved innstilling av ukedag og klokkeslett.  
Hvis displayet er i programinnstillingsmodus, 
trykker du én gang på knappen CLOCK for å 
bytte til klokkevisningsmodus.

PROGRAMINNSTILLING
1.  Når displayet er i 

programinnstillingsmodus, trykker 
du én gang på ∧+ for å bytte til 
programinnstillingsmodus – 1ON vises 
nederst til venstre i displayet.

 – 1 er programnummeret (mulige 
verdier er 1 til 14).

 – ON angir ukedag og klokkeslett for 
start.

 – OFF angir ukedag og klokkeslett for 
avslåing.

2. Still inn høyere programnummer og 
ON eller OFF med knappen ∧+ slik: 
1ON1OFF … 20ON20OFF d ON/
OFF (for nedtelling).

3. Still inn lavere programnummer og ON 
eller OFF med knappen ∨– slik: ON/OFF 
(for nedtelling)20OFF20ON … 
1OFF1ON.

4. Still inn ønsket programnummer og still 
deretter inn ukedag og klokkeslett. Trykk 
på SET til ukedagen blinker. Trykk flere 
ganger på knappen ∧+. Visningen på 
displayet veksler slik:

 –  MO TU WE TH FR SA SU

 – MOTUWETHFRSASU

 –  MO WE FR

 –  TU TH SA

 –  SA SU

 –  MO TU WE

 –  TH FR SA

 –  MO TU WE TH FR

 –  MO TU WE TH FR SA

5.  Trykk på ∨– for å bla i omvendt rekkefølge 
enn det som er vist over.

6. Trykk én gang på ∧+/∨– for å bla videre 
ett trinn om gangen. Hold knappen 
inne for å bla raskere. Slipp knappen når 
ønsket verdi vises på displayet. Trykk på 
SET for å bekrefte. Visningen av ukedag 
slutter å blinke.

7. Når ukedag stilles inn, blinker verdien for 
timer. Still inn klokkeslett i henhold til 
avsnittet om innstilling av klokkeslett.

8.  Gjenta trinn 2 til og med 7 for å stille inn 
flere programmer.

     MERK!   

Når ønskede programinnstillinger er klare, 
trykker du på CLOCK for å gå tilbake til 
opprinnelig visningsmodus. Displayet går 
tilbake til klokkevisningsmodus etter 15 
sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapp.

INNSTILLING AV NEDTELLING 
1.  Når displayet er i klokkevisningsmodus, 

trykker du én gang på ∨–  for å bytte til 
modus for innstilling av nedtelling. d ON 
(eller d OFF) vises nederst til venstre i 
displayet.

 – angir at nedtellingsmodus er aktiv

 – ON angir tid til start.

 – OFF angir tid til avslåing.

2.  Trykk på SET til indikatoren ON/OFF 
blinker.

3.  Trykk på ∧+/∨– for å velge ON eller OFF 
og trykk på SET for å bekrefte.

4.  Verdien for timer blinker. Still inn ønsket 
verdi med ∧+/∨– og trykk på SET for å 
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bekrefte.

5.  Verdien for minutter blinker. Still inn 
ønsket verdi med ∧+/∨– og trykk på SET 
for å bekrefte.

6.  Verdien for sekunder blinker. Still inn 
ønsket verdi med ∧+/∨– og trykk på SET 
for å bekrefte. Mulige verdier er 99:59:59 
sekunder til 1 minutter.

7. Sett tidsuret i en stikkontakt og still 
inn AUTO-modus for å starte/stoppe 
nedtellingsfunksjonen.

8.  Trykk én gang på CD for å starte 
nedtellingen. CD blinker nederst til venstre 
på displayet for å vise at nedtelling 
pågår. Trykk på CD igjen for å avbryte 
nedtellingen.

     MERK!   

• Hvis displayet er i klokkevisningsmodus 
under pågående nedtelling, trykker du 
én gang på ∨–  for å vise data for 
nedtellingen.

• Når ønskede programinnstillinger er 
klare, trykker du på CLOCK for å gå 
tilbake til opprinnelig visningsmodus. 
Displayet går tilbake til klokkevisnings
modus etter 15 sekunder hvis det ikke 
trykkes på noen knapp.

TILFELDIG-FUNKSJON 
1.  Tilfeldig-funksjonen slår det tilkoblede 

apparatet på og av med uregelmessige 
intervaller.

 –  Korteste tid avslått: 26 minutter

 – Lengste tid avslått: 42 minutter

 – Korteste tid påslått: 10 minutter

 – Lengste tid påslått: 26 minutter

2.  Sett tidsuret i en stikkontakt og still inn 
AUTO-modus for å starte/stoppe tilfeldig-
funksjonen.

3.  Trykk én gang på knappen RND for å 

aktivere tilfeldig-funksjonen. Tid avslått er 
mellom 26 og 42 minutter, og tid påslått 
er mellom 10 og 26 minutter.

4.  Deaktivere tilfeldig-funksjonen ved å 
trykke en gang til på RND.

5.  Tilfeldig-funksjonen overstyrer 
programinnstillinger for på- og avslåing.

OVERSTYRING/OVERTAKELSE AV 
PROGRAMINNSTILLINGER 

Trykk på knappen ON/OFF for å overstyre/
overta programinnstillingene.

• ON: Overstyrer programinnstillingene, det 
tilkoblede apparatet er påslått hele tiden.

• AUTO: Det tilkoblede apparatet slås på og 
av i henhold til program- 
innstillingene.

• OFF: Overstyrer programinnstillingene, 
det tilkoblede apparatet er avslått hele 
tiden.

     MERK!   

• Programinnstillinger og tilfeldig
funksjon er kun aktive i AUTOmodus.

• Programinnstillinger og tilfeldigfunksjon 
er ikke aktive i nedtellingsmodus.

• Programinnstillinger og nedtellings
funksjon er ikke aktive i tilfeldigmodus.

TILKOBLING 
1.  Gjennomfør ønskede programinnstillinger 

som beskrevet.

2.  Slå av apparatet som skal styres.

3.  Sett inn apparatets stikkontakt i uttaket på 
tidsuret og sett tidsuret i et strømuttak.

4.  Start apparatet.

5.  Apparatet slås på og av i henhold til 
tidsurinnstillingene hvis overstyring ikke 
aktiveres.
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TECHNICAL DATA
Rated voltage 230 V ~ 50 Hz
Max load 1800 W
Amperage Max 8 A
Protection rating IP44
Interval 1 min

USE

BUTTON FUNCTIONS
     FIG.   1

CLOCK
• Press CLOCK to switch from programming 

mode to show the time.

• Press CLOCK together with SET to set the 
time and weekday. 

• Press CLOCK together with ∨– to switch to 
summertime. 

CD
Press CD to start/stop countdown in AUTO mode.

RND
Press RND to start/stop random function in 
AUTO mode. 

ON/OFF
Press ON/OFF to switch between ON, AUTO 
and OFF. Every time the button is pressed the 
horizontal line moves between the markings 
ON–AUTO–OFF on the casing.

SET
Press SET to set the time and weekday, or to 
confirm the setting.

SAFETY INSTRUCTIONS
• For outdoor use.

• Do not connect two or more timers 
together.

• Do not connect appliances that need a 
current of more than 8 A.

• Do not connect appliances with an output 
of more than 1800 W.

• Always check that the plug on the 
connected appliance is fully inserted into 
the socket on the timer.

• If the timer needs cleaning, unplug it from 
the mains and wipe it with a dry cloth.

• Do not immerse the timer in water or any 
other liquid.

• Do not connect heaters and other similar 
equipment to the timer. 

• Check that the appliance to be controlled 
is switched off before plugging it into the 
timer.

     IMPORTANT:    

The timer must be placed in a vertical position 
to maintain the protection rating IP44.

SYMBOLS

Approved as per  
applicable directives.

Recycle discarded product  
as electrical waste.
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∧+
Press ∧+ to increase the value when setting 
programme, time or weekday. 

∨–
Press ∨– to decrease the value when setting 
programme, time or weekday.

S
Press at the same time CLOCK and ∨– to switch 
to summertime. The time is set automatically 
forward 1 hour and S is shown in the display.

RESET
PressRESET once to reset all programme 
settings. If the display is empty, plug the timer 
into a power point and press RESET.

TIME DISPLAYING
The time can be shown with 12 or 24 hour 
displaying

1.  12 hour displaying: The digits 00:00 to 
12:00 are shown in the display together 
med AM or PM.

2.  24 hour displaying: The digits 00:00 to 
23:59 are shown in the display (AM/PM 
not shown).

3.  To switch between 12 and 24 hour 
displaying, press CLOCK until the display 
changes. Press CLOCK again to return to 
the original display mode.

     NOTE:    

The timer battery is fully charged when the 
timer has been plugged into a power point 
for two hours. If the display is empty, plug 
the timer into a power point and press RESET.

SETTING THE WEEKDAY AND TIME

Setting the weekday
1.  Press SET until the weekday starts to flash.

2.  Press ∧+ to increase the value,  
or ∨– to decrease the value as per: 
MoTuWeThFrSaSu

3. Press the buttons ∧+/∨– once to step. 
Keep pressing the button to step faster. 
Release the button when the required 
value is shown in the display. Press SET  
to confirm. 

Setting the time
1. When the weekday has been set the value 

for hours starts flashing..

2. Press ∧+ to increase the value, or ∨– to 
decrease.

3. Press ∧+/∨–  once to step. Keep pressing 
the button to step faster. Release the 
button when the required value is shown 
in the display. Press SET to confirm.

4. The value for minutes flashes. Set the 
minutes in the same way as the hours 
above.

Switching to summertime
1. Press at the same time CLOCK and ∨– to 

switch to summertime. The time is set 
automatically forward 1 hour and S is 
shown in the display.

2. Press at the same time CLOCK and ∨– to 
switch back to normal time.

     NOTE:   

The display must be in time mode when 
setting the weekday and time. If the display 
is in programme settings mode, press the 
CLOCK button to switch to time mode.
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PROGRAMME SETTINGS
1.  When the display is in time mode, press 

∧+ once to switch to programme settings 
mode – 1ON is shown on the bottom left 
of the display.

 – 1 is the programme number 
(possible values are 1 to 14).

 – ON indicates weekday and time to 
start.

 – OFF indicates weekday and time to 
stop.

2. Set a higher programme number and 
ON or OFF with the button ∧+ as per: 
1ON1OFF … 20ON20OFF d ON/
OFF (for countdown).

3. Set a lower programme number and ON 
or OFF with the button ∨– as per: ON/OFF 
(for countdown)20OFF20ON … 
1OFF1ON.

4. Set the required programme number and 
then set weekday and time. Press SET until 
the weekday flashes. Press repeatedly the 
button ∧+. The display changes as per:

 –  MO TU WE TH FR SA SU

 – MOTUWETHFRSASU

 –  MO WE FR

 –  TU TH SA

 –  SA SU

 –  MO TU WE

 –  TH FR SA

 –  MO TU WE TH FR

 –  MO TU WE TH FR SA

5.  Press ∨– to step in the reverse order to the 
above.

6. Press ∧+/∨–  once to step. Keep pressing 
the button to step faster. Release the 
button when the required value is shown 
in the display. Press SET to confirm.  
The displaying of weekday stops flashing.

7. When the weekday has been set the value 
for hours starts flashing.. Set the time 
as per the instructions in the section for 
setting the time.

8.  Repeat steps 2 to 7 to set more 
programmes.

     NOTE:   

When the required programme settings are 
ready, press CLOCK to return to time mode. 
The display returns to time mode after  
15 seconds if no buttons are pressed.

SETTING THE COUNTDOWN 
1.  When the display is in time mode, press 

∨–  once to switch to countdown settings 
mode. d ON (or d OFF) is shown on the 
bottom left of the display.

 – d indicates that countdown mode is 
active

 – ON indicates time to start.

 – OFF indicates time to stop.

2.  Press SET until ON/OFF flashes.

3.  Press ∧+/∨– to select ON or OFF and 
press SET to confirm.

4.  The value for hours flashes. Set the 
required value with ∧+/∨– and press SET 
to confirm.

5.  The value for minutes flashes. Set the 
required value with ∧+/∨– and press SET 
to confirm.

6.  The value for seconds flashes. Set the 
required value with ∧+/∨– and press 
SET to confirm. The possible values are 
99:59:59 seconds to 1 second.

7. Plug the timer into a power point and 
set to AUTO mode to start/stop the 
countdown function.

8.  Press CD once to start the countdown. CD 
flashes in the bottom left of the display 
to shown that countdown is in progress. 
Press CD again to stop the countdown.
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     NOTE:   

• If the display is in time mode during the 
countdown, press ∨–  to show data for 
the countdown.

• When the required programme settings 
are ready, press CLOCK to return to time 
mode. The display returns to time mode 
after 15 seconds if no buttons are 
pressed.

RANDOM FUNCTION 
1.  The random function starts and stops the 

connected appliance randomly.

 – Shortest time switched off: 26 minutes

 – Longest time switched off:42 minutes

 – Shortest time switched on: 10 minutes

 – Longest time switched on: 26 minutes

2.  Plug the timer into a power point and set 
to AUTO mode to start/stop the random 
function.

3. Press RND to activate the random function. 
The time switched off is from 26 to 42 
minutes and the time switched on is from 
10 to 26 minutes.

4.  Deactivate the random function by 
pressingRND once.

5.  The random function disregards 
programme settings for start and stop.

DISREGARDING/RESUMPTION OF 
PROGRAMME SETTINGS 

Press the ON/OFF button to disregard/resume 
programme settings.

• ON: Disregards programme settings, the 
connected appliance is on all the time.

• AUTO: The connected appliance starts and 
stops according to the programme 
settings.

• OFF: Disregards programme settings, the 
connected appliance is off all the time.

     NOTE:   

• Programme settings and random 
function are only active in AUTO mode.

• Programme settings and random 
function are not active in countdown 
mode.

• Programme settings and countdown 
function are not active in random 
function mode.

CONNECTION 
1.  Set the required programme settings as 

described.

2.  Switch of the appliance to be controlled.

3.  Plug the appliance into the timer and 
plug the timer into a power point.

4.  Start the appliance.

5.  The appliance starts and stops according 
to the timer settings, if disregard is not 
activated.


