
МОБИЛЕН ТАЙМЕР - ОСЕМ КАНАЛА 
 

 Апарата представлява осем канален таймер/хронометър с обхват от 1 до 99 
минути. Всеки канал може да бъде самостоятелно конфигуриран като таймер 
(въвежда се времето в минути след изтичането на което се активира аларма) или 
като хронометър (брои от 0 минути нагоре). 
 Точноста с която се измерва времето е по-добра от 0.5 sec/min и е напълно 
задоволителна за широк кръг потребители. Като такива може да се посочат 
отделенията за физиотерапия, козметични салони, сауни, фитнес или спортни 
зали,плувни басейни и много други - навсякъде където измерването на интервали от 
време е важно. Уреда се захранва чрез адаптер от мрежата ~220V или от 6 батерии 
R6 (АА) - 1.5V. Батерийното захранване му придава необходимата за някои от 
приложенията мобилност. 
 От фигурата по-долу можете да добиете представа за външния вид на 
апарата, а от таблицата - за габаритите му.  
 

 
  

С бутоните  настройвате желаното време, което се вижда в индикаторния 
прозорец. С така установеното време може да се активира чрез бутона SET някой 
канал от таймера и неговия индикатор ще светне в зелено. Така например на 
фигурата по-горе са активирани канали 2 – 5, а на канал 7 има аларма – червен 
цвят. Тя се е появила след изтичането на въведеното в този канал време. Звукът е с 
такава честота и сила, че се чува надалеч. Всеки  момент можете да проверите 
колко време остава до алармата на някой канал като натиснете и задържите неговия 
бутон. 
 При изключване на захранването от ключето ON/OFF намиращо се в дясната 
част на апарата, при активен канал или ненулирана аларма, апарата остава включен 
и подава насечен звуков сигнал. Друга особеност е икономичният режим на работа, 
който се включва автоматично когато отпадне външното захранване. При този 
режим цялата индикация се включва на всяка секунда примигвайки за кратко, 
колкото да се видят стойностите на времето и състоянието на каналите. Режимът 
може да се включи или изключи ръчно. В таблицата по-долу можете да видите 
основните режими на работа, функциите и начина за постигането им. 



 

 режим             бутони 
Настройка на времената   
 нагоре     ���� 
 нагоре бързо    ����+* 
 надолу     ���� 
 надолу бързо    ����+* 
Активиране 
 активиране на таймер             SET+CnX 
 преактивиране               SET+CnX+* 
 активиране на хронометър            SET+����+CnX+* 
Деактивиране 
 на аларма     CLR+CnX 
 на активен канал              CLR+CnX+* 
Проверяване на оставащото време            CnX+* 
Икономичен режим    SET+CLR 
Проверка на захранванията 
 външно захранване   CLR+����+* 
           вътрешно захранване              CLR+����+* 
знака +* означава задържане на бутоните 
CnX означава бутона на канал от 1 до 8 
 

 
 
 
 
 Технически характеристики: 
 

- осем канала 
- диапазон от 1 до 99 min. 
- таймер/хронометър 
- батерийно захранване 
- икономичен режим 
- устойчив на грешки 
- джобен формат размери 19x10x3 см. 
- тегло с батериите 400 гр. 
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