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NAVODILA
Pozdravljeni kupec. Naša navodila so pripravljen za uporbo in pomoč pri naših  
proizvodih. Da bi se izognili nedelovanju ali uničenju izdelka, vas naprošamo, da 
si navodila skrbno preberete. V primeru da so nejasna, nas lahko kontaktirate, 
in vam bomo rade volje pomagali pri razumevanju in nadaljni uporabi našega 
izdelka.

Uspešno izdelavo ali uporabo naših izdelkov, vam želi ekipa AX!Uspešno izdelavo ali uporabo naših izdelkov, vam želi ekipa AX!

Navodilo za uporabo naprave Timer
Tehnični podatki

• Napajalna napetost: 24V DC, 100 mA
• Zmogljivost kontaktov releja: 5A, 250VAC/ 30VDC 
• Priklop napajanja: na priključke GND (0V) in +24V (glej Sliko 1)
• Priklop releja: na priključke CLK in DTA (glej Sliko 1)

Delovanje

Ob vklopu napajalne napetosti se na zaslonu Timera pokaže zadnja 
nastavljena vrednost časa, ki ga Timer odšteva.

Tipke

Timer ima 4 tipke (glej Sliko 2):
• Tipka GOR
• Tipka IZBERI/RESET
• Tipka DOL
• Tipka START

S tipkama GOR in DOL nastavimo čas odštevanja v sekundah ali mi-
nutah. Izbor Sekunde/Minute delamo s pritiskanjem na tipko IZBERI/
RESET.

Ko je čas odštevanja nastavljen, pritisnemo tipko START in Timer 
prične odštevati nastavljen čas. Ko se nastavljen čas izteče, rele sklene 
kontakte in jih po cca. 2 sekundah razklene. Timer se ponovno postavi 
na začetno stanje z istim nastavljenim časom, ki se shrani v spomin 
Timerja.

Med odštevanjem časa na LCD zaslonu vidimo stanje odštevanega 
časa, hkrati pa na zaslonu utripa napis ODSTEVAM. Na ta način vidi-
mo, kdaj Timer odšteva oziroma kdaj je v stanju pripravljenosti.

Reset med odštevanjem

Med odštevanjem lahko Timer vedno resetiramo s pritiskom na tip-
ko IZBERI/RESET. V tem primeru Timer takoj preneha z odštevanjem, 
rele sklene kontakte in jih po cca. 2 sekundah razklene.
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Slika 1: Vezava napajanja




