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Instrukcja obsługi 
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 
Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! 
Zachowaj ją na przyszłość.

WYŁĄCZNIK CZASOWYPL

EN OUTDOOR TIMER
Operating instructions 
(Translation of the original instructions) 
Important! Read the user instructions carefully before use. 
Save them for future reference.
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Dbaj o środowisko! 
Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami 
komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty 
mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. 
Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu 
składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie 
przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmiemy stary 
tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. 
W razie ewentualnych problemów skontaktuj się 
telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod 
numerem: 22 338 88 88.
www.jula.pl

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 service department. 
www.jula.com
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3. Wciśnij segmenty odpowiadające długości 
działania podłączonego urządzenia. Każdy 
segment to 30 minut.

4. Przekręć pokrętło tak, by strzałka 
wskazywała aktualny czas.

     RYS.   2

     RYS.   3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•  Sprawdź, czy napięcie znamionowe 

urządzenia jest zgodne z napięciem 
sieciowym i napięciem gniazda z 
wyłącznikiem czasowym.

•  Gniazda z wyłącznikiem czasowym nie 
wolno modyfikować ani rozkładać na 
części.

•  Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij 
wtyk z gniazda.

•  Do gniazda z wyłącznikiem czasowym nie 
należy podłączać pralek, podgrzewaczy 
wody i innych podobnych sprzętów, które 
mogą spowodować szkody, jeśli wyłącznik 
przerwie ich pracę.

•  Maks. moc gniazda z wyłącznikiem 
czasowym to 3500 W.  

Symbole

Zatwierdzona zgodność 
z obowiązującymi 
dyrektywami.

Zużyty produkt oddaj
do utylizacji, postępując
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz
Maks. moc 3500 W
Stopień ochrony obudowy IP44

OBSŁUGA
1. Podłącz wyłącznik do gniazdka.

2. Podłącz wybrane urządzenie do 
wyłącznika.

     RYS.   1
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SAFETY INSTRUCTIONS
•  Check that the appliance’s rated voltage 

matches the power point and the timer.

•  Do not modify the timer in any way.

•  Unplug the plug from the power point 
before cleaning.

•  Do not use the timer for washing 
machines, water heaters or other similar 
appliances that can cause problems if the 
timer stops them.

•  The timer’s max output is 3500 W. 

Symbols

Approved as per
applicable directives.

Recycle discarded product
in accordance with local
regulations.

TECHNICAL DATA
Rated voltage 230 V ~ 50 Hz
Max. output 3500 W
Protection rating IP44

OPERATION
1. Plug the timer into the wall socket.

2. Connect the equipment to the timer.

     FIG.   1

3. Push out the tabs to set the period of 
activation for the connected equipment. 
Each tab represents 30 minutes.

4. Rotate the ring until the arrow is pointing 
at the current time.

     FIG.   2

     FIG.   3


