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

CYFROWY WYŁĄCZNIK TYGODNIOWYPL
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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
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OPIS
1. Fotokomórka

2. Przyciski do sterowania światłem/
ustawiania odliczania

3. Resetowanie

4. Przełącznik do ręcznego włączania/
wyłączania

5. Lampka kontrolna trybu aktywnego/
wyłączonego

     RYS.   1

OBSŁUGA

FUNKCJE

Oznaczenie Opis

1H Odliczanie 1 godziny.

2H Odliczanie 2 godzin.

4H Odliczanie 4 godzin.

6H Odliczanie 6 godzin.

8H Odliczanie 8 godzin.

Tryb fotokomórki.

Przełącznik – ręczne 
włączanie/wyłączanie.

R Resetowanie aktualnego 
ustawienia

SPOSÓB UŻYCIA
1.  Włóż wtyk urządzenia do gniazda 

wyłącznika. 

2.  Podłącz wyłącznik do gniazda. Wyłącznik 
jest w trybie auto, co oznacza, że włącza 
się po zmroku i wyłącza o świcie.

3.  Uruchom podłączone urządzenie. 

4.  Naciśnij przycisk AUTO, aby aktywować 
tryb auto, wówczas wyłącznik będzie 
włączał się po zmroku i wyłączał o świcie. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Nie łącz dwóch ani więcej wyłączników 
razem.

• Nie podłączaj urządzeń o większym 
poborze prądu niż 8 A.

• Nie podłączaj urządzeń o mocy większej 
niż 1800 W.

• Zawsze upewniaj się, że wtyk urządzeń 
elektrycznych jest całkowicie wciśnięty do 
gniazda wyłącznika.

• Jeśli wyłącznik wymaga czyszczenia, odłącz 
go od sieci elektrycznej i wytrzyj suchą 
szmatką.

• Wyłącznika nie wolno zanurzać w wodzie 
ani innych płynach.

• Grzejników i sprzętu tego typu nigdy nie 
należy podłączać do wyłącznika. 

• Przed włożeniem wtyku do wyłącznika 
sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz 
sterować, jest wyłączone.

SYMBOLE

Zatwierdzona zgodność 
z obowiązującymi dyrektywami.

Zużyty produkt należy 
zutylizować jako złom 
elektryczny.

DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe 230 V~50 Hz
Maksymalne obciążenie 1800 W
Natężenie prądu Maksymalnie 8 A
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5.  Naciśnij przycisk, aby wybrać czas 
odliczania (1H, 2H, 4H, 6H lub 8H). 
Wyłącznik oraz podłączone do niego 
urządzenie włączą się po zmroku i wyłączą 
automatycznie po odliczeniu ustawionego 
czasu. Jeżeli w trakcie odliczania zrobi się 
jasno, fotokomórka wyłączy podłączone 
urządzenie. 

6. Naciśnij przełącznik, aby ręcznie włączyć 
lub wyłączyć podłączone urządzenie 
niezależnie od aktualnych ustawień. 

7.  Jeśli w trakcie odliczania zostaje wciśnięty 
przycisk innego czasu odliczania, 
odliczanie zostaje przerwane i rozpoczyna 
się odliczanie zgodnie z nowymi 
ustawieniami.  

     UWAGA!   

• Aby funkcja sterowania światłem działała 
poprawnie, fotokomórkę należy umieścić 
w taki sposób, by docierało do niej 
światło dzienne. Fotokomórki nie należy 
zakrywać ani narażać na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 

•  Aby uniknąć niepożądanej aktywacji, nie 
umieszczaj fotokomórki w taki sposób, 
by była narażona na działanie 
sztucznego światła. 

• Jeżeli w trakcie odliczania fotokomórka 
wykryje wysoką jasność, wyłącznik 
automatycznie wyłączy podłączone 
urządzenie aż do momentu, gdy znów 
zrobi się ciemno.


