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Handleiding voor programmeerbare Digitale Timer 
 
Itemnr: 54021 
Functies 
1.De Programmeerbare Digitale Timer (hierna “Timer” genoemd) kan uw elektrische huishoudtoestellen, vb. koffiezettoestellen, lampen, etc., op 
bepaalde tijdstippen aan- en uitschakelen. Het leent zich ideaal om energie te besparen en om uw woning te beveiligen.  
2.De aftelfunctie kan het toestel op vooraf ingestelde tijdstippen aan- en uitschakelen en ‘random’-functies geven u de kans om het toestel op 
onregelmatige tijdstippen aan en uit te schakelen. Dit is niet alleen ideaal voor een automatische werking maar het voorkomt bovendien ook 
inbraken wanneer u niet thuis bent.   
3.De LCD geeft de ingestelde programmeerstatus en de werkelijke tijd weer. 
4.Dit met een maximum van 140 aan/uit-programmeringen per week. 
 
Schema & Beschrijvingen           

Nr. Beschrijving Functies 

1 LCD-display Geeft de tijd en de geprogrammeerde instelling weer. 

2 CLOCK-toets Om terug te keren naar de weergave van de werkelijke 
tijd wanneer u in programmeermodus bent. 
Druk tegelijkertijd op deze toets en op de SET-toets om 
de werkelijke tijd en week in te stellen 

Druk op deze toets en op de ∨－ toets om naar zomertijd 

te gaan. 

3 CD-toets Druk op deze toets om het aftelprogramma te 
starten/stoppen wanneer het in AUTO-status is. 

   

   

4 RND-toets Druk op deze toets om het random-programma te 
starten/stoppen wanneer het in AUTO-status is. 

5 On/Off-toets Om de instelmodus naar ON, AUTO of OFF te wijzigen. 
Elke keer u op deze toets drukt, verplaatst de horizontale 
lijn in de LCD-
licht werden weergegeven op de Timer. 

6 SET-toets Om de tijd en de week in te stellen en om de instelling te 
bevestigen. 

7 + toets Om de instelling voor de tijd, week of programmagroep 
te verhogen. 

 8 - toets. Om de instelling voor de tijd, week of programmagroep 
te verlagen. 

9 S – lichte 
schermweergave 

Druk tegelijkertijd op de CLOCK-toets en op de ∨－ toets 

om naar zomertijd te gaan. Er wordt automatisch een uur 
bijgeteld bij de tijdsweergave en op de LCD-display 
wordt er een “S” weergegeven. 

10 Reset-toets Druk één keer op deze toets om alle ingestelde 
programma’s te resetten. 

11 Ingang & stekker Sluit het toestel aan op de ingang en steek de timer in 
het stopcontact om voeding te krijgen. 

 
Tijdsweergave 
Er bestaan twee soorten tijdsweergaven:  
5.12-uursweergave: het digitale cijfer gaat van 00:00 tot 12:00 met de vermelding van AM of PM op de LCD. 
6.24-uursweergave: het digitale cijfer gaat van 00:00 tot 23:59 zonder de vermelding van AM of PM op de LCD. 
7.Om van een 12-uursweergave naar een 24-uursweergave te gaan, of omgekeerd, drukt u op de CLOCK-toets tot de LCD-weergave wijzigt. 
Druk nogmaals op de CLOCK-toets om terug te keren naar de oorspronkelijke weergave.  
 
Week- en tijdsinstelling 
8.Weekinstelling 
1.1Druk en hou de SET-toets ingedrukt tot de weekweergave knippert, wat aangeeft dat de instelling klaar is. 

1.2Druk op de ∧+ toets om een van de volgende dagen te selecteren of op de ∨－ toets om een van de voorgaande dagen te selecteren, de 

weergegeven volgorde is: 
                 
                 M  
 
 
 

1.1  één druk op de ∧+/∨－ toets zal de volgende/vorige dag traag worden weergegeven. 

Wanneer u aanhoudend op de toets drukt, dan verandert de weekdisplay snel. Laat de toets los wanneer de door u gewenste dag of 

week op de display wordt weergegeven. Druk op de SET-toets om uw keuze te bevestigen.  

 

1. Instellen van de klok 

2.1 Nadat u de weekdag heeft ingesteld, knippert de uurdisplay om aan te geven dat u de tijd kan beginnen in te geven.Met 

2.2 Druk op de ∧+ toets om het uur te verhogen of op de ∨－ toets om het uur te verlagen.  

2.3 Met één druk op de ∧+/∨－ toets zal elk uur traag verhoogd of verlaagd worden. Wanneer u aanhoudend op de toets drukt, dan 

verandert de uurdisplay snel.  Laat de toets los wanneer het door u gewenste uur op de display wordt weergegeven. Druk op de SET-

toets om uw instelling te bevestigen.  

2.4 Vervolgens knippert de “Minuut”-weergave om aan te geven dat de minuutinstelling klaar is. Herhaal dezelfde procedure als voor het 

instellen van het uur onder #2.2 and #2.3 om de minuten in te stellen.  

 

2. Instellen van de zomertijd 

3.1. Druk tegelijkertijd op de CLOCK-toets en op de ∨ - toets om naar zomertijd te gaan, er wordt automatisch één uur toegevoegd aan de 

tijdsweergave en op de LCD-display wordt er "S" weergegeven. 

3.2. Wanneer u nogmaals op de CLOCK-toets en op de ∨－ toets drukt dan wordt de zomertijdinstelling geannuleerd. 

 

Opmerking:  

De werkelijke tijd moet op de LCD worden weergegeven voor u de week- en tijdsinstelling kan uitvoeren. Indien de LCD in 

programmeerweergave is, druk dan één maal op de CLOCK-toets om terug te keren naar de weergave van de werkelijke tijd.  

Instellen van een programma 

3. Wanneer de LCD de werkelijke tijd weergeeft, druk dan één maal op de ∧+ toets om de weergave van de programmeerinstelling te 

wijzigen, in de linkerhoek onderaan van de LCD wordt “1ON” weergegeven: 

1.1  “1” geeft het nummer van de programmeergroep aan (de programmeergroepen gaan van 1 tot 14)  

1.2  “ON” geeft aan dat het toestel wordt aangeschakeld op het gewenste tijdstip.  

1.3  “OFF” geeft aan dat het toestel wordt uitgeschakeld op het gewenste tijdstip. 

4. Om de programmagroep en de aan/uit-status te selecteren, drukt u op de ∧+ toets om het groepsnummer, de volgorde als volgt te 

verhogen: 

1ON 1OFF  …… 20ON  20OFF  d ON/OFF (voor aftellen)  weergave werkelijke tijd      

 

5. Om het 

nummer van de programmagroep te verlagen, drukt u op de – toets. De LCD geeft dit in deze volgorde weer: 

d ON/OFF (voor aftellen)  20OFF  20ON  …… 1OFF  1ON  weergave werkelijke tijd     

   

6. Nadat u de 

programmagroep geselecteerd heeft, kan u de week en het tijdstip instellen. Druk op de SET-toets tot de weekweergave knippert, druk 

op de ∧+ toets en telkens u drukt geeft de LCD de reeksen in deze volgorde weer: 

4.1 MO TU WE TH FR SA SU  

4.2 MO TU WE TH FR SA SU  

4.3 MO WE FR  

4.4 TU TH SA  

4.5 SA SU  

4.6 MO TU WE  

4.7 TH FR SA  

4.8 MO TU WE TH FR en 

4.9 MO TU WE TH FR SA  

7. Wanneer u op de ∨ – toets drukt, dan worden de reeksen van de weekweergave in de omgekeerde volgorde als hierboven vermeld 

weergegeven. 

8. Met één druk op de ∧+/∨－ toets worden de weekreeksen traagjes opwaarts of neerwaarts weergegeven. Wanneer u aanhoudend op de 

toets drukt, dan verspringt de weergave snel. Laat de toets los wanneer de door u gewenste weekreeks op de display wordt 

weergegeven. Druk op de SET-toets om uw keuze te bevestigen, de weekweergave knippert niet langer.  

9. Nadat u de weekdag heeft ingesteld, knippert de uurweergave. Herhaal de procedure vermeld in Hoofdstuk D2. Instellen van de tijd om 

de tijd in te stellen.  

10. Om de in- en uitschakeltijd van andere programmagroepen in te stellen, herhaalt u de stappen die vermeld worden van #2 tot #7.  

 

Opmerking: 

(a). Om een ingesteld programma te wijzigen, herhaalt u de stappen #2 tot #7 zoals vermeld in Hoofdstuk E en geeft u nieuwe gegevens in ter 

vervanging van de oude instellingen. 

(b). Na het instellen van de programmering, drukt u op de CLOCK-toets om in één keer terug te keren naar de klokweergave. Indien u op geen 

enkele toets drukt, dan gaat het toestel na 15 seconden automatisch – zonder dat u op een toets hoeft te drukken - naar de klokweergave.  
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Instellen van het aftellen 

11. Wanneer de LCD de werkelijke tijd weergeeft, druk dan één maal op de ∨ - toets om de weergave van de aftelinstelling te wijzigen, in de 

linkerhoek onderaan van de LCD wordt “d ON (of OFF)” weergegeven: 

1.1  “d”: geeft aan dat het toestel in aftelmodus is. 

1.2  “ON”: telt de tijd af waarna de voeding wordt aangeschakeld. 

1.3 “OFF”: telt de tijd af waarna de voeding wordt uitgeschakeld. 

12. Druk op de SET-toets tot de aan-/uit-weergave knippert, het instellen van het aftellen van het aan-/uitschakelen van de voeding is klaar.  

13. Druk op de ∧+/∨－ toets om de aan/uit-programmering van het aftellen te selecteren en druk op de SET-toets om dit te bevestigen. 

14. De uurweergave knippert nadat de aan/uit-status werd ingesteld. Druk vervolgens op de ∧+/∨－ toets om het uur te verhogen of te 

verlagen en druk op de SET-toets om dit te bevestigen. 

15. De minuutweergave knippert. Druk op de ∧+/∨－ toets om de minuten te verhogen of te verlagen en druk op de SET-toets om dit te 

bevestigen. 

16. De secondeweergave knippert. Druk op de ∧+/∨－ toets om de seconden te verhogen of te verlagen en druk op de SET-toets om dit te 

bevestigen. De instelinterval gaat van 99:59:59 tot 1 seconde.  

17. Steek de stekker van de Timer in het stopcontact en zet de Timer op AUTO-status om de aftelfuncties te starten /stoppen.  

18. Druk één maal op de CD-toets om de aftelfunctie te starten, in de onderhoek van de LCD knippert “d ON (of OFF)” om aan te geven dat 

het aftellen bezig is. Om de aftelfunctie te stoppen, drukt u nogmaals op de CD-toets.  

 

Opmerking: 

(a). Wanneer het aftellen bezig is, geeft de LCD de werkelijke tijd weer. Druk één maal op de ∨ - toets om de details van het aftellen te bekijken.  

(b) Om een ingesteld programma te wijzigen, herhaalt u de bovenvermelde stappen #2 tot #6 in Hoofdstuk F Instellen van het aftellen en 

geeft u de nieuwe gegevens in ter vervanging van de oude instellingen. 

(b). Na het instellen van de programmering, drukt u op de CLOCK-toets om in één keer terug te keren naar de klokweergave. Indien u op geen 

enkele toets drukt, dan gaat het toestel na 15 seconden automatisch – zonder dat u op een toets hoeft te drukken - naar de klokweergave.  

 

Instellen van ‘random’ of willekeurig 

19. De ‘random’-functie schakelt het toestel op onregelmatige tijdstippen aan en uit:  

1.1 Minimumperiode voor het uitschakelen van de voeding:  26 minuten 

1.2 Maximumperiode voor het uitschakelen van de voeding:  42 minuten 

1.3  Minimumperiode voor het aanschakelen van de voeding:  10 minuten 

1.4 Maximumperiode voor het aanschakelen van de voeding:  26 minuten 

20. Steek de stekker van de Timer in het stopcontact en zet de Timer op AUTO-status om de random-functie te starten/stoppen.  

21. Druk één maal op de RND-toets, in de hoek onderaan de LCD knippert “r OFF”, de random-functie werd geactiveerd. De voeding wordt 

gedurende 26 tot 42 minuten uitgeschakeld. De modus zal veranderen naar “r ON”. Dan zal de voeding gedurende 10 tot 26 minuten 

worden aangeschakeld. Dan gaat het toestel terug naar “r OFF”.  

22. Druk opnieuw op de RND-toets om de random-functie te stoppen, op de LCD verdwijnt de vermelding “r OFF” of “r ON”. 

 

Negeren/Hervatten van de geprogrammeerde instellingen 

Met een druk op de ON/OFF-toets kan u de geprogrammeerde instelling negeren/hervatten. De weergave op de LCD wijzigt in deze volgorde:    

1.ON:  het ingestelde programma negeren en het toestel de hele tijd aan laten. 

2.AUTO:       de geprogrammeerde instelling hervatten, het toestel zal automatisch aan- en uitgeschakeld worden in overeenstemming met het 

ingestelde tijdstip. 

3.OFF:   het ingestelde programma negeren en het toestel de hele tijd uit laten. 

 

Opmerking: 

(a). Het geprogrammeerd aftellen of de random-functie wordt enkel geactiveerd indien de Timer in AUTO status is.  

(b). Wanneer de aftelfunctie geactiveerd is, dan zijn de geprogrammeerde random- en aan/uit-instellingen niet actief. 

(c). Wanneer de random-functie geactiveerd is, dan zijn de geprogrammeerde aftel- en aan/uit-instellingen niet actief.  

 

Aansluitingen 

23. Stel de gewenste aan/uit-programma’s op de Timer in zoals boven beschreven. 

24. Schakel uw elektrisch toestel uit. 

25. Sluit het voedingssnoer van het toestel aan op de ingang van de Timer en steek de stekker van de timer in het stopcontact om voeding te 

krijgen. 

26. Schakel het toestel aan.   

27. Het toestel zal dan worden aan- of uitgeschakeld in overeenstemming met de ingestelde programmeringen, behalve indien u deze 

manueel negeert.  

 

Veiligheidsvoorzorgen 

28. Deze Timer is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, gebruik deze NIET buiten. 

29. Het toestel dat in de timer wordt geplugd moet over hetzelfde voltage en frequentie beschikken als vermeld onder “Technische 

kenmerken” 

30. De batterijen zijn volledig opgeladen indien ze gedurende 2 uur op de voeding worden aangesloten. 

 

Technische kenmerken 

31. Voeding    : 230V~, 50Hz, 8A 

32. Maximaal vermogen  : 2000W 

33. IP-cijfer    : IP20 

34. Werkingstemperatuur  : 0 - 55°C 

35. Intervalinstelling van de klok: 1 minuut 

Veiligheidsvoorzorgen 

36. Deze Timer is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, gebruik deze NIET buiten. 

37. Het toestel dat in de timer wordt geplugd moet over hetzelfde voltage en frequentie beschikken als vermeld onder “Technische 

kenmerken” 

38. De batterijen zijn volledig opgeladen indien ze gedurende 2 uur op de voeding worden aangesloten. 

 

Technische kenmerken 

39. Voeding    : 230V~, 50Hz, 8A 

40. Maximaal vermogen  : 2000W 

41. IP-cijfer    : IP20 

42. Werkingstemperatuur  : 0 - 55°C 
Intervalinstelling van de klok: 1 minuutL.  Verwijdering 

Indien de product niet meer functioneert en niet meer kan hersteld worden, moet dit worden verwijderd worden overeenkomstig de geldende 

wettelijke bepalingen.  

Verwijdering van lege batterijen / accu’s  

De wet schrijft voor (KCA-voorschrift) dat alle lege batterijen en accu’s moeten teruggegeven worden. 

Lege batterijen/accu’s mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gevoegd! Op batterijen/accu’s 

die gevaarlijke stoffen bevatten vindt u een symbool op de zijkant. Deze symbolen duiden aan dat het 

verboden is deze batterijen/accu’s bij het huishoudelijk afval te voegen. De afkortingen voor de respectieve 

zware metalen zijn: Cd= cadmium,Hg= kwik, Pb= lood. U kan lege batterijen of accu’s die niet meer 

kunnen worden opgeladen gratis inleveren bij het inzamelpunt in uw gemeente, onze filialen of in eender 
welk ander verkooppunt van batterijen of accu’s.  

Op die manier voldoet u aan de wettelijke vereisten en draagt u bij tot de bescherming van ons milieu! 

 

 

HOT LINE 

0900/51.100* 

hotline@chacon.be 

 

 

www.chacon.be 


