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Програмиране на времезадръжката

     За да се променят времезадръжките, трябва да се отвори капака на 
кутията, за да има достъп до бутоните. Капака се отваря с помоща на 
подходяща отверка за винтовете. Това става, както е посочено на схемата. 
Първо се oказва натиск на винта надолу до упор и след това се завърта 
четвърт оборот в съответната посока за отключване или заключване. 
Завъртане на винта без натиск надолу, води до спукване (счупване) на 
корпуса на кутията!  Винтовете не се свалят от капака! 
      Времената на включване и изключване могат да варират от 100ms до 
1500ms.
С левия бутон, който се натиска в продългение на 2сек. се влиза в режим на 
промяна на времезадръжката при включване, при което светва зеления 
светодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, като при всяко 
натискане нараства със 100ms. При превишаване на горната граница 
времето 
става 100ms, като това се индицира с премигване на двата светодиода. При 
следващо натискане на левия бутон се влиза в режим на промяна на
 времезадръжката при изключване, при което светва червения светодиод. 
С десния бутон се променя стойността на времето, както е посочено погоре. 
При следващо натискане на левия бутон стойностите на двете времена се 
запаметяват това се индицира с премигване на двата светодиода.

Гаранционни условия

     Гаранционен срок  12 месеца от датата на продажбата, но не повече от 18 
месеца от датата на производство, отбелязано в съответен документ за 
продажба.
Производителят не носи отговорност при следните случаи:
- неспазване на условията за съхранение
- неспазване условията за експлоатация
- природни бедствия
Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост 
на изделието, свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване на 
повредата от неупълномощени лица.
     Гаранцията се отнася само за дефекти на материалите и фабрични 
дефекти, но не и за повреди, възникнали по време на транспорта, износени 
части или повреди по чупливите части. При зловредно и неправомерно 
отношение, употреба на сила и посегателство, които не са извършени от 
нашите сервизи, гаранцията отпада. Вашите законни права не се ограничават 
от тази гаранция.     
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