
Gebruiksaanwijzing voor schakelklok " "

Model: EFP700ET

A. Functie

1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week.

2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten

3. Toevalsfunctie

4. Met schakelaar voor handmatig schakelen

5. Uitstekend geschikt voor energiebesparing en beveiliging

B. LC-display en invoertoetsen

Toetsen Functies

R Indrukken om de schakelklok te resetten

ON/OFF toets voor handmatig schakelen

PROG Indrukken om naar de programmeermodus te gaan

RND Indrukken om de toevalsmodus in te schakelen

CD Indrukken om de countdownfunctie uit te schakelen

ON/OFF modus en veranderen van de tijdmodus

+ Insteltoets PLUS

- Insteltoets MINUS

Tijd instellen



PROG

C Opmerkingen over het instellen

1) Instellen van de tijd

1. Druk op om de tijd in te stellen. De dag van de week knippert op de 
display

2. Druk op + of -
instelling te bevestigen. Vervolgens knippert de ureninstelling op het display.

3. Druk op + of -       om de instelling te 

bevestigen. Nu knippert de minutenweergave op de display.

4. Druk op + of -       om de instelling te 

bevestigen en de instelling van de tijd te beëindigen.

2) Programma-instelling

Druk in de klokmodus op de toets            om programmeermodus te starten waarmee

tot 20 AAN/UIT instellingen per dag kunnen worden ingesteld. Er zijn maximaal 15 instellingen 

per week beschikbaar:

1. MO TU WE TH FR SA SU 9 MO WE FR

2. MO (alleen) 10 TU TH SA

3. TU (alleen) 11 SA SU

4. WE (alleen) 12 MO TU WE

5. TH (alleen) 13 TH FR SA

6. FR (alleen) 14 MO TU WE TH FR

7. SA (alleen) 15 MO TU WE TH FR SA

8. SU (alleen)

Dag van de week betekenis

MO-Maandag, TU-Dinsdag, WE-Woensdag, TH-

Donderdag, FR-Vrijdag, SA-Zaterdag, SU-Zondag

Programmeren

PROGRAMMA 1 AAN:

bij het indrukken van 

instellen:

PROG



a. Dag van de week PROG

bovengenoemde keuzemogelijkheden op weekdagen knipperen. Druk op + 

of - om de gewenste dagen van de week te kiezen.

b. Uur PROG

Druk op + of om de gewenste inschakeltijd te kiezen. Op de display kan 24 

uur worden weergegeven.

c. Minuut PROG

knipperen. Druk op + of de minuten voor de gewenste inschakeltijd in te 

stellen. Hiermee is het eerste programma ingesteld.

Herhaal de bovenstaande procedure om het programma 1 OFF en andere programma's in te 

stellen.

Opmerking:

De programmeermodus wordt automatisch beëindigd wanneer er gedurende 

meer dan tien seconden geen toets wordt ingedrukt. 

U kunt ook op de toets       drukken om het programmeren af te ronden.

Om de instelling te versnellen kunt u de toets + of ingedrukt houden.

PROG

Tijdens het programmeren kunt u met elk van de vier toetsen op de hoeken de 

huidige programmering wissen / weer overnemen.

Wanneer de schakelklok zich in de menuoptie programma-instelling bevindt, 

zal het pictogram op de display verschijnen.

3) Inschakelen van de toevalsfunctie

1. Druk in RND om de toevalsfunctie in te schakelen. Het

werkt de schakelklok in de toevalsmodus.

2. De functie zal bij toeval AAN en UIT schakelen van 18:00 tot 06:00 de 

volgende dag. De uitschakelduur bedraagt 26-42 minuten, de inschakelduur 

bedraagt 10 - 26 minuten.

Opmerking:

modus zijn de overige instellingen geblokkeerd.

De toevalsmodus wordt dagelijks herhaald.



4) Inschakelen van de countdownfunctie

1. CD

de display gaan knipperen. Druk op + of om de duur van de countdown te verlengen 

of verkorten.

2. CD + of 

om de duur van de countdown te verlengen of verkorten.

3. Druk opnieuw de toets   om het instellen van de countdown te beëindigen en met

de countdown te starten. Het pictogram         op de display gaat knipperen. Het 

apparaat wordt uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is afgelopen. Daarna zal het 

pictogram verdwijnen.

4. Om de countdown te stoppen, drukt u op   CD -knop . Het pictogram stopt met 
knipperen tot u weer      drukt om de countdown te hervatten.

Opmerkingen:

1. Countdown: van min. 1 minuut tot max. 99 uur en 59 minuten.

2. In CD

3. Wanneer de countdown is afgelopen, verdwijnt het pictogram op de display. De

stroomstatus is dan UIT. U kunt op de toets        drukken (of een van de 4 kleine 

toetsen op de hoek) om de countdown handmatig te beëindigen en de schakelklok 

terug te zetten naar de klokmodus.

5) AAN/UIT modus en verandering van de functiemodus

Druk op de toets om de AAN/UIT modus en de klokmodus handmatig te 

veranderen. De klokmodus is als standaard ingesteld.

Druk eenmaal op de toets , de schakelklok schakelt om naar de handmatige 

AAN/UIT modus. ON of OFF verschijnt op de display, afhankelijk van de huidige status.

De tijd wordt niet weergegeven. Druk op de toets        (of een van de 4 kleine toetsen op 

de hoek) om de schakelklok handmatig in of uit te schakelen. Druk opnieuw op , 
de schakelklok schakelt terug naar de klokmodus. Wanneer u de modus van de 
schakelklok wilt veranderen, drukt u op PROG
inschakelen, drukt u RND

CD



R

Klokmodus Timermodus

Toevalsmodus Countdownmodus 

Op de bovenstaande afbeeldingen staan de verschillende

gebruiksmodi.

Bovenste afbeeldingen LC-display in de handmatige AAN/UIT modus.

6) Eenvoudige omschakeling naar zomertijd

Druk in de klokmodus op "+" om de zomertijd in of uit te schakelen.

Op de display wordt het pictogram weergegeven.

7) RESET

Wanneer de schakelklok gebreken vertoont of de oorspronkelijke instellingen volledig wilt

wissen, houdt u de toets    ingedrukt totdat de modus van de fabrieksinstellingen als volgt 
wordt aangegeven:

E. Technische gegevens:

1. Vermogen :230 V~, 50 Hz, 8 A,

2. Ohmsche belasting: 1800 W max.

3. Pauze timerinstellingen: 1 minuut

4. Batterij: LR44, 1,5 VDC, 2 stuks



F. Waarschuwingen 

1. De op de schakelklok aangesloten apparatuur mag de technische specificaties van 

de schakelklok niet overschrijden. 

2. Controleer of de schakelklok en de elektrische apparatuur volgens voorschrift zijn 
aangesloten. 

3. Wanneer op de display niets wordt weergegeven, moet de batterij worden 
vervangen. 

 
 
 
G. Elektronisch schema: 

 

 

 
 
 
H. Demontage: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houd de rand vast en trekt het bedieningsveld uit de behuizing. 
 
 
 
I. Montage: 

 

 

Het bedieningsveld in de behuizing plaatsen en met de inzet verbinden; 

Richt de verbindingspen op het gat in de module en druk de module in. 



J. Batterij vervangen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats hier een nieuwe batterij. 

 
 

Correcte afvoer van dit product 
 

 

Binnen de EU wijst dit symbool erop dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden 

afgevoerd. Afgedankte apparatuur bevat waardevolle materialen die hergebruikt kunnen 

worden om belasting van het milieu en gevaren voor de gezondheid door ongecontroleerde 

afvoer te voorkomen Voer daarom deze afgedankte apparatuur af via de juiste 

inzamelsystemen of stuur het apparaat voor afvoer terug naar de leverancier. Deze zal er dan 

voor zorgen dat het apparaat wordt gerecycled. 

 
Oude batterijen moeten volgens de geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd 

 

 

1) Plaats de batterijen met de juiste polariteit (+ en -) zoals op de batterijen en in het 

apparaat is aangegeven. 

2) Ontlaad de batterij door het apparaat te gebruiken totdat het uitvalt. 

3) Verwijder de batterij uit het apparaat. 

4) Lever de batterij bij de juiste inzamellocatie in. 
 

Fabrikant. 
 

 

Everflourish Electrical Co., Ltd. 

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China 
 
 

 


