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Instrukcijos naudojimo santrauka 

 
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją, kad susipažintumėte su mūsų gaminiu ir tinkamu jo naudojimu.  
 
Tai priežiūros ir saugaus naudojimo instrukcija 
Savininkas arba asmuo, atsakingas už veiklos laikmatį GT 300 privalo užtikrinti griežtą atitiktį saugos reikalavimams 

pagal direktyvas 89/392/EEG, kurios apima 91/368/EEB, 93/44/EEB ir 93/68/EEB. Jokiomis aplinkybėmis informacija 

ir šio vartotojo vadovo rekomendacijos nesuteikia teises pakeisti esamus standartus bei teisines nuostatas. Norime 

pabrėžti, kad pagal olandų gamintojo atsakomybės aktą, mes neatsakome už bet kokią žalą, padarytą mūsų įrangai, 

kai tokia žala yra nekvalifikuoto remonto pasekmė arba, jeigu atsarginės dalys yra ne originalios DAZON dalys, arba 

dalys, tiekiamos ne mūsų ir, jei remontas nebuvo atliktas DAZON techninio aptarnavimo skyrių arba prekybininko 

sudariusio sutartis. Tas pats taikoma ir atsarginėms dalims bei aksesuarams. 

DĖMESIO 
 
Šis laikmatis gali būti jungiamas prie bet kurios mechaninės mūsų dujinės baidyklės. 
Laikmatis suteikia galimybę įjungti ir išjungti baidyklę bet kurią norimą valandą. 
 

Siekiant išvengti dujų nuotėkio, griežtai draudžiama ardyti laikmatį ar jo dalis! 
 
Laikmatis nustatomas vienai dienai įjungimui ir išjungimui (minimalus laiko tarpas 10 val. maksimalus 18 
val.), kelių mėnesių laikotarpyje. Laikmatis negali būti naudojamas žemesnėje nei -10 laipsnių (C) 
temperatūroje. 
 
Laikmatis yra kokybiškas produktas, patalpintas lietui atspariame konteineryje. Dujų padavimas 
reguliuojamas kvarcinio mechanizmo.  

Stengdamiesi išvengti grubaus naudojimo, ypač sutrenkimų ir kritimo, prailginsite  prietaiso veikimo laiką. 
Saugokite jungiamąsias dalis ir žarneles nuo dulkių ir purvo, kad išvengtumėte dujų nuotėkio. 

Nerūkykite šalia prietaiso. 

Rekomenduojame naudoti ausų apsaugą. 

Atidžiai perskaitykite instrukcijas. 

Laikmatis sudarytas iš komponentų, kurie gali būti remontuojami tik DAZON techninio aptarnavimo skyriuose 
arba sertifikuotų specialistų, prekybos atstovų. 

Prijungimas  

Sandariai užsukite dujų baliono sklendę prieš jungdami laikmatį. 

Perkirpkite žarną tarp dujų baliono ir laikmačio 10 - 15 cm atstumu (1 pav.). 

Nuimkite jungčių kamštelius nuo laikmačio. 

Uždėję sąvaržas ant žarnų užmaukite jas ant padavimo ir išėjimo jungčių. 

Žarna einanti iš dujų baliono turi būti maunama ant kairės jungties (pažymėtos IN). 

Žarna išeinanti iš laikmačio turi būti maunama ant dešines jungties (pažymėtos OUT). 

Prisukite sąvaržas atsuktuvu. 

Pritvirtinkite taip, kad laikmatis būtų vertikalioje padėtyje ( 2 pav.) 

 
 
 
1 pav. 
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2 pav. 

 

 

Laiko nustatymas  

Trumpas laiko nustatymo instrukcijas rasite ant laikmačio lipduko 

Nuimkite lipduką nuo laikmačio, nuimkite dangtelį . 

Išimkite reguliavimo mechanizmą ir įdėkite AA-R6 1.5 V tipo elementą (pav.3 ir 4) 

4 pav. 

Pav. 3  

 Apsukite dėžute kad  matytumėte nustatymo mechanizmą (pav. 5) 

  

5 pav. 

Kad nustatyti laiką prilaikydami nustatymo ratuką atsukite jį laikančią veržlę (6. Pav.) Niekada neatsukinėkite veržlės 

laikydami už dėžutės, taip galite sugadinti mechanizmą (7. Pav.). 
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6 pav. 7 pav. 

Pasukite laiko nustatymo ratuką taip kad esamas laikas sutaptu su laiko matavimo žyme  

Pasukite žemesnįjį veikimo pradžios (START)  reguliatoriaus ratuką ant norimos valandos. 

Pasukite veikimo pabaigos (STOP)  ratuką ant norimos valandos  

 

8 pav. 

 Laiko nustatymas (pavyzdys) 

Pav.8 

Jūsų laikrodis rodo 15 val. (dabartinis laikas). 

Jūs norite kad baidyklė pradėtų veikti 5 valandą ryte ir baigtų darbą 19 valandą vakare.  

A. Dabartinio laiko ratukas pasuktas taip kad 15 valanda sutaptų su laiko matavimo žyme. 
B. Apatinis pradžios ratukas pasuktas ties 5 valanda (startas). 
C. Viršutinis pabaigos ratukas pasuktas ties 19 valanda (pabaiga).  

Baigę laiko nustatymą prisukite laikančia veržlę laikydami laiko ratuką (9 pav.). 

Apverskite nustatymo mechanizmą taip kad laiko nustatymo ratukas būtų dėžutės apačioje. 

Uždėkite dangtelį ir prisukite taip kad neliktų matomų tarpų,  tam kad mechanizmas butu apsaugotas nuo drėgmės 
poveikio.   

Atsukite dujas, nuo šio momento baidyklė veiks automatiškai. 
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9 pav. 

Pastabos  

Laikmačio ratukas sukasi prieš laikrodžio rodyklę. 

Prieš pradedami nustatymus sezonui įdėkite nauja elementą. 

Baigę naudoti išimkite elementą ir nuėmę dujų žarnas uždenkite angas kamšteliais. 

Atitikties deklaracija 

Mes patvirtiname, kad prietaiso versija,  kuria yra prekiaujama 

atitinka  ES direktyvas, ES saugos normas ir konkretaus produkto standartus. Šis sertifikatas tampa negaliojančiu, jei 
prietaiso pakeitimai yra daromi be mūsų pritarimo. 

Prietaiso aprašymas  

Laikmatis dujinei baidyklei 

Tipas: ZOŃ TIMER, prekės kodas: GT 300 

ES direktyva : Mašinų direktyva (89/392/EEB, iš dalies pakeista 91/368/EEB, 93/44/EEB, 93/68/EEB). 

Atitinka EN : EN 292-1, EN 292-2, NF EN 60529,NF EN 50.102. 

Nacionaliniai standartai: DIN 17.660. 

 

Techninės specifikacijos 

Maitinimo tiekimas: Baterijų tipas AA-R6 1,5 V  

Darbinė terpė: propano arba butano dujos 

Jungiklių intervalas : 2 per dieną (1k įjungti, 1k išjungti ) 

Temperatūros diapazonas: ne žemiau kaip -10° C (14° F) 

Padėtis: vertikali 

Svoris: apie 0,8 kg 

Matmenys: apytiksl. 75x130x60 mm (ilgis x plotis x aukštis) 

 

 

 


