
ČASOVÝ / DIGITÁLNÍ PROGRAMÁTOR TFE-1

ÚDAJE
Napájení: 230VAC / 50Hz
Maximální zatížení: 16A, 3600W
Minimální nastavený čas: 1 minuta
Okolní teplota: -10 až +40 ° C
Přesnost: +/- 1 minuta za měsíc
Záložní baterie: NiMH 1,2 V> 100 hodin

Důležité
Nepřipojujte k časovači zařízení se spotřebou proudu vyšší než 16A. Vždy se ujistěte
připojené zařízení je zcela zasunuto do zásuvky časovače. Samotný časovač
měl by být zcela zasunut do zásuvky. Pokud potřebuje časovač čištění,
vytáhněte jej ze zdroje energie a otřete jej suchým hadříkem. NESMĚŇUJTE ČASOVAČ NA VODU
NEBO JINÉ KVAPALINY. Nedoporučuje se připojit časovač k žádným topným zařízením.

POPIS KLÁVESNICE
MASTER CLEAR - vymaže všechna data v paměti, včetně aktuálního času a všech programů
NÁHODNÉ - výběr nebo zrušení náhodných funkcí
CLOCK - nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MIN. Vytáčení 12

nebo 24hodinový provozní režim v kombinaci s tlačítkem TIMER.
TIMER - nastavení programů v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MIN Volba 12 nebo 24

hodinový režim v kombinaci s tlačítkem CLOCK
ON / AUTO / OFF - výběr způsobu provozu časovače
WEEK - nastavení týdne v kombinaci s tlačítky CLOCK nebo TIMER
HODINA - nastavení času v kombinaci s tlačítky CLOCK nebo TIMER
MIN - nastavení minut v kombinaci s tlačítky CLOCK nebo TIMER
RST / RCL - mazání programů

VŠEOBECNÉ FUNKCE
- 10 programů zapnutí / vypnutí nastavitelných do 1 minuty
- Volitelné manuální zapnutí / vypnutí
- Volitelný 12/24 hodinový trin
- Velký LCD displej
- Náhodná funkce s náhodným časovým intervalem
- K dispozici je 16 kombinací dnů nebo denních bloků

1. Připojte časovač k zásuvce 230V a zapněte napájení. 

2. Po nabití vymažte všechny aktuální informace stisknutím ostrým předmětem 
(např.pero) tlačítko MASTER CLEAR

3. Časovač vypnutí je nyní připraven ke konfiguraci
Nechte to asi 14 hodin k nabití záložní baterie

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU
1. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK a současně stiskněte tlačítko WEEK, dokud se neobjeví

aktuální den v týdnu. Držte stisknuté tlačítko HOUR nebo MIN, dokud se nezobrazí
aktuální čas - hodina a minuta. Při nastavení pro rychlý posun vpřed, tlačítka
TÝDEN, HODINA a MIN lze zadržet.

2. Uvolněte obě tlačítka. Budou nastaveny hodnoty dne, týdne a času.
3. Pro změnu - opakujte výše uvedené kroky.

12/24 HODINOVÝ REŽIM
Stisknutím tlačítka CLOCK a TIMER přepínáte zobrazení času mezi režimy 12 hodin a 24 hodin

LETNÍ ČASOVÁ FUNKCE
1. Stiskněte současně CLOCK a ON / AUTO / OFF. Na LCD displeji se zobrazí S (letní čas). hodiny

posune se o 1 hodinu vpřed
2. Pro návrat k nastavení zimního času stiskněte znovu tato dvě tlačítka. Hodiny se vrátí o 1



NASTAVENÍ PROGRAMU
TIP: Při ověřování programů se ujistěte, že se nastavení nepřekrývají,
zvláště když je použita volba bloku. Pokud se nastavení programu překrývá, povolte a
vypnutí časového spínače se provede podle programového času, nikoli podle čísla
Program. Program OFF má přednost před programem ON.

1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD se zobrazí ON_1. Nyní lze provést nastavení
první ZAPNUTO

2. Stisknutím tlačítka WEEK nastavte den nebo blok dní. Nastavte čas stisknutím
Tlačítka HOUR (hodina) a MIN (minuta)

3. Pro dokončení prvního nastavení ON a přejděte k prvnímu nastavení
Tlačítko OFF, stiskněte znovu tlačítko TIMER. Na LCD displeji se zobrazí OFF_1. Opakujte krok 2
proveďte první nastavení VYP.

4. Pro dokončení nastavení prvního VYP a přejděte k nastavení druhého
ON, stiskněte znovu tlačítko TIMER. Opakování kroků 2 a 3 pro
naprogramujte další nastavení. Pro rychlý posun vpřed stiskněte tlačítko
ČASOVAČ a podržte jej 2 sekundy.

5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko CLOCK. Časovač vypnutí je nyní připraven
akce.

Příklad: TURNING ON ON v 17.15 a TURNING OFF v 22.30 denně.
a. Stiskněte jednou a uvolněte ČASOVAČ. LCD se zobrazí ON_1
b. Stiskněte WEEK, dokud se na LCD displeji nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“ 

(Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne)
c. Stiskněte HOUR, dokud se na LCD displeji nezobrazí 17:00 nebo 17:00
d. Stiskněte MIN, dokud se na LCD displeji nezobrazí 17:15 nebo 17:15
e. Stiskněte znovu a uvolněte ČASOVAČ. Na LCD displeji se zobrazí OFF_1
f. Opakujte kroky c a d výše, dokud se na LCD displeji nezobrazí 22:30 nebo 22:00

MANUÁL NASTAVENÍ ZAP / VYP
Při nastavování programu nelze změnit provozní režimy.
1. Chcete-li režim znovu změnit, stiskněte tlačítko ON / AUTO / OFF
2. Tyto programy lze provádět pouze v režimu AUTO. Když je vybrán režim AUTO, vypínač

časovač pracuje v souladu s programy. V režimu ruční aktivace - MANUAL ON nebo manual
OFF - MANUAL OFF, všechny programy jsou ignorovány a časovač vypnutí nefunguje. když
Je vybrán režim MANUAL ON (ruční aktivace), výkon je vždy zapnutý - ON. když
je vybrán režim manuálního vypnutí - MANUALOFF, výstupní výkon je trvale vypnutý.

NÁHODNÁ FUNKCE
1. Stiskněte tlačítko NÁHODNÉ. Na LCD displeji se zobrazí R. Náhodná funkce povolena.
2. Nastavení bude provedeno v náhodném intervalu 10 ~ 31 minut od 18:00 do 06:00
3. Stisknutím RANDOM tuto funkci zrušíte. 


