
NÁVOD K OBSLUZE 
 
Před připojením časovače k ??elektrickým zařízením si pečlivě přečtěte 
následující pokyny: 
Důležité 
Nepřipojujte spotřebič, jehož zatížení překračuje 16 Amp. Pokud je nutné časovač  
vyčistit, vytáhněte jej ze sítě a časovač otřete suchým hadříkem. 
 
NENASMĚROVÁVEJTE ČASOVAČ NA VODU NEBO JINOU KAPALINU. 
Ohřívače a podobné přístroje by nikdy neměly být během provozu ponechány bez 
dozoru. Výrobce doporučuje, aby taková zařízení nebyla připojena k časovačům. 
 
DEFINICE KLÁVESNICE 
a. RESET: Vymaže všechna data v paměti včetně aktuálního času a všech programů. 
b. HODINY: Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky TÝDEN, HODINA,        
MINUTA. Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem TIMER. Aktivujte 
funkci letního času v kombinaci s tlačítkem MANUAL. 
c. ČASOVAČ: Nastavení programů kombinovaných s tlačítky TÝDEN, HODINA, MINUTA. 
Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem CLOCK. 
d. MANUAL: Výběr provozních režimů časovače. 
e. TÝDEN: Nastavte týden v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER. 
f. HODINA: Nastavte hodinu v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER. 
j. MIMUTE: Nastavte minutu v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER. 
h. RST / RCL: Přepíše programy nebo vyvolá přepsané programy. 
i. LED: Zobrazuje stav výstupního výkonu. Pokud je indikátor zapnutý, je zde 
výstup energie. Pokud indikátor nesvítí, není k dispozici žádný výstupní výkon. 
 
VŠEOBECNÉ FUNKCE 
1. 10 programů ON / OFF s krokem 1 minuta. 
2. Výstupní LED indikátor. 
3. Zobrazte sekundu. 
4. Volitelné MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF. 
5. Volitelný režim 12/24 hodin. 
6. Funkce letního času je k dispozici. 
7. 16 kombinací dne nebo bloků dní k dispozici takto: 
MO 
TU 
EC 
TH 
FR 
SA 
SU 
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR 
SA, SU 
MO, TU, WE, TH, FR, SA 
MO, EC, FR 
TU, TH, SA 
MO, ZDE, WE 
TH, FR, SA 
MO, WE, FR, SU 
 
PRVNÍ OPERACE 
1. Podle WIRE RULE zapojte časovač do běžných 230Voltů a zapněte napájení. 
Chcete-li nabít záložní baterii, nechte ji přibližně 14 hodin. 
2. Po nabití vymažte všechny aktuální informace stisknutím tlačítka RESET ostrým 
předmětem, jako je pero nebo tužka. 
Časovač je nyní připraven k použití. 
 
 
 
 
 
 



NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU 
1. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK a současně stiskněte tlačítko WEEK, dokud 
se nezobrazí skutečný den. Pokračujte stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE, 
dokud se nezobrazí aktuální hodina nebo minuta. Při nastavování lze tlačítka 
TÝDEN, HODINA nebo MINUTA podržet pro rychlé počítání vpřed. 
2. Uvolněte obě tlačítka. TÝDEN a čas budou stanoveny. 
3. Chcete-li resetovat nesprávný čas, opakujte výše uvedené kroky. 
 
NASTAVENÍ PROGRAMŮ 
TIP: Při ověřování programů zajistěte, aby se nastavení nepřekrývala, zejména 
při použití možnosti blokování. Pokud dojde k překrývání nastavení programu, 
časovač ZAPNUTO nebo VYPNUTO bude proveden podle času programu, nikoli podle 
čísla programu. Program OFF má přednost před programem ON. 
1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD ukazuje ON_1. První nastavení ON 
lze nyní provést. 
2. Stisknutím tlačítka WEEK nastavíte den nebo blok dní. Nastavte čas stisknutím 
tlačítka HOUR a MINUTE. 
3. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení ON a přejdete 
do prvního nastavení OFF. LCD ukazuje OFF_1. Opakováním 2 provedete první 
nastavení VYP. 
4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení VYP a přejdete 
do druhého nastavení ZAPNUTO. Opakováním 2 a 3 naprogramujte zbývající 
nastavení. Stisknutím tlačítka TIMER a přidržením po dobu 2 sekund zadejte 
rychlý postup. 
5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko CLOCK. Časovač je připraven k 
provozu. 
 
PŘÍKLAD: Časovač zapnut v 17:15 a vypnut v 22:30 každý den 
a. Stiskněte jednou tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD se zobrazuje ON_1 
b. Stiskněte WEEK, dokud se na LCD nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“. 
c. Stiskněte HOUR, dokud se na LCD displeji nezobrazí 17:00 nebo 17:00 
d. Stiskněte MINUTE, dokud se na displeji LCD nezobrazí 17:15 nebo 17:15 
e. Stiskněte znovu tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD zobrazuje OFF_1 
f. Opakujte výše uvedené kroky b, cad, dokud se na LCD nezobrazí „MO, TU, WE, 
TH, FR, SA, SU“, 22:30 nebo 22:30. 
 
MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF SETTING 
Během nastavení programu nelze měnit provozní režimy. 
1. Stisknutím tlačítka MANUAL se postupně vrátíte zpět tři režimy. 
2. Programy lze provádět pouze v režimu AUTO. Je-li vybrána možnost AUTO, 
časovač pracuje jako programy. V režimu MANUAL ON nebo MANUAL OFF jsou všechny 
programy ignorovány a časovač nepracuje. Je-li vybrán režim MANUAL ON, výstupní 
výkon je vždy zapnutý. Je-li vybrán režim MANUAL OFF, je výstupní výkon trvale 
vypnutý. 
3. Když je režim přepnut z MANUAL ON na AUTO, časovač ponechá nastavení MANUAL 
ON až do dalšího nastavení časovače. 
 
12/24 HODINOVÝ REŽIM 
 
Stisknutím tlačítka CLOCK a TIMER přepnete zobrazení času mezi 12 a 24 hodinovým 
režimem. 
 
LETNÍ FUNKCE 
1. Stiskněte současně CLOCK a MANUAL. LCD 
ukazuje S (letní čas). Hodiny postupují o 1 hodinu. 
2. Chcete-li se vrátit k zimnímu nastavení, stiskněte dvě tlačítka 
znovu. Hodiny se posunou o 1 hodinu zpět. S zmizí 
v LCD. 
ÚDAJE 
Napětí 230VAC, 50 Hz 
Max. Zatížení 16 (2) A, 3600 W 
Min. Nastavení času 1 minuta 
Provozní teplota -10 oC až +40 oC 
Přesnost +/- 1 minuta za měsíc                                                 
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