
 
 

Návod k obsluze spínací zásuvky - 0058654 
 

Bezpečnostní pokyny 

. Před zapojením a používáním zařízení je nutné přečíst všechny bezpečnostní instrukce. 

. Návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 

. Respektujte všechna varování ohledně používání tohoto přístroje. 

. Dodržujte všechny bezpečnostní a jiné instrukce, 

. Pozor v přístroji je síťové napětí 230V, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

. Nezapojujte zařízeni, jehož odběr překračuje 16A. 

. Před použitím zkontrolujte jestli přístroj není poškozen. v případě poškození přístroj nepřipojujte do elektrické zásuvky. 

. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, která nemá uzemňovací kolík. 

. Tento přístroj nesmí přijít do přímého styku s kapalinou. 

. Nevystavujte přístroj dešti. 

. Nepoužívejte přístroj bez krytu. 

. Nedotýkejte se přístroje mokrou rukou. Jestliže je uvnitř přístroje jakákoliv kapalina, vytáhněte ihned přistroj ze zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektr. 
proudem. 

. Vyvarujte se umístění tohoto přístroje na jakékoliv tepelné zdroje, např. radiátory. 

. Přístroj musí být umístěn tak, aby jeho pozice neomezovala cirkulaci vzduchu. Přístroj nesmí být například umístěn na postel, pohovku, koberec, nebo podobné 

povrchy. které mohou omezovat cirkulaci vzduchu, nebo umístěn jako vestavěné zařízení v knihovně nebo skříňce. kde může být zamezeno cirkulaci 

vzduchu. 

. Zajistěte aby v blízkosti přístroje nebyly žádné hořlavé předměty. 

. Přístroj umístěte na místo s dobrou ventilací vzduchu, bez přímého záření slunečních paprsků, bez vlhkosti a na povrch bez vibrací. 

. Tento přístroj připojte pouze k síťovému napětí, které je určeno v návodu, nebo vyznačeno na přístroji. 

. Pevně zasuňte jak spínací hodiny do zásuvky tak zástrčku do výstupu spinacích hodin. 

. Napájecí kabely umístěte tak, aby jste přes ně nechodili a nepoškozovali jej. Při odpojování síťového přivodu táhněte za sítovou vidlici a ne za síťovou 

šňůru. 

. Nepokládejte na přístroj a napájecí kabely těžké objekty. 

. Zajistěte, aby na přístroj nepadaly žádné předměty a dovnitř přístroje se nedostala vlhkost. 

. Nepoužívejte poškozený sítový kabel. 

. Opravu přístroje svěřte jen odbornému servisu. Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte prodejce nebo odborný servis. 

. Pokud z přístroje vychází kouř, nebo se přehřívá. vytáhněte sítový přívod ze zásuvky. 

. Elektrické zařízeni NIKDY nesmí být zanecháno nebo uloženo ve vlhkém prostředí. 

. Přístroj není hračka, musí být umístěn mimo dosah dětí. 

Popis klávesnice 

1) MASTER CLEAR: Vymaže všechna data v paměti včetně aktuálního času a všech programu. 
2) RANDOM: Zapíná a vypíná funkci RANDOM (náhodné spínání). 

3) CLOCK: Nastaveni aktuálního času se současným stiskem s tlačítky WEEK, HOUR. MIN. Vyberte 12 nebo 24 hodinový mód se současným stiskem s tlačítkem 

TIMER. Aktivujte funkci letního času se současným stiskem s tlačítkem ON/AUTO/OFF. 

4) TIMER: Nastaví programy se současným stiskem s tlačítky WEEK. HOUR, MIN. Vyberte 12 nebo 24 hodinový mód se současným stiskem s tlačítkem 

CLOCK. 

5) ON/AUTO/OFF: Vyberte operační módy hodin. 

6) WEEK: Nastaví týden se současným stiskem s tlačítky CLOCK a TIMER. 

7) HOUR: Nastaví hodinu se současným stiskem s tlačítky CLOCK a TIMER. 

8) MIN: Nastaví minutu se současným stiskem s tlačítky CLOCK a TIMER. 
9) RST/RCL: Zruší programy nebo vyvolá zrušené programy. 

Základní vlastnosti 

1) 10 ON/OFF programu s minutovým krokem. 

2) Volitelné funkce MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF 
3) Volitelný mód časového formátu (12 nebo 24hodin) 

4) Veliký LCD displej. 

5) Dostupná funkce letního času. 

6) Funkce RANDOM s náhodným spínáním 10-31 minut mezi 6:00 PM a 6:00 AM, 

7) 16 kombinací dnu, nebo bloků dnu: 

MO pondělí 

TU úterý 

WE středa 

TH čtvrtek 

FR pátek 

SA sobota 

SU neděle 

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU pondělí až neděle 

MO, TU, WE, TH, FR pondělí až pátek 

SA, SU sobota a neděle 

MO, TU, WE, TH, FR, SA pondělí až sobota 

MO, WE, FR pondělí, středa a pátek 

TU, TH, SA úterý, čtvrtek a sobota 

MO, TU, WE pondělí až středa 



 

TH, FR, SA čtvrtek až sobota 

MO, WE, FR, SU pondělí, středa, pátek a neděle 
 

Prvotní zapnutí 

1) Zapojte hodiny do zásuvky 230V a zapněte je. Nechejte je asi 14 hodin, aby se dobila záložní paměťová baterie. 
2) Vymažte všechny aktuální informace stisknutím tlačítka MASTER CLEAR. Použijte k tomu ostrý předmět jako například tužku 

3) Hodiny jsou nyní připraveny k novému nastavení a používání. 

Nastayení aktuálního času 

1) Stiskněte a držte tlačítko CLOCK. současně stiskněte tlačítko WEEK, dokud se nenastaví aktuální den. Pokračujte stisknutím tlačítka HOUR nebo MIN, dokud 

nenastaví aktuální hodiny nebo minuty. Po rychlejší nastavení přidržte stisknuta tlačítka CLOCK a HOUR nebo MIN. 

2) Uvolněte tlačítka. Týden a čas je nyní nastaven. 

3) K vymazání špatně zadaného času opakujte předchozí kroky. 

Nastavení programů 

TIP: Při kontrole programů zajistěte. aby se nastavení nepřekrývala, hlavně pokud využíváte funkci BLOCK. Jestliže se nastavení budou překrývat, ON nebo 

OFF hodiny budou nastaveny podle programového času, ne podle programového čísla. Program OFF má větší prioritu než program ON. 

1) Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte je. Displej zobrazí ON_1. První nastavení ON nyní múžete provést. 

2) Stiskněte tlačítko WEEK pro nastavení dne, nebo bloků dnu. Nastavte čas stisknutím tlačítka HOUR a MIN. 

3) Stiskněte tlačítko TIMER znovu pro ukončení prvního nastavení ON a vstupte do prvního nastavení OFF, displej zobrazí OFF_1. Opakováním bodu 2 

nastavíte první OFF nastavení. 

4) Stiskněte tlačítko TIMER znovu k ukončení prvního nastavení OFF a vstupte do druhého nastavení ON. Opakujte kroky 2 a 3 k naprogramování všech zapnutí 

(ON, a vypnutí (OFF). Stiskněte tlačítko TIMER a držte je 2 vteřiny pro ukončení. 

5) Po kompletním nastavení stiskněte tlačítko CLOCK. Hodiny jsou nyní připraveny k provozu. 

Příklad: Hodiny mají být každý den zapnuty v 17:15 a vypnuty ve 22:30. 

a) Stiskněte a uvolněte tlačítko TIMER. displej zobrazí ON_1 

b) Stiskněte WEEK dokud displej nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" 

c) Stiskněte HOUR dokud displej nezobrazí 5:00 PM nebo 17:00 

d) Stiskněte MIN dokud displej nezobrazí 5:15 PM nebo 17:15 

e) Stiskněte a uvolněte tlačítko TIMER, displej zobrazí OFF_1 

f) Opakujte kroky (c) a (d) dokud displej nezobrazí 10:30 PM nebo 22:30 

Nastavení MANUAL QN/AUT01 MANUAL_OFF 

Provozní módy nemohou _být měněny během nastavení programů 

1) Stiskněte tlačítko ON/AUTO/OFF pro volbu módu. 

2) Programy jsou vykonány pouze v AUTO módu. Jestliže vyberete AUTO, hodiny budou spínat podle programu. V MANUAL ON nebo MANUAL OFF jsou všechny 

programy ignorovány a hodiny budou zapnuty nebo vypnuty. Jestliže vyberete MANUAL ON mód, výstup bude trvale sepnut. Jestliže vyberete MANUAL OFF. 

výstup bude trvale vypnut. 

3) Jestliže je mód přepínán z MANUAL ON na AUTO, hodiny budou sepnuty do přepnutí na mód AUTO . 

Funkce RANDOM 

1) Stiskněte tlačítko RANDOM, displej zobrazí R(RANDOM) a funkce RANDOM je zapnuta. 

2) Když je tato funkce zapnuta, hodiny budou náhodně spínat v intervalu 10-31 minut mezi 6:00 PM a 6:00 AM. 
3) Pro vypnutí této funkce stiskněte opět tlačítko RANDOM. Funkce RANDOM nemúže být zapnuta během nastaveni programú. 

4) Funkce RANDOM zapíná pouze v módu AUTO mezi 6:00 PM a 6:00 ANA, 

Formát 12124 hodin 

Současně stiskněte tlačítka CLOCK a TIMER a vyberte požadovaný mód. 

Funkce  letního času 

1) Současně stiskněte tlačítka CLOCK a ON/AUTO/OFF. Displej zobrazí symbol S (Summer Time). Hodiny se posunou o jednu hodinu. 

2) K návratu na nastavení zimního času, stiskněte opět obě tlačítka. Hodiny se posunou zpět o jednu hodinu. symbol „S" z LCD zmizí. 

Specficace 

Napětí 230VAC, 50Hz 

Maximální zátěž 16A odporová, 3A indukční, 3600W 

Minimální nastavení času 1 minuta 

Provozní teplota -10°C až +40°C 

Přesnost +/- 1 minuta za měsíc 

Záložní baterie NiMH 1.2V > 100 hodin 
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