
Spínací hodiny SH

Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní 
bezpeènosti si pøed instalací dùkladnì pøeètìte všechny následující pokyny a dodržujte je! Výrobce si vyhrazuje právo 
na zmìnu vèetnì technické dokumentace bez pøedchozího upozornìní. Návod uschovejte pro další použití. Jakékoliv 
zmìny nebo zásahy do vnitøního zapojení nejsou povoleny a vedou ke ztrátì záruky.

NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ

Pro úplné vymazání pamìti stisknìte klávesu RESET.

NASTAVENÍ ÈASU 
A DNE V TÝDNU

Stisknìte a držte klávesu CLOCK a souèasnì opakovanými stisknìte kláves DAY, HOUR nebo MIN nastavte den v 
týdnu, hodiny a minuty. Poté jednoduše uvolnìním klávesy CLOCK údaj nastavíte.

1.Stisknìte jednou klávesu TIMER pro pøístup do režimu programování. Na displeji se objeví: “1 ON-:-“
2.Opakovanými stisky klávesy DAY zvolte nìkterou z 15-ti rùzných kombinací dnù ve kterých budou spínací hodiny 

aktivní viz tabulka.
3.Opakovanými stisky kláves HOUR a MIN zvolte požadovaný první èas zapnutí.
4.Stisknìte jednou klávesu TIMER. Na displeji se objeví: “1 OFF-:-“ Opakováním pøedchozích krokù zvolte požadovaný 

první èas vypnutí. Opakováním celé sekvence dokonèete podle potøeby až 8 celkových èasù zapnutí a vypnutí.
5.Po skonèení programování stisknìte klávesu CLOCK a poté opakovanì klávesu MANUAL, dokud se indikaèní lišta 

neobjeví nad slovem“AUTO”.
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KONTROLA
PROGRAMU

1. Opakovanými stisky klávesy TIMER si mùžete prohlédnout nastavení spínacích èasù.
2. Po skonèení prohlížení stisknìte klávesu CLOCK 
3. Pøi provádìní zmìn se øiïte pokyny v odstavci “ Nastavení programu ”.

Ruèní tlaèítko pro potlaèení funkce automatického provozu:
1. Opakovanými stisky klávesy MANUAL zvolte režim ON/AUTO/OFF.
2. Režimem ON se zaøízení manuálnì zapíná, režimem OFF se vypíná.
3. V režimu AUTO zaøízení spíná nebo vypínat podle programù, které jste nastavili. 

CLOCK: Nastavení nebo zobrazení bìžného èasu.
TIMER: Toto tlaèítko stisknìte pro vstup do režimu programování. K dispozici je 8 èasù sepnutí a 8 èasù vypnutí.
DAY: Tlaèítko pro nastavení dnù v týdnu.
HOUR: Tlaèítko pro nastavení hodin.
MIN: Tlaèítko pro nastavení minut.
MANUAL: Režim volby ON/AUTO/OFF.
RESET: Resetovací klávesa pro vymazání celé pamìti.
POWER: LED kontrolka. LED se rozsvítí, jestliže je zaøízení v provozu.

Tyto elektronické 7-denní spínací hodiny pracují s pøesností na jednu minutu a mají kapacitu pro vložení až 16 hodnot 
nastavení {8 ON / 8 OFF}. Toto zaøízení je možno nastavit na opakování denního programu 15 rùznými zpùsoby, viz níže:

RUÈNÍ TLAÈÍTKO

VYSVÌTLIVKY 
K TLAÈÍTKÙM

INSTALACE

1. Pøi instalaci se øiïte elektroschématem uvedeným na zaøízení.
2. Pøed použitím stisknìte tlaèítko RESET pro vyèištìní celé pamìti.
3. Spínací hodiny mohou pro nastavení programu vyžadovat pøipojení ke zdroji napájení.
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Indikace stavu programu (ON/OFF)

POWER
RESET MANUAL

TIMERCLOCK DAY HOUR MIN

ON OFFAUTO

AM PM Mo Tu We Th Fr Sa Su START
STOPON

OFF
TIME

Èíslo programu

Indikace 
typu režimu

Funkèní klávesy

Led kontrolka 
stavu zaøízení 
(ON/OFF)

Resetovací klávesa 
pro vymazání pamìti

Klávesa pro volbu 
režimu (ON/AUTO/OFF) 

Cyklus 
programu

HLAVNÍ PARAMETRY

Frekvence: 45~60 Hz
Kontakt: pøepínací 
Spotøeba proudu: 7 VA
Provozní pøesnost: max. ± 1 s/den pøi 20°C
Spínací kapacita: 16A, 250V AC
Zálohování pamìti: Lithiová baterie CR2032
Dovolená teplota prostøedí: -10°C ~ +55°C
Napájecí napìtí: 230V AC

Pøed tím, než výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepoužitelným.
I staré výrobky obsahují suroviny, které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sbìrny 
druhotných surovin. Výrobek je lépe nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a 
bude tak možné dále využít recyklovatelné materiály. Nepoužitelné èásti výrobku uložte na 
øízenou skládku.

VYØAZENÍ PRODUKTU 
Z PROVOZU
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