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CZ Návod k produktu 26377 
Digitální programovatelný časovač MCE05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt je vyroben v souladu s normami EU (Evropská unie). Ověření na: www.maclean.pl 

„Centrumelektroniki Sp. J se sídlem v Tarnowskich Górach deklaruje, že je výše uvedené výrobek 

shodný se zásadamia vymáhanými z právní normy 1999/5/WE.“  

http://www.maclean.pl/


 CZ Návod k produktu 26377 

UPOZORNĚNÍ: NESPOJUJTE DVĚ ZAŘÍZENÍ DO SEBE!  

Nestrkejte do zástrčky, kde elektrický proud přesahuje 16 Amp. Vždy zkontrolujte, zda je zařízení 

správně strčeno do zástrčky. Pokud chcete zařízení očistit, vždy ho vyjměte ze zástrčky a očistěte pouze 

suchou utěrkou. Nevkládejte zařízení do vody, ani vlhkého prostředí a jakýchkoliv dalších kapalin. 

Připojené zařízení by nemělo zůstávat bez dozoru. 

Popis obrazovky 

1. MASTER CLEAR: smaže veškerá data a historii včetně programů. 

2. UP: nastavte aktuální čas kombinací tlačítek SET, DOWN; nastavte program kombinací tlačítek 

SET, DOWN; nastavte CD kombinací tlačítek SET, DOWN; zmáčkněte UP a DOWN tlačítka 

zároveň, abyste nastavili CLOCK mód PROGRAM, nebo CD. 

3. SET: nastavte čas, programy a CD kombinací tlačítek UP, DOWN. 

4. DOWN: tlačítko slouží pro přemisťování se mezi funkcemi a programy. 

5. RANDOM: zapíná, nebo vypíná náhodné funkce. 

6. CD (COUNT DOWN): zapíná, nebo vypíná funkci odpočítávání. 

7. MANUAL: vyberte stav zařízení (ON – zapnuto, AUTO – automaticky, OFF – vypnuto), 

zastupuje programy. 

Funkce 

• 10 programů zapínání, vypínání krokem trvajícím 1 minutu 

• Ruční nastavení OFF, ON, AUTO 

• 12 a 24 hodinový čas práce 

• Zobrazuje sekundy 

• Letní čas 

• Funkce náhodného vypínání co 10-31 minut během hodin 18-6 ráno 

• 16 kombinací dne v týdnu 

o MO – pondělí 

o TU – úterý 

o WE – středa 

o TH – čtvrtek 

o FR – pátek 

o SA – sobota 

o SU – neděle 

• Maximálně 99 hodin 59 minut 59 sekund pro funkcni odpočítávání (COUNT DOWN) 

Instalace 

1. Přidržte tlačítko UP, nebo DOWN, dokud se neukáže nápis CLOCK 

2. Přidržte tlačítko SET alespoň 2 sekundy, než začne blikat nápis SET, WEEK DAY začne blikat taky 

a umožní nastavení dní v týdnu 

3. Zmáčkněte UP/DOWN, abyste vybrali správný den v týdnu 

4. Zmáčkněte SET, abyste přešli do nastavení hodin a až číslovky začnou blikat, můžete pomocí 

UP/DOWN nastavit hodiny 

5. Pokud chcete nastavit minuty, zmáčkněte SET a postupujte stejně jako v předchozím kroku 

6. Zmáčkněte SET ještě jednou pro uložení času 

7. Pokud chcete zresetovat špatný čas, postupujte od prvního bodu znovu 

 



 CZ Návod k produktu 26377 

Nastavení programů 

• V případě, že máte nastavených více časových hodnot, ujistěte se prosím, že žádnou z nich 

nemáte dvakrát. Pokud by tomu tak bylo, uskuteční se operace ve stejném čase, ale ne shodně 

s programem. 

• Funkce vypnutí je upřednostněna před funkcní zapnutí. Zkontrolujte mód práce programu – 

jestli ho chcete vypnout, musí být nastavený v módu AUTO a funkce RANDOM (CD) musí být 

vypnuté. 

1. Zmáčkněte UP, nebo DOWN dokud se na obrazovce neukáže 1 ON a můžete nastavit první 

program. 

2. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat dny v týdnu – počkejte, až začnou blikat a pomocí 

tlačítek UP a DOWN můžete editovat. 

3. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat hodiny  – počkejte, až začnou blikat a pomocí tlačítek 

UP a DOWN můžete editovat. 

4. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat minuty – počkejte, až začnou blikat a pomocí tlačítek 

UP a DOWN můžete editovat. 

Ruční nastavení zapnutí/auto/vypnutí 

1. Režimy práce nemohou být změněny během nastavování programu. 

2. Zmáčkněte MANUAL a vyberte jedno z třech nastavení. 

3. Programy mohou fungovat pouze, pokud je nastavený režim AUTO. Pokud je nastavený tento 

mód, tak zařízení pracuje shodně s nastavenými programy. V režimech MANUAL ON 

a MANUAL OFF jsou všechny programy ignorované a zařízení pak nefunguje.  

4. Pokud přepnete režim z MANUAL ON na AUTO, zůstanou nastavení, která byly v MANUAL ON 

do doby, než vyberete jiný program. 

Náhodná funkce 

1. Zmáčkněte tlačítko RANDOM. Na obrazovce se zobrazí ikona R a náhodná funkce byla 

zaktivována. 

2. Funkce náhodného vypínání co 10-31 minut během hodin 18-6 ráno. 

3. Ještě jednou zmáčkněte tlačítko RANDOM, abyste vypnuli náhodnou funkci. Náhodná funkce 

nefunguje v případě, že máte nastavené funkce PROGRAM, nebo CD. 

4. Může být použita pouze v režimu AUTO během 18-6 ráno. 

Funkce odpočtu 

1. Zmáčkněte UP, nebo DOWN do chvíle, než se na obrazovce ukáže nápis CD 

2. Zmáčkněte SET až do chvíle, než začne blikat. Zmáčkněte UP, nebo DOWN, abyste zapnuli, 

nebo vypnuli režim odpočtu. 

3. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat hodiny  – počkejte, až začnou blikat a pomocí tlačítek 

UP a DOWN můžete editovat. 

4. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat minuty – počkejte, až začnou blikat a pomocí tlačítek 

UP a DOWN můžete editovat. 

5. Zmáčkněte SET, abyste mohli editovat sekundy – počkejte, až začnou blikat a pomocí tlačítek 

UP a DOWN můžete editovat. 

6. Zmáčkněte SET, abyste pustili editování času. 

7. Zmáčkněte CD a odpočet začne, pokud máte zapnutý režim AUTO. 

8. Zmáčkněte CD ještě jednou a odpočet se zastaví, vrátí se do nastaveného času. 

9. Maximálně 99 hodin 59 minut 59 sekund pro funkcni odpočítávání (COUNT DOWN). 
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10. Musíte mít vypnutý mód RANDOM a zapnutý režim AUTO. 

11. Na obrazovce začne blikat CD, pokud je odpočet zapnutý. 

Režim času 12/24 

• Zmáčkněte CD i SET zázroveň a vyberte formát 12 nebo 24 h. 

Letní čas 

1. Zmáčkněte MANUAL, SET zároveň a na obrazovce se Vám objeví S (letní čas). Čas bude 

přesunut o jednu hodinu dopředu. 

2. Pokud chcete tento úkon vrátit, zmáčkněte to ještě jednou a hodina se vrátí zpět. Písmeno 

S se ztratí. 

Posloupnost programů 

Ručně vypnuto/zapnuto→náhodně→odpočet→program 

Technická specifikace 

- provozní napětí: 220 až 240 V AC, 50 Hz 

- maximální zatížení 16A, 3600W 

- minimální doba mezi start / stop: 1 minuta 

- teplotní rozmezí -10 ° C až + 40 ° C 

- přesnost ± 1 minuta za měsíc 

 

 

 

 


