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Popis funkce: 

Funkce: Turn on / turn of aneb zapnutí / vypnutí elektrického přívodu může ušetřit čas a peníze. 

Je široce používán u televiz, počítačů, klimatizací, ohřívačů vody, elektrického sporáku, automatů 

na vodu, mobilních telefonů, lze také použít v některých dobíjecích výrobcích a v některých dalších 

bezpečnostních a světelných zařízeních. Na jedné straně může šetřit elektrickou energii, na druhé 

straně můžete snížit míru stárnutí produktu z důvodu dlouhodobého pohotovostního stavu, prodloužit 

životní cyklus a bezpečnost, jinak může dojít k přebíjení produktu a v důsledku baterie explodovat. 

Instalace: 

Nejprve otevřete obal, připojte elektrický spotřebič s časovačem a poté vložte časovač do napájení, 

to znamená, že časovač může začít pracovat. Na LCD displeji se zobrazí celý obsah, vydrží přibližně 

1 sekundu a poté přejde do normálu časového režimu: 
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Zobrazení hodin: 

Systém hodin, minut, sekund, týdnů, 24/12 hodin. Stiskněte tlačítko „CLOCK + PROG“ může měnit 

formát 24/12 hodin, zobrazí se obrazovka. 

Nastavení hodin: 

Stiskněte tlačítko „CLOCK“ na tři sekundy, rozsvítí se „CLOCK“, poté HOURS, MINUTES, WEEKS 

se rozsvítí také, na obrazovce se zobrazí stav CLOCK SETTING. 

1. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový kosočtverec před „HODINY“ bude blikat, stiskněte „UP“ pro 

nastavení hodin, můžete nastavit 0-24 hodin, zobrazí se obrazovka 

2. Stiskněte znovu tlačítko „SET“, trojúhelníkový kosočtverec před „MINUTY“ bude blikat, stiskněte 

“UP” pro nastavení minut, můžete nastavit 0-60 minut, ukáže se na displeji 

3. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový diamant před „WEEKS“ bude blikat, stiskněte „NAHORU“ 

nastavíte týden, můžete je zvolit postupně, MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU 

4. Jakmile je nastavení v pořádku, dokončete proces stisknutím tlačítka „OK“ 

5. Stiskněte tlačítko „CLOCK + SET“, můžete nastavit denní úsporu času 

Skupinový proces 1-16: 

1. Nastavení a zobrazení: Stiskněte tlačítko „PROG“, na obrazovce se zobrazí „PROGRAM“ světlo, poté 

se rozsvítí také „HOURS, MINUTES, WEEKS“, vstoupí do procesu časování - nastavením podmínky, 

můžete nastavit 1-16 skupinový proces 

2. Po výběru jednoho postupu stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový diamant dříve „HOURS“ budou 

blikat, stisknutím tlačítka „UP“ nastavíte hodiny a displej 

3. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový diamant před „MINUTY“ bude blikat, stiskněte „UP“ pro 

nastavení minuty se zobrazí obrazovka 

4. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový diamant před „WEEK“ bude blikat, stiskněte „UP“ tlačítko 

pro nastavení týdne, můžete je na oplátku vybrat, 

→ TU → WE → TH → FR → SA → SU → MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR 

SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE → TH FR SA → MO TU WE TH FR SA SU, zobrazí se obrazovka 

5. Stiskněte znovu tlačítko „PROG“ pro zahájení nastavení „1OFF“, stiskněte tlačítko „OK“ pro 

dokončení. 

Poznámky: Když zrušíte jeden postup, můžete stisknout tlačítko „PROG“ a vyberte ten co chcete a poté 

jej zrušte stisknutím tlačítka „CLEAR“. Pokud však uživatel stiskne „PROG“ poté stiskne tlačítko „SET“, 

k výběru slouží pouze tlačítko „CLEAR“. 

Tlačítko SET: 

Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte stav, elektrická energie ON, AUTO, OFF, AUTO. 

Náhodné číslo: 

Stiskněte současně „SET“ a „UP“. 
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Letní čas: 

Stisknutím tlačítka „CLOCK“ a „SET“ nastavíte letní čas, zobrazení času bude plus jedna hodina 

automaticky, kromě „LÉTO“ se na LCD zobrazí značka. 

Odpočítávání času: 

1. Stisknutím tlačítek „NAHORU“ a „PROG“ nastavíte čas odpočítávání (musíte vypnout napájení, 

pokud chcete použít odpočítávání). Nastavení času odpočítávání, minimální doba odpočítávání je jedna 

minuta; maximální doba odpočítávání je 99 hodin 

2. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový kosočtverec před „HOURS“ bude blikat, Stiskněte zlačítko 

„UP“ pro nastavení hodiny, zobrazí se obrazovka 

3. Stiskněte tlačítko „SET“, trojúhelníkový diamant před „MINUTES“ bude blikat, stisknutím tlačítka 

„NAHORU“ nastavíte minuty 

4. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko „OK“. 

5. Po nastavení odpočítávání se na obrazovce vrátí zobrazení hodin, na obrazovce se objeví vždy 

zobrazit čas odpočítávání 

6. Chcete-li zrušit odpočítávání, stiskněte „UP“ a „PROG“ a současně odpočítávání zmizí, obrazovka se 

vrátí zpět 

Technické parametry: 

• Napětí: 230V / 50HZ 

• Maximální zatěžovací proud: 16A 

• Výkon zátěže: 3600 W. 

• Pracovní teplota: -20 / + 70 ° C 

• Časový rozsah: 1 minuta-168 hodin (7 dní) 

• Časový segment: každý den nebo každý týden pro 16 segmentů 

• Rozsah nastavení odpočítávání: 99 hodin 59 minut 

• Chyba časování: ≤ 1 minuta / měsíc 

• Pracovní podmínky: 

• Pracovní napětí: 175VAC-276VAC 

• Frekvence napětí: 45-65 Hz 

• Pracovní proud: 16A 

• Pracovní teplota: 0-50 ° C 

Analýza výjimek: 

1. Zkontrolujte, zda je připojený napájecí zdroj používán. 

2. Zkontrolujte baterii v PM, zda ji lze běžně používat. 

3. Zkontrolujte, zda pro obnovení stiskněte tlačítko „RESET“. 


