
Uživatelská příručka 

Digitální časovač 10 programů Maclean MCE05G 

DŮLEŽITÉ! Před připojením časovače k elektrické síti si pečlivě přečtěte pokyny. 

POZORNOST! Nepřipojujte k sobě časovače! Důležité: Nepřipojujte zařízení, jejichž spotřeba energie 

přesahuje 16 A. Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka připojovaného zařízení zcela zasunuta do zástrčky 

měřiče. Údržba měřiče pouze po odpojení od sítě. Nevystavujte působení vody nebo jiných tekutin! 

KLÍČOVÉ DEFINICE  

- MASTER CLEAR: Vymaže všechna uložená data včetně času a všech programů  

- UP: tlačítko slouží k procházení funkcí a k nastavení parametrů funkcí  

- SET: aktivuje režim zadávání parametrů pro jednotlivé funkce a potvrzuje je.  

- DOWN: tlačítko slouží k navigaci mezi funkcemi a k nastavení parametrů funkcí  

- RANDOM: zapnutí nebo vypnutí funkce náhodného ovládání.  

- CD (COUNT DOWN): aktivuje nebo deaktivuje funkci odpočítávání.  

- RUČNĚ: vybírá režimy provozu časovače (ON - zapnuto, AUTO - automaticky, OFF - vypnuto), 

nahrazuje programy. 

FUNKCE  

-10 programů zapnutí / vypnutí s 1minutovými kroky.  

- Nastavení ručního zapnutí / automatického / ručního vypnutí.  

- Provozní režim 12/24 hodin.  

- Displej se sekundami.  

- Nastavení letního času.  

- Náhodná funkce, s náhodným zapínáním každých 10-31 minut mezi 18:00 a 6:00.  

- 16 kombinací dnů v týdnu: MO - pondělí, TU - úterý, WE - středa, TH - čtvrtek, FR - pátek, SA - 

sobota, SU - neděle, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU - celý týden, MO, TU, WE, TH, FR - pondělí až pátek, 

SA, SU - víkend, MO, TU, WE, TH, FR, SA - pondělí až sobota, MO, WE, FR - pondělí, středa , Pátek, 

ZDE, TH, SA - úterý, čtvrtek, sobota, MO, TU, WE - pondělí až středa, TH, FR, SA - čtvrtek až sobota, 

MO, WE, FR, SU - pondělí, středa, pátek, neděle . 

 - Maximálně 99 hodin 59 minut 59 sekund pro funkci odpočítávání CD (COUNT DOWN) 

INSTALACE  

1. Připojte programátor k síti 230 V, nechte jej připojený k síti asi 14 hodin, aby se nabila záložní 

baterie paměti.  

2. Po nabití vyčistěte všechna nastavení stisknutím MASTER CLEAR pomocí ostrého nástroje, jako je 

pero nebo tužka.  

3. Programátor je připraven k programování a použití. 

Nastavení času  

1. Stiskněte UP nebo DOWN, dokud se nezobrazí CLOCK.  

2. Podržte tlačítko SET alespoň 2 sekundy, SET začne blikat, WEEK DAY začne blikat a umožní vám 

nastavit den v týdnu.  

3. Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ vyberte den v týdnu.  

4. Stisknutím SET upravte číslici hodiny, číslice hodiny začne blikat, stisknutím UP / DOWN nastavte 

hodinu  

5. Stisknutím SET upravte minuty, číslice minut začne blikat, stisknutím UP / DOWN nastavte minuty. 



6. Uložte čas opětovným stisknutím tlačítka SET.  

7. Chcete -li resetovat nesprávný čas, opakujte výše uvedené kroky. 

Nastavení programů  

Tip: Po zadání časových rozsahů se ujistěte, že se nepřekrývají, zvláště pokud máte aktivní více než 

jeden časový rámec. Pokud se časové intervaly překrývají, zapnutí / vypnutí se provede podle 

naprogramovaného času, nikoli podle čísla programu. 

Funkce vypnutí má přednost před funkcí detekce zařízení. Ověřte provozní režim časovače, pokud 

chcete povolit programy, musí být časovač nastaven na režim AUTO a funkce RANDOM a 

odpočítávání (CD) musí být vypnuté.  

1. Tiskněte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ, dokud se na displeji nezobrazí 1 ZAPNUTO, lze nastavit 

první program  

2. Stisknutím tlačítka SET vstoupíte do editace dnů v týdnu, dny v týdnu začnou blikat, stisknutím UP 

/ DOWN můžete nastavit den.  

3. Stiskněte SET pro vstup do editace hodin, číslice hodin začnou blikat, stisknutím UP / DOWN 

můžete nastavit hodinu.  

4. Stisknutím tlačítka SET zadejte minutovou edici, číslice minut začnou blikat, stisknutím UP / DOWN 

můžete nastavit minuty.  

Nastavení ručního zapnutí / automatického / ručního vypnutí  

1. Během nastavení programu nelze měnit provozní režimy.  

2. Stisknutím MANUAL vyberte jedno ze tří nastavení.  

3. Programy lze spouštět pouze v případě, že je nastaven režim AUTO. Když je zvolen režim AUTO, 

časovač běží podle nastavených programů. V režimech MANUAL ON a MANUAL OFF jsou všechny 

programy ignorovány a časovač nefunguje. V režimu MANUAL ON je napájení vždy zapnuto. V režimu 

MANUAL OFF je napájení vždy vypnuto.  

4. Pokud přepnete režim z MANUAL ON na AUTO, časovač udrží nastavení MANUAL ON, dokud 

nevyberete jiný program.  

Náhodná funkce  

1. Stiskněte tlačítko RANDOM. Na displeji se rozsvítí ikona R a byla aktivována náhodná funkce.  

2. Když je aktivní náhodný režim, programátor náhodně zapne napájení na 10–31 minut od 18:00 do 

6:00.  

3. Opětovným stisknutím RANDOM vypnete náhodnou funkci. Náhodnou funkci nelze použít, když je 

aktivní funkce PROGRAM nebo funkce odpočítávání (CD).  

4. Náhodnou funkci lze použít pouze v režimu AUTO, mezi 18:00 a 6:00.  

Funkce odpočítávání  

1. Stiskněte UP nebo DOWN, dokud se na displeji nezobrazí CD.  

2. Stiskněte SET, na displeji začne blikat SET, stisknutím UP nebo DOWN zapněte nebo vypněte režim 

odpočítávání.  

3. Stiskněte SET pro úpravu času, stiskněte UP nebo DOWN pro nastavení.  

4. Stisknutím SET upravte minuty, stisknutím UP nebo DOWN proveďte nastavení.  

5. Stiskněte SET pro vstup do sekundových úprav, pro nastavení stiskněte UP nebo DOWN.  

6. Stiskněte SET pro ukončení úpravy času.  

7. Stiskněte CD, doba odpočítávání se začne snižovat, pokud je nastaven režim AUTO.  

8. Stiskněte znovu CD, odpočítávání se zastaví a obnoví se přednastavený čas.  

9. Maximální doba odpočítávání je 99 hodin 59 minut a 59 sekund.  

10. Funkci odpočítávání lze spustit pouze v režimu AUTO. Náhodný režim (RANDOM) musí být 



vypnutý.  

11. Na displeji bude blikat CD, když je aktivní funkce odpočítávání. Režim 12/24 hodin. Stisknutím 

tlačítek CD a SET současně nastavíte 12 nebo 24 hodinový režim.  

Nastavení letního času  

1. Stiskněte současně tlačítka MANUAL a SET, na displeji se zobrazí ikona S (letní čas). Hodiny se 

posunou o 1 hodinu vpřed.  

2. Chcete -li se vrátit na zimní čas, stiskněte znovu tlačítka. Hodiny se posunou o 1 hodinu zpět. Ikona 

S zhasne. Priority programu Ruční zapnutí / vypnutí-> náhodné-> odpočítávání-> program Ruční režim 

bude vybrán jako první, pak náhodný, pak odpočítávání a programování postupně. 

Specifikace  

• Napětí: 220–240 V stř., 50 Hz  

• Maximální zatížení: 16 A, 3 600 W  

• Minimální doba tuhnutí: 1 min  

• Tepl. Provoz: -10 až + 40 ° C  

• Přesnost +/- 1 minuta za měsíc 

Výrobek je v souladu s normami CE (Conformitæ Europćenne). Prohlášení ke stažení na: 

www.maclean.pl O „Centrumelektroniki Sp. J se sídlem v Tamowskie Góry tímto prohlašuje, že 

digitální časovač MCE05 je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 

směrnice 1999/5 / ES“ 


