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Návod k obsluze 
T343 - Spínací hodiny 230V digitální na DIN lištu 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 

obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 

do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte 

na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste 

si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

Popis: 

DŮLEŽITÉ 

Nepřipojujte spotřebič, jehož zatížení překračuje 16 Amp. Pokud je nutné časovač vyčistit, 

vytáhněte jej ze sítě a časovač otřete suchým hadříkem. 

NEPONOŘUJTE ČASOVAČ DO VODY ANI JINÉ KAPALINY. 

Ohřívače a podobné přístroje by nikdy neměly být během provozu ponechány bez dozoru. 

Výrobce doporučuje, aby taková zařízení nebyla připojena k časovačům. 

POPIS TLAČÍTEK 

a) RESET: Vymaže všechna data v paměti včetně aktuálního času a všech programů.

b) CLOCK (hodiny): Nastavení aktuálního času v kombinaci s tlačítky WEEK, HOUR, MINUTE

(týden, hodina, minuta). Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem TIMER

(časovač). Aktivujte funkci letního času v kombinaci s tlačítkem MANUAL.

c) TIMER (časovač): Nastavení programů kombinovaných s tlačítky WEEK, HOUR, MINUTE

(týden, hodina, minuta). Vyberte režim 12 nebo 24 hodin v kombinaci s tlačítkem CLOCK

(hodiny).

d) MANUAL: Výběr provozních režimů časovače.

e) WEEK (týden): Nastavte týden v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER (hodiny nebo

časovač).

f) HOUR (hodina): Nastavte hodinu v kombinaci s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.

j) MINUTE (minuta): Nastavte minutu kombinovanou s tlačítkem CLOCK nebo TIMER.

h) RST / RCL: Přepíše programy nebo vyvolá přepsané programy.

i) LED indikátor: Zobrazuje stav výstupního výkonu. Pokud je indikátor zapnutý, je zobrazen

výstup energie. Pokud indikátor nesvítí, není k dispozici žádný výstupní výkon.

OBECNÉ INFORMACE 

1. 10 ON / OFF programů s krokem 1 minuty.

2. Výstupní LED indikátor.

3. Zobrazuje vteřiny.

4. Volitelné manuální zapnutí/vypnutí.

5. Volitelný režim 12/24 hodin.

6. Funkce letního času.

7. 16 kombinací dne nebo bloků dní k dispozici takto:

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO, NE
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PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 

SO, NE 

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO 

PO, ST, PÁ 

ÚT, ČT, SO 

PO, ÚT, ST 

ČT, PÁ, SO 

PO, ST, PÁ, NE 

 

Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit 

 

Použití: 

POČÁTEČNÍ OPERACE 

1. Podle pravidel zapojení zapojte časovač do běžných 230V a zapněte napájení. Chcete-li 

nabít záložní baterii, nechte ji přibližně 10 minut. 

2. Po nabití vymažte všechny aktuální informace stisknutím tlačítka RESET ostrým předmětem, 

jako je pero nebo tužka. 

3. Časovač je nyní připraven k použití. 

 

NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ČASU 

1. Stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK a současně stiskněte tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí 

skutečný den. Pokračujte stisknutím tlačítka HOUR nebo MINUTE, dokud se nezobrazí aktuální 

hodina nebo minuta. Při nastavování lze tlačítka týden, hodina nebo minuta podržet pro rychlé 

posunutí vpřed. 

2. Uvolněním obou tlačítek dokončete nastavení. 

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

 

NASTAVENÍ PROGRAMŮ 

TIP: Zkontrolujte, zda vaše programy zajišťují, aby se nastavení nepřekrývala, zejména při 

použití možnosti blokování. Pokud dojde k překrývání nastavení programu, zapnutí nebo 

vypnutí časovače bude provedeno podle času programu, nikoli podle čísla programu. Program 

OFF má přednost před programem ON. 

 

1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte jej. Displej zobrazuje 1ON -: -. První nastavení zapnutí 

lze nyní provést. 

2. Stisknutím tlačítka WEEK nastavíte den nebo blok dní. Nastavte čas stisknutím tlačítka 

HOUR a MINUTE. 

3. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení zapnutí a přejdete do 

prvního nastavení vypnutí. LCD ukazuje 1OFF -: -. Opakováním kroku 2 dokončíte první 

nastavení vypnutí. 

4. Opětovným stisknutím tlačítka TIMER dokončíte první nastavení vypnutí a přejdete do 

druhého nastavení zapnutí. Opakujte kroky 2 a 3 a naprogramujte zbývající nastavení. 

Stisknutím tlačítka TIMER a přidržením po dobu 2 sekund zadejte rychlý postup. 

5. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko CLOCK. Časovač je připraven k provozu. 

PŘÍKLAD: Časovač zapne v 17:15 a vypne v 22:30 každý den 

a) Stiskněte jednou tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD displeje 1ON -: -. 

b) Stiskněte WEEK, dokud se na LCD nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“. 
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c) Stiskněte HOUR, dokud se na LCD displeji nezobrazí 5:00PM nebo 17:00 

d) Stiskněte MINUTE, dokud se na LCD displeji nezobrazí 5:15PM nebo 17:15 

e) Stiskněte znovu tlačítko TIMER a uvolněte jej. LCD displeje 1OFF -: -. 

f) Opakujte výše uvedené kroky b, c a d, dokud LCD nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“, 

10:30PM nebo 22:30. 

 

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NEBO MANUÁLNÍHO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ 

Během nastavení programu nelze měnit provozní režimy. 

Stisknutím tlačítka MANUAL zobrazte: 

„ON“ - připojené zařízení zůstává zapnuto. 

„OFF“ - připojené zařízení zůstává vypnuto. 

„AUTO“ - připojené zařízení se řídí vaším naprogramovaným nastavením časovače. 

Poznámka: Když je režim přepnut z „ON“ na „AUTO“, časovač zachová nastavení „ON“, dokud 

nebude proveden další program časovače. 

 

12/24 HODINOVÝ REŽIM 

Stisknutím tlačítka CLOCK a TIMER přepnete zobrazení času mezi 12 a 24 hodinovým režimem. 

 

Údržba a čištění  

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 

navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 

(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 

odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 

vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 

změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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