
Digitálny časový spínač DT03 

 
Pred zapojením časovača s elektrickými spotrebičmi si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie. 
 

Dôležité  
Nezapájajte do spotrebičov, pokiaľ hrozí nebezpečie prekročenia prúdu 16 A. Vždy zaistíte, aby koncovka zariadenia pripojeného k časovaču bola úplne pripojená.  
Pokiaľ potrebujete očistiť časovač, vyberte ho zo zásuvky a utrite suchou hadričkou. Nikdy nevkladejte časovač do vody alebo inej tekutiny! Ohrievače a podobné 
spotrebiče nenechávajte bez dozoru. Výrobca vôbec nedoporučuje takéto spotrebiče zapínať s časovačom. 
 

Panel s ovládacími prvkami 
1. MASTER CLEAR: vymaže všetký dáta z pamäti, ktoré zahŕňajú aktuálny čas a všetky programy. 
2. RANDOM: zvolí alebo zruší ľubovolné funkcie. 
3. CLOCK: nastaví aktuálny čas kombináciou tlačidiel WEEK, HOUR, MIN. Zvoľte 12 alebo 24 hodinové pásmo pomocou tlačidla TIMER. 

Letný čas nastavte kombináciou tlačidla ON/AUTO/OFF. 
4. TIMER: zvolí programy kombináciou tlačidiel WEEK, HOUR, MIN. Zvoľte 12 alebo 24 hodinové pásmo pomocou tlačidla „CLOCK“. 
5. ON/AUTO/OFF: zvolí ovládací režim časovača. 
6. WEEK: umožní týdždenné nastavenie pomocou tlačidiel CLOCK alebo TIMER. 
7. HOUR: umožní nastaviť hodinu pomocou tlačidla CLOCK alebo TIMER. 
8. MIN: nastaví minúty pomocou tlačidla CLOCK  alebo TIMER. 
9. RST/RCL: anuluje program/odvolá anulované programy 
 

Obecné rysy 
1. 10 ON/OFF programov s 1 min. etapou  
2. Máte možnosť zvolenia ručného ovládania - zapnuté/automatické/ručné ovládánie vypnuté (MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF) 
3. Voľba 12/24 hodinového pásma 
4. Veľký LCD displeji zobrazujúci sekundy 
5. Možnosť zmeny nastavenia časového pásma (letný/zimný čas). 
6. Ľubovolné funkcie s ľubovolným nastavením v rozmedzí 10-31 minút v období 6-18 hod.  
7. 16 denných možností kombinácí, vrátane blokovania dňa 

Po (MO) / Ut (TU) / St (WE) / Št (TH) / Pia (FR) / So (SA) / Ne (SU) / Po, Ut, St, Št, Pia, So, Ne /  
Po, Ut, St, Št, / Pia, So, Ne / Po, Ut, St, Št, Pia, So / Po, St, Pia / Ut, Št, So / Po, Ut, St / Št, Pia, So / 
Po, St, Pia, Ne 

Obsluha 
1. Zapojte časovač do 230V zásuvky, zaistíte tak prísun el. energie. Ponechte ho tam približne 14 hod, dôjde tak k nabitiu pamäti záložnej batérie. 
2. Po nabití zrušte všetky aktuálne informácie pomocou tlačidla MASTER CLEAR prostredníctvom ostrého predmetu – ceruzky, a pod. 
3. Časovač je takto pripravený k použitiu 

  
Nastavenie aktuálneho času 

1. Stlačte tlačidlo CLOCK a súčastne tlačidlo WEEK, pokiaľ sa nezobrazí aktuálny deň. Pokračujte nastavením hodiny (HOUR) a minúty (MIN), pokiaľ sa 
nezobrazí požadovaný čas. Ak máte nastavené požadované údaje, tlačidla WEEK, HOUR alebo MIN, môžu byť pridržané pre rýchle načítanie. 

2. Uvolnením obidvoch tlačidiel dôjde k nastaveniu týždňa a času. 
3. K obnoveniu nastavenia opakujte predchádzájuce kroky. 

 
Nastavenie programu 

Typ: Program dokáže zaistiť, že sa nastavenie nebude prekrývať. Pokiaľ dôjde k prekrytiu nastavených údajov, časovač (ON/OFF) bude brať do  úvahy čas programu, 
na číslo programu nebude brať zreteľ. Vypnutý (OFF) má prednosť pred zapnutým (ON). 
 

1. Stlačte tlačidlo TIMER a uvoľnite. Na displeji sa zobrazí ON_1. Môže dôjsť k nastaveniu časovača. 
2. Stlačte tlačidlo WEEK k nastaveniu dňa alebo k blokácií dňa. Nastavte čas pomocou tlačidiel HOUR a MIN. 
3. Stlačte tlačidlo TIMER ešte raz k ukončeniu prvého ON nastavenia a pokračujte prvým OFF nastavením. Displej zobrazí OFF_1. Opakovaním bodu 2 

zaistíte nastavenie OFF. 
4. Stlačte tlačidlo TIMER ešte raz k ukončeniu prvého zrušenia nastavenia a pokračujte v druhom ON nastavení. Zopakujte krok 2 a 3 pre zostavajúce 

nastavenie. Stlačte tlačidlo TIMER a podržte ho po dobu 2 sekúnd k zahájeniu aktívneho kroku. 
5. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo CLOCK. Časovač je takto pripravený. 
 
Príklad: čas nastavenia 17:15 a čas ukončenia 22:30 každý deň. 
a: Stlačte tlačidlo TIMER jeden krát a pusťte, na displeji sa zobrazí ON_1. 
b: Stlačte tlačidlo WEEK, pokiaľ sa nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU. 
c: Stlačte tlačidlo HOUR, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 5:00PM alebo 17:00. 
d: Stlačte tlačidlo MIN, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 5:15 alebo 17:15. 
e: Stlačte ešte tlačidlo TIMER a uvoľníte: displej zobrazí OFF_1. 
f: Zopakujte krok c, d, ak sa na displeji nezobrazí 10:30PM alebo 22:30. 
 

Tlačidlo ON/AUTO/MANUAL OFF  
Režimy chodu nemôžu byť zmenené v priebehu nastavenia programu. 
1. Stlačte tlačidlo ON/AUTO/OFF, prejdete tak striedavo jednotlivé režimy. 
2. Programy môžu byť  platné iba v režime AUTO. Pokiaľ je zvolený režim AUTO, časovač funguje ako program. V režime MANUAL ON alebo MANUAL 

OFF nie je braný zreteľ na všetky programy a časovač nemôže fungovať. Ak je zvolený režim MANUAL ON, dochádza k prísunu el. prúdu. Pokiaľ je 
zvolený režim MANUAL OFF, nedochádza k prísunu el. prúdu. 

3. Ak je režim zmenený z MANUAL ON na AUTO, potom bude časovač zachovávať nastavený MANUAL ON až do ďalšieho nastavenia časovača. 
 

Funkce „RANDOM“ 
1. Stlačte tlačidlo RANDOM. Na displeji sa zobrazí R (RANDOM). RANDOM funkcia je zvolená. 
2. Ak je funkcia zapnutá (ON), nastavenie bude platné s ľubovolnými posunmi medzi 10-31 min v období medzi 6:00 a 18:00. 
3. Stlačte tlačidlo RANDOM ešte jedn krát k ukončeniu tejto funkcie. RANDOM funkcia nemôže byť nastavená v priebehu nastavovania programu. 
4. RANDOM funkcia je platná v režime AUTO v rozmedzí 6:00 a 18:00. 

 
12/24 hodinový režim 

Stlačte  súčastne tlačidlá CLOCK a TIMER k nastaveniu displeja medzi 12 a 24 hod. režimu. 
 

Funkcia zmeny letného času 
1. Stlačte súčastne CLOCK a ON/AUTO/OFF. Na displeji sa zobrazí S (letný čas). Čas sa posunie o 1 hod. 
2. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť k zimnému času, stlačte znovu tieto 2 tlačidlá. Čas sa vráti o hodinu späť. Písmeno S na displeji nebude zobrazené.  

 
Technické údaje 

Striedavé napätie: 230V, 50Hz, max. výkon: 6A, 3600W, min. doba nastavenia: 1 min.,  prevádzková teplota: -10 až +40 ºC, presnosť: +/- 1 minúta za mesiac,  
náhradné batérie: NiMh 1,2V >100hod 
 


