NÁVOD K OBSLUZE

⇒ Kanál ZAP
⇒ Kanál VYP
Kanál lze pri autom. provozu
rucne prepnut tlacítkem „A“.

Obsluha
Funkce tlacítek
Menu

Predvolba zpusobu obsluhy
AUTO → PR → ? →

Pokyny k instalaci

Program ?

Pozor: vestavbu a montáz elektrického prístroje
muze provest pouze odborník.
Zásahy a zmeny na pristroji vedou ke zrusení
záruky.
Vysoce integrovaná elektronika techto spínacích hodin
je chránena proti nepríznivým vlivum. Pri neobycejne
rusivém zárení se nedá plne zabránit pusobení nepríznivých vlivu.

Príklady

Vymazání zadaných dat v programu
PR; ? a
.
a S/W:
[◆] V programu PR; ?;
Zmena blikajícího místa
[O.K.] Potvrzení navoleného programu:
:
V programu PR a
Navolení zpusobu spínání.
V programu ?:
Nastavení prístího spínacího casu.
V programu S/W:
Potvrzení zadání.
[◄ ] V programu PR a
:
Posunutí zádaného místa zpe.
V programu ?:
Nastavení predeslého spínacího casu.
[ A ] V programu AUTO:
Rucní zapnutí a vypnutí kanálu stiskem
odpovídajícího kanálového tlacítka.

Zpusoby obsluhy
AUTO Ukazatel casu, dnu v týdnu a stavu kanálu.
Rucní zapnutí nebo vypnutí príslusným
kanálovým tlacítkem
PR
Programování spín. casu a prázdninového
spínání
Tlacítkem ◄ popr. O.K. navolit blikající mís to
vzadu popr. vpredu.
Tlacítkem ◆ blikající místo zmenit.
(tlacítkem O.K. potvrdit poslední zadání)
?
Údaj poctu volných míst pameti
Výber spínacích casu
Mazání spínacích casu
Mazání vsech spínacích casu
Tlacítkem ◄ popr. O.K. navolit blikající mís to
vzadu popr. vpredu.
Tlacítkem CL muze být ukazovaný spín. cas
vymazán.
Mazání vsech spín. casu – 2x stisknout tlacítko
CL v ukázce volných míst pameti
Zadání data a hodinového casu
Tlacítkem ◄ popr. O.K. navolit blikající místo
vzadu popr.
Vpredu Tlacítkem ◆ blikající místo zmenit.
(tlacítkem O.K. potvr dit poslední zadání)
S/W (Sommer-léto/Winter-zima)
Aktivování/deaktivování automatického
prepnutí letního a zimního casu
Tlacítkem ◆ blikající místo zmenit.
Tlacítkem O.K. potvrdit poslední zadání..

Upozornení
Datum a cas je nastaven od výrobce, automatické
prepnutí na letní cas je aktivované.
Zacátek: poslední nedele v breznu
Konec: poslední nedele v ríjnu
Rezerva (bez síte):
Stiskem tlacítka O.K., se rozsvítí displey a hodiny
mohou být obsluhovány i bez proudu.
Zadání následují krok za krokem. Prídavné místo bliká
a cas se musí nove nastavit. a mení se tlacítkem ◆.
Dalsí místo se zvolí tlacítkem O.K. nebo tlacítkem ◄
pro volbu predchozího místa Zadání je ukonceno,
jakmile jiz zádné místo nebliká.

Program

Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Tlacítko CL 1x
stlacit

Nastavení nebo zmena datumu a casu
Príklad: 01.02.2000
Cas 14:00
po stisknutí
RESET

Tlacítko
stlacit

Tlacítko O.K. 1x
Tlacítko ◆ 1x

Ukazatel
volných
pametových
míst

1x

Smazání vsech spín. casu:
U ukazatele volných pametových míst stlacit
2x tlacítko CL.

Tlacítko O.K. 2x
Tlacítko ◆ 2x
stlacit

Program S/W (léto/zima)

Stlacit automatické prepnutí letního casu.

Tlacítko O.K. 2x
stlacit

Tím je prepnutí letního casu aktivováno.
Výchozí stav: Program AUTO
Tlacítko
4x
Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Tlacítko O.K. 1x
Tlacítko ◆ 1x
stlacit

Tlacítko ◆ 1x
stlacit

Tlacítko O.K. 1x
Tlacítko ◆ 4x
Tlacítko O.K. 3x
stlacit
Programováním se dostaneme do programu AUTO a
tím je datum a cas nastaven.

Program PR

Programování týdenního programu
Je více mozností k programování:
1. Spín. cas pro 1 den
2. Spín. cas pro více dní
Pr.: Úterý (2) a Ctvrtek (4) do Nedele (7)
Spín. cas 19:00 hodin, kanál ZAP
Výchozí stav: Program AUTO
Tlacítko
1x
Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Prepnutí
letního/zim
ního casu
je
nastaveno

Nastavení letního casu platí od 30.05.1994.
Zacátek: poslední nedele v breznu
Konec: poslední nedele v ríjnu

Pokyny k montázi
Montáz rozdelovace
Zadní strana
prístroje

Tlacítko ◆ 1x
Tlacítko O.K. 2x
stlacit

Namontování na stenu
(Príslusenství: odkrytí svorek)

Tlacítko ◆ 1x
Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Schémata pripojení

Tlacítko O.K. 4x
Tlacítko ◆ 1x
stlacit

3

4

Reset

Tlacítko O.K. 1x
Tlacítko ◆ 9x
stlacit

Stisknout tlacítko mezi tlacítkem ◄ a CL. Datum, cas
a mikroprocesor se zpetne nastaví. Spínací casy jsou
smazány.

Tlacítko O.K. 3x
Tlacítko ◆ 1x
stlacit
Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Spín.hodiny se vrátí do programu
musí nove nastavit

Uvedení do provozu
Napetí a frekvence, udaná na typovém stítku, odpovídá schématu pripojení pro tyto spínací hodiny a
spínací prístroje.

Ukazatel
volných
pametových
míst

Cervená: Blikající místo na displeji

→ S/W → AUTO ...

[CL]

Nastavení a smazání spín. casu
Výchozí stav: Program AUTO
Tlacítko
2x
Tlacítko O.K. 1x
stlacit

Dalsí spín. casy zadat nebo stlacit tlacítko
aby se program zmenil na AUTO.

1x,

, datum a cas se
SC18/N/T/0402

1 ⇒ Pondelí
2 ⇒ Úterý
3 ⇒ Streda
4 ⇒ Ctvrtek
5 ⇒ Pátek
6 ⇒ Sobota
7 ⇒ Nedele

