
ZYT16G-2a/3a microcomputer timer switch 
Prosím, pozorne si prečítajte návod pre používaním výrobku. Návod si 
uschovajte.

● Funkcie a používanie
Tento produkt dokáže automaticky vypnúť a 
zapnúť rôzne elektrické spotrebiče v určitý 
čas. Má široké využitie pri 
programovateľnom spínaní varičov, lámp, 
kanvíc, rôznych ohrievačov. Taktiež v 
poľnohospodárskom priemysle.  

● Technické špecifikácie
            

Počet obvodov:  1         
Prúd: 25A                                        Príkon: <5 VA                             
Rozsah časovania：1min～168h                Časová odchýľka <±2s/deň

Teplota：-10℃～+50                 
Relatívna vlhkosť：<95% 

                   °C   Hmotnosť：210g  Rozmery：120×72×51mm 
  

● Spôsob nastavenia： 
Najprv stlačte tlačidlo KEY/RESET 4 krát po sebe, aby zmizol zámok uzamknutia, potom môžete prístroj 
normálne používať.  Ak sa počas 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, prístroj sa uzamkne a znak uzamknu-
tia sa objaví.
Nastavenie hodín:Stlačte tlačidlo “hour (hodiny)”, "minute (minúty)" and "day (dni)"aby 

ste nastavili požadované hodiny, minúty a dni na presný aktuálny čas.
Nastavenie časovača: 
Krok Tlačidlo Obsah

1 Stlačte tlačidlo"timer".Vôjdete do skupiny 1 nastavenia času zapnutia (display 1ON） 

2 Stlačte tlačidlo "day". 
                                   

（každý deň, 5-dní, 6-dní, každý deň iný čas, atď.）

3 Stlačte tlačidlo 
"hour" and "minute". Nastavenie času vypnutia （hodiny, minúty） 

4 

5 Stlačte tlačidlo "timer"Vôjdete do skupiny 1 nastavenia času vypnutia(display 1OFF) 

6 Stlačte tlačidlo"day" 
Nastavenie dňa vypnutia (každý deň, 5-dní, 6-dní, každý deň 
iný čas, atď.) Dbajte na to aby deň vypnutia bol rovnaký ako 
deň zapnutia.

7 Stlačte tlačidlo"hour" 
a "minute".      

Nastavenie času vypnutia（hodiny, minúty） 

8 Stlačte tlačidlo
"auto/manu". Tlačidlo platí len pre model s viac výstupmi

9 Opakujte kroky 1 -8
Nastavenie 2-16 skupiny času zapnutia a vypnutia. Ak nepotrebujete 

nastaviť 16 skupín zapnutia-vypnutia, stlačte tlačidlo"reset/recall" pre 

odstránenie času zap-vyp z ostatných skupín "--:--"(nesmie byť 00:00) 

10 Stlačte tlačidlo 
"timer" opakovane.

Skontrolujete či má každá skupina správne nastavený čas 
zap-vyp. Ak nie, stlačte "reset/recall" a opakujte kroky 2 až 8

Nastavenie dňa zopnutia spotrebiča.

Stlačte tlačidlo
"auto/manu". Tlačidlo platí len pre model s viac výstupmi

Napätie: 12V alebo 24V



11 Stlačte tlačidlo
"auto/mEnu". 

Vyberte znak zapnutia-vypnutia pre aktuálny stav (on-off) a 
zvoľte pozíciu "auto". 

12 Stlačte tlačidlo
"Clock". End timing state and enter the state of clock display. 

Inštalačné rozmery

Spôsob zapojenia
1. Pripojenie pre priame ovládanie jednej fázy.
Pripojený spotrebič môže byť zapojený jednofázovo a zaťaženie je menej ako 3A. Obr.1
2. Pripojený spotrebič môže byť zapojený jednofázovo, ale zaťaženie je viac ako 3A.   
Vtedy potrebujete ešte pripojiť aj AC kontaktor. Obr.2
3. Pripojenie 3 fáz.
Pripojený spotrebič môže byť zapojený aj 3 fázovo. 

Obr.1 Obr.2 Obr.3


