
Časovač ZYT16G
Pred prvým použitím si prosím preštudujte tento návod na použitie.

1. FUNKCIE A APLIKÁCIE
Tento produkt dokáže v určitých časoch zapínať a vypínať rôzne elektronické zariadenia. Používa 
sa takmer vo všetkých oblastiach, či už na verejnosti (pouličné lampy, neónové trubice, reklamné 
tabule, školské zvončeky) alebo v súkromnom sektore. 

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Napätie: 24V alebo 12V
Prúd: 25A
Časovanie: 1min až 168 hodín
Spotreba: <5VA
Prevádzková teplota: -10°C až 50°C
Presnosť: +-2 sekundy na deň (pri cca 25°)
Relatívna vlhkosť vzduchu: 95%
Rozmery: 120 x 72 x 50mm
Hmotnosť: 210g
Batéria: vymeniteľná

3.INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA:
Najprv otvorte kryt na zadnej strane časovača a vložte dodanú batériu. Dbajte na správnu 
polaritu. Potom zatvorte kryt.
Aktualizácia času a dňa v týždni
Nastavte aktuálny čas a dátum. To vykonáte tak, že podržíte tlačidlo CLOCK a nastavíte hodiny, 
minúty a deň v týždni stláčaním tlačidiel HOUR, MINUTE, WEEK.

NASTAVENIE ČASOVAČA
1.Ak chcete vytvoriť nové nastavenie času, stlačte tlačidlo TIMER. Teraz ste v ponuke nastavenia 
času. Zobrazí sa 1on. Môžete naprogramovať celkovo 16 rôznych časových okien. Stlačením 
tlačidla TIMER môžete prepínať medzi rôznymi časovými oknami. Každé časové okno má čas 
zapnutia a čas vypnutia.

2. Teraz nastavte čas začiatku stlačením tlačidiel HOUR MINUTE a WEEK. Upozorňujeme, že 
počas nastavenia pracovného dňa si môžete vybrať medzi rôznymi prednastavenými nastave-
niami. Napríklad: každý deň v týždni / iba jednotlivé dni / len cez víkendy / iba počas týždňa.

3.Stlačte znovu tlačidlo TIMER. Zobrazí sa 1off.
Teraz, rovnako ako v kroku 3, nastavte čas vypnutia. Vezmite prosím na vedomie, že pre 
naprogramovanú operáciu by mal existovať čas spustenia aj čas skončenia.

4.Opakujte kroky 1 až 3, kým nenastavíte všetky požadované časové okná. 
5. Nakoniec stlačte tlačidlo CLOCK a vráťte sa na zobrazenie času. 
6. Stlačením tlačidla AUTO / MANU môžete tiež ručne zapnúť (ON), vypnúť (OFF) alebo 
automaticky nastaviť nastavenie času (AUTO.).
7. Ak ste nastavili nesprávne nastavenie, odstráňte ho alebo ho zmeňte, stlačte tlačidlo 
RESET / RECALL. Zobrazí sa --:--
Uistite sa, že pre bezchybnú prevádzku všetkých nepoužitých / požadovaných okien je 
zobrazené --:--



4. Údržba
- Nepoužívajte časovač na obsluhu zariadení, ktoré by mohli ohroziť životy iných osôb v prípade 
poruchy, napríklad zdravotníckych pomôcok.
-  Ak je časový spínač určený na ovládanie zariadení, ktoré by mohli spôsobiť značné škody v 
prípade poruchy, mali by byť ešte predtým dodatočne chránené.
- Nepokúšajte sa opravu alebo demontáž zariadenia v prípade chyby. Kontaktujte osobu, ktorá je 
školená na opravu takéhoto zariadenia.
- Nedotýkajte sa konektorov, akonáhle sú pripojené.
- Chráňte zariadenie pred koróziou a vlhkosťou.

5. Riešenie problémov
1. Ak časovač nesprávne spína, najskôr skontroluje nastavené spínacie časy. Skontrolujte, či je 
zariadenie zapnuté alebo vypnuté.
2. Uistite sa, že je nastavená automatická prevádzka a nie manuálna. Môžete niekoľkokrát stlačiť 
tlačidlo AUTO / MANU.
3. Po skontrolovaní nastavení sa uistite, že všetky nevyužité / nepoužité nastavenia sú 
zobrazené ako --:-- . (Nie 00:00 alebo podobne.)


