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Oznaczone tym symbolem "     " punkty instrukcji – muszą
być wykonane, aby przeprowadzić program przełączeń.

1.0 Inicjalizacja pracy urządzenia

Elektroniczny przełącznik czasowy należy włączyć do
gniazdka sieciowego na ok. 5 minut, aby wystarczająco
naładować akumulator.

1.1 Nacisnąć "Res" = Reset 
(długopisem lub podobnym przedmiotem).
– przed każdym nowym startem
– do wykasowania wszystkich czasów przełączeń i

aktualnego czasu

Po ok. 2 sekundach ukaże się:
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1.2 Nastawianie aktualnego czasu i aktualnego
dnia tygodnia

– przycisk "    " trzymać wciśnięty

Podczas periody czasu letniego nacisnąć jeden raz
przycisk +/– 1h.

przyciskiem "h" nastawić godzinę
przyciskiem "m" nastawić minuty
przyciskiem "Day" nastawić dzień

1 = poniedziałek ...... 7 = niedziela
– przycisk "    " zwolnić

Teraz miga "dwukropek" w takcie sekundowym.

Wskazówka:
Jeżeli przyciski "h", "m" będą naciśnięte dłużej niż
2 sekundy, to wyświetlacz zmienia szybko wskazania.

1.3 Programowanie – wprowadzanie do pamięci
czasów przełączeń
(rozkazów załącz/wyłącz)

Nastawiając czas przełączeń, należy wybrać na 
wyświetlaczu wszystkie jego elementy (dzień, godzinę,
minuty itd.) Jeżeli pominiemy jakiś element, np.
minuty, to ten pominięty element czasu załączenia lub
wyłączenia zaczyna na wyświetlaczu pulsować.

Państwo mają do dyspozycji 20 miejsc w pamięci.
Jeden czas przełączeń zajmuje jedno miejsce w
pamięci.

Należy przycisk "Prog" tak długo naciskać, aż pokaże
się wolne miejsce w pamięci, oznaczone przez
"– – : – –".
Przyciskiem "    " wybrać funkcje przełączeń:
"   " = załącz lub
"   " = wyłącz

Przyciskiem "h"  nastawić godziny
Przyciskiem "m" nastawić minuty
Przyciskiem "    " wprowadzić dane czasy i dni
przełączeń do pamięci.

Przełącznik pokazuje aktualny czas i zmienia stan 
pracy na pracę automatyczną.

Każde następne wprowadzenie nowych czasów
przełączeń lub zmianę danych czasów przełączeń
należy zaczynać przyciskiem "Prog".

Wskazówka:
Funkcja "RND" jest szczególnie ważna, jeżeli przy
nieobecności w domu czy mieszkaniu, poprzez
przypadkowe załączanie lub wyłączanie światła, 
można symulować obecność.

2.3 Przełącznik ręczny "   "
Przyciskiem "    " można aktualny stan przełączeń w
każdej chwili zmienić. Zaprogramowane rozkazy
przełączeń przy powyższym nie zmienią się.

praca priorytet przełączania praca ciągła [  ]
automatyczna funkcja preselekcji

= ZAŁĄCZ

= WYŁĄCZ

= WYŁĄCZ

= ZAŁĄCZ

= ciągłe ZAŁĄCZ

= ciągłe WYŁĄCZ

czasy gdyby został manualnie z funkcji ciągłe
przełączeń (poprzez "  ") zmieni- ZAŁĄCZ lub ciągłe
odpowiadają ony aktualny stan WYŁĄCZ można
wprowadzonemu przełączeń, to nastepny tylko przez 
do pamięci rozkaz przełączenia wciśnięcie 
programowi zostaje wykonany auto- przycisku "  " 
przełączeń. matycznie według wpro- powrócić do stanu 

wadzonego do pamięci pracy auto-
programu przełączeń matycznej "  ".

2.4 Odczytanie zaprogramowanych przełączeń
Przez naciskanie przycisku "Prog" zostają pokazane
jeden po drugim zaprogramowane czasy przełączeń, aż 
ukażą się pierwsze wolne miejsce w pamięci "– – : – –".
Proszę nacisnąć przycisk "Prog" jeszcze raz – ukaże się 
liczba wolnych miejsc w pamięci np. "FR ". Jeżeli wszy-
stkie miejsca w pamięci są zajęte to ukaże się: "FR ".

2.5 Zmiana zaprogramowanych czasów przełączeń
Przycisk "Prog" tak długo proszę naciskać, aż ukaże
się czas przełączenia, który chcemy zmienić.
Należy teraz wprowadzić nowe dane jak w punkcie 1.3.
Wskazówka do programowania czasów przełączeń:
Jeżeli programowanie czasów przełączeń zostanie 
zakończone wciśnięciem przycisku "Prog", to zostaną
te czasy przełączeń wprowadzone do pamięci i pokaza
na następna komórka/miejsce w pamięci. Programo-
wanie następnych czasów przełączeń nastąpi podobnie 
jak opisano w punkcie 1.3. Jeżeli po wprowadzeniu na
wyświetlaczu danych rozkazu przełączenia, nie naciśniemy,
żadnego, przycisku, to po ok. 90 sekundach całkowicie
zapisany rozkaz zostanie automatycznie wprowadzony do
pamięci. Potem przełącznik czasowy pokazuje aktualny
czas i znajduje się w stanie pracy automatycznej.
Uwaga: Jeżeli, przy programowaniu, przez zapomnienie, 
pominiemy, któryś z elementów rozkazu przełączenia np. 
minuty – nie można tego, niekompletnego rozkazu 
przełączenia wprowadzić do pamięci.

2.6 Wymazywanie/kasowanie poszczególnych czasów
rozkazów przełączeń
Proszę naciskać tak długo przycisk "Prog", aż ukaże
się czas przełączenia, który chcemy wymazać.
Następnie przyciskiem "h" lub "m" nastawić w 
wyświetlaczu symbol "– – : – –" i przycisk "   " na ok.
3 sek. przytrzymać. Dany czas przełączenia jest wym-
azany, a w wyświetlaczu pokazuje się aktualny czas.

2.7 Symbole czasu AM/PM
Jeżeli wciśniemy jednocześnie przyciski "+/– 1h" i "h",
to nastąpi zmiana symbolu czasu (0–24) na modus 
AM/PM (0–12). Zastosowanie tylko w krajach
angielskojęzycznych.

3.0 Dane techniczne
Podłączenie : Patrz nadruk na przełączniku
Obciążenie styków : Patrz nadruk na przełączniku
Temperatura pracy : ciągłe 0˚ do +45 ˚C

krótkotrwale 0˚ do +55 ˚C
Rezerwa zasilania : 150 godz. przy +20 ˚C
Ilość miejsc w pamięci : 20
Ilość zblokowań operacji cyklicznych : 5

1–6 od poniedziałku do soboty
1–5 od poniedziałku do piątku

6–7 od soboty do niedzieli
1234567 każdego dnia
danego dnia

Minimalny czas załączenia : 1 minuta
Rozdzielczość programowania : co minutę
Generator losowy : tak
Przełącznik czasu zimowego i letniego : tak
Wskaźnik załączenia : tak
Klasa ochronna : II
Dokładność pracy : +/– 1 sek/dobę przy +20 ˚C

2.0 Funkcje dodatkowe

2.1 Zmiana czasu letniego względnie zimowego.
Należy nacisnąć jeden raz przycisk       +/– 1h w
wyświetlaczu oznacza czas letni.

2.2 Generator losowy "RND" = przypadkowe
przełączenia
Tę funkcję można zastosować tylko w stanie pracy
automatycznej "       " lub "       ".
Przez wciśnięcie przycisku "RND" zostaną wszystkie
zaprogramowane czasy przełączeń (rozkazy załącz/
wyłącz) wykonane "niedokładnie", lecz z przypad-
kowym przesunięciem czasowym – w granicach od
1 do 45 minut. W wyświetlaczu ukazuje się oznacze-
nie "RND". Jeżeli przycisk "RND" zostaje powtórnie
wciśnięty, to funkcja ta zostaje usunięta.

Uwaga:
Przy programowaniu funkcje preselekcji (priorytet prze
łączania) "    " = załącz lub "  " = wyłącz, można
wybierać dowolnie do danego rozkazu załączenia lub
wyłączenia. Oszczędzamy w ten sposób jeszcze
bardziej miejsca w pamięci. np.:
6 – 7            6                 7                 Dni tygodnia
9.00             17.00          18.00           Godzina


