
Návod k použití #76099 

Nastavení dne a času 

1. Držte stisknuté tlačítko „CLOCK“ a proveďte nastavení dne v týdnu současným stisknutím tlačítka „WEEK“. 

2. Podržte stisknuté tlačítko „CLOCK “ a proveďte nastavení hodin současným tisknutím tlačítka „HOUR“. 

3. Podržte stisknuté tlačítko „CLOCK“ a proveďte nastavení minut současným stisknutím tlačítka „MIN“ čas. 

4. Po uvolnění tlačítka „CLOCK“ se den v týdnu a čas se zobrazí na displeji. 

 

Programování časovače 

1. Stisknutím tlačítka „PROG“ přejděte do programovacího režimu. Na displeji se zobrazí „1 ON“ (čas zapnutí 1). 

2. Stisknutím tlačítka „WEEK“ si můžete vybrat mezi různými dny v týdnu a jejich kombinacemi. Vybrané dny se 

zobrazí v horní části displeje. 

3. Zadejte čas zapnutí pomocí tlačítek „HOUR“, „MIN“, „SEC“. Tlačítko „R“ smaže zadání nebo jej po stisknutí 

dvakrát obnoví. 

4. Opětovným stisknutím tlačítka „PROG“ zadáte čas vypnutí „1 VYPNUTO“. Použijte tlačítka „WEEK“, „HOUR“, 

„MIN“, „SEC“ jako dříve. Dbejte na to, aby „WEEK“ byl nastaven stejně pro čas zapnutí i vypnutí. 

5. Opětovným stisknutím tlačítka „PROG“ můžete naprogramovat až dalších 7 časů (opakujte kroky 2–4). 

6. Programovací režim ukončíte stisknutím tlačítka „CLOCK“. Pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádná 

tlačítka, časovač se automaticky vrátí do provozního režimu. 

7. Pro okamžitou aktivaci automatického režimu pomocí tlačítka „SEC“, stiskněte „OFF“ a poté režim „AUTO“. 

V případě přímé aktivace přepnutím z režimu „ON“ do režimu „AUTO“, elektrický proud začne proudit najednou 

a jeho tok bude přerušen až při příštím vypnutí. 

Přepínání mezi letním a zimním časem 

Stiskněte současně tlačítko „HOUR“ a „MIN“ pro změnu z letního času na zimní. Na displeji se objeví symbol 

hodin nad černou tečkou. 

Zapínání a vypínání 

Pomocí „SEC“ můžete také změnit z módu „AUTO“´(automatické zapnutí a vypnutí po programování) na „OFF“ 

(zcela vypnuto) nebo „ON“ (zcela zapnuto). 

Náhodný režim 

Stiskněte současně „WEEK“ a „HOUR“ ke spuštění náhodného režimu. Na displeji se zobrazí další kruh. Tento 

režim rozšiřuje naprogramované časy zapnutí / vypnutí náhodně o 2–32 minut. Náhodný režim deaktivujete 

stisknutím tlačítka „WEEK“ a „HOUR“ současně. 

Reset 

Stisknutím tlačítka „Reset“ vymažete všechna naprogramovaná nastavení včetně data a času. 


