Návod pro spínač BLOW
Před zapojením časovače s elektrickými spotřebiči si prosím pozorně přečtěte následující instrukce.
Důležité
Nezapojujte do spotřebičů, pokud hrozí nebezpečí překročení proudu 16 A. Vždy zajistěte, aby
koncovka zařízení připojeného k časovači byla úplně připojená.
Pokud potřebujete očistit časovač, vyjměte jej ze zásuvky a otřete suchým hadříkem. Nikdy
nevkládejte časovač do vody nebo jiné tekutiny! Topidla a podobné
spotřebiče by nikdy neměly být ponechány bez dozoru. Výrobce doporučuje takové spotřebiče
vůbec nezapínat s časovači.
Panel s ovládacími prvky
1. MASTER CLEAR: vymaže všechna data z paměti, která zahrnují aktuální čas a všechny
programy.
2. RANDOM: zvolí nebo zruší libovolné funkce.
3. CLOCK: nastaví aktuální čas kombinací tlačítek WEEK, HOUR, MIN. Zvolte 12 nebo 24
hodinové pásmo pomocí tlačítka TIMER.
Letní čas nastavte kombinací tlačítka ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: zvolí programy kombinací tlačítek WEEK, HOUR, MIN. Zvolte 12 nebo 24 hodinové
pásmo pomocí tlačítka „CLOCK“.
5. ON/AUTO/OFF: zvolí ovládací režim časovače.
6. WEEK: umožní týdenní nastavení pomocí tlačítek CLOCK nebo TIMER.
7. HOUR: umožní nastavit hodinu pomocí tlačítka CLOCK nebo TIMER.
8. MIN: nastaví minuty pomocí tlačítka CLOCK nebo TIMER.
9. RST/RCL: anuluje program/odvolá anulované programy
Obecné rysy
1. 10 ON/OFF programů s 1 min. etapou
2. Máte možnost zvolení ruční ovládání - zapnuto/automatické/ruční ovládání vypnuto (MANUAL
ON/AUTO/MANUAL OFF)
3. Volba 12/24 hodinové pásma
4. Velký LCD displej zobrazující sekundy
5. Možnost změny nastavení časového pásma (letní/zimní čas).
6. Libovolné funkce s libovolným nastavením v rozmezí 10-31 minut v období 6-18 hod.
7. 16 denních možností kombinací, vč. blokování dne
Po (MO) / Út (TU) / St (WE) / Čt (TH) / Pá (FR) / So (SA) / Ne (SU) / Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne /
Po, Út, St, Čt, / Pá, So, Ne / Po, Út, St, Čt, Pá, So / Po, St, Pá / Út, Čt, So / Po, Út, St / Čt, Pá, So /
Po, St, Pá, Ne
Obsluha
1. Zapojte časovač do 230V zásuvky, zajistíte tak přísun el. energie. Ponechte jej tam přibližně 14
hod, dojde tak k nabití paměti záložní baterie.
2. Po nabití zrušte všechny aktuální informace pomocí tlačítka MASTER CLEAR prostřednictvím
ostrého předmětu – tužky, apod.
3. Časovač je nyní připraven k použití.

Nastavení aktuálního času
1. Stiskněte tlačítko CLOCK a současně tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí aktuální den.
Pokračujte nastavením hodiny (HOUR) a minuty (MIN), dokud se
nezobrazí požadovaný čas. Jestliže máte nastaveny požadované údaje, tlačítka WEEK, HOUR nebo
MIN, mohou být přidržena pro rychlé načítání.
2. Uvolněním obou tlačítek dojde k nastavení týdne a času.
3. K obnovení nastavení opakujte předchozí kroky.
Nastavení programu
Tip: Program dokáže zajistit, že se nastavení nebude překrývat. Jestliže dojde k překrytí
nastavených údajů, časovač (ON/OFF) bude brát v úvahu čas programu, na
číslo programu nebude brán zřetel. Vypnuto (OFF) má přednost před zapnuto (ON).
1. Stiskněte tlačítko TIMER a uvolněte. Na displeji se zobrazí ON_1. Může dojít k nastavení
časovače.
2. Stiskněte tlačítko WEEK k nastavení dne nebo k blokaci dne. Nastavte čas pomocí tlačítek
HOUR a MIN.
3. Stiskněte tlačítko TIMER ještě jednou k ukončení prvního ON nastavení a pokračujte prvním
OFF nastavením. Displej zobrazí OFF_1. Opakováním bodu 2
zajistíte nastavení OFF.
4. Stiskněte tlačítko TIMER ještě jednou k ukončení prvního zrušení nastavení a pokračujte v
druhém ON nastavení. Zopakujte krok 2 a 3 pro zbývající
nastavení. Zmáčkněte tlačítko TIMER a podržte jej po dobu 2 sekund k zahájení aktivního kroku.
5. Po dokončení nastavení zmáčkněte tlačítko CLOCK. Časovač je nyní připraven.
Příklad: čas nastavení 17:15 a čas ukončení 22:30 každý den.
a: Stiskněte tlačítko TIMER jednou a pusťte, na displeji se zobrazí ON_1.
b: Zmáčkněte tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
c: Zmáčkněte tlačítko HOUR, dokud se na displeji nezobrazí 5:00PM nebo 17:00.
d: Zmáčkněte tlačítko MIN, dokud se na displeji nezobrazí 5:15 nebo 17:15.
e: Stiskněte ještě tlačítko TIMER a uvolněte: displej zobrazí OFF_1.
f: Zopakujte krok c, d, dokud se na displeji nezobrazí 10:30PM nebo 22:30.
Tlačítko ON/AUTO/MANUAL OFF
Režimy chodu nemohou být změněny během nastavení programu.
1. Zmáčkněte tlačítko ON/AUTO/OFF, projdete tak střídavě jednotlivé režimy.
2. Programy mohou být pouze platné v režimu AUTO. Jestliže je zvolen režim AUTO, časovač
funguje jako program. V režimu MANUAL ON nebo
MANUAL OFF není brán zřetel na všechny programy a časovač nemůže fungovat. Pokud je zvolen
režim MANUAL ON, dochází k přísunu el. proudu.
Pokud je zvolen režim MANUAL OFF, nedochází k přísunu el. proudu.
3. Jestliže je režim změněn z MANUAL ON na AUTO, pak bude časovač zachovávat nastavení
MANUAL ON až do dalšího nastavení časovače.
Funkce „RANDOM“
1. Stiskněte tlačítko RANDOM. Na displeji se zobrazí R (RANDOM). RANDOM funkce je
zvolena.
2. Když je funkce zapnutá (ON), nastavení bude platné s libovolnými posuny mezi 10-31 min v
období mezi 6:00 a 18:00.
3. Zmáčkněte tlačítko RANDOM ještě jednou k ukončení této funkce. RANDOM funkce nemůže
být nastavena během seřizování programu.

4. RANDOM funkce je platná v režimu AUTO v rozmezí 6:00 a 18:00.
12/24 hodinový režim
Stiskněte současně tlačítka CLOCK a TIMER k nastavení displeje mezi 12 a 24 hod. režimu.
Funkce změny letního času
1. Stiskněte současně CLOCK a ON/AUTO/OFF. Na displeji se zobrazí S (letní čas). Čas se posune
o 1 hod.
2. Pokud se budete chtít vrátit k zimnímu času, zmáčkněte znovu tato 2 tlačítka. Čas se vrátí o
hodinu zpět. Písmeno S na displeji nebude zobrazeno.
Technické údaje
Střídavé napětí: 230V, 50Hz, max. výkon: 6A, 3600W, min. doba nastavení: 1 min., provozní
teplota: -10 až +40 ºC, přesnost: +/- 1 minuta za měsíc,
náhradní baterie: NiMh 1,2V >100hod

