
Zásuvka pro topení či klimatizaci
Zásuvka ovládaná časovačem pro světla

Tlačítko SET

Tlačítko A

Tlačítko V

Tlačítko OK

Tento přístroj není určen pro ovládání elektromagnetických zařízení – např. Magnetický předřadník. Pro 
užitíé HID lamp použijte elektronický předřadník.
Odemčení displeje:
stiskněte SET + V a držte 5 vteřin – zámek se deaktivuje. Po dvou minutách bez aktivity se opět znovu 
aktivuje.
Aktivace / deaktivace alarmu:
Držte 5 vteřin  A + V  na displeji se indikuje OFF nebo ON  - vyp nebo zap.
Aktivace / deaktivace podsvícení:
Držte 5 vteřin SET + A
Obnovení továrního nastavení:
Stiskněte a držte 5 vteřin SET + OK
Nastavení teploty:
Stiskněte a držte 5 vteřin SET  První nastavte pomocí V+A mezi HEAT / topit/ a COOL / chladit/
Mód HEAT / topení/ - v tomto nastavení můžete udržovat nebo zvětšit teplotu v místě snímání teplotní sondy 
zapojením topící podložky nebo přídavného topení.
Mód COOL /chlazení/ - můžete snižovat nebo udržovat teplotu v místě snímání teplotní sondy zapojením 
externí klimatizace nebo zvlhčovače či větráku
Potvrďte pomocí SET. 
Nyní se definuje denní teplota:
Pomocí tlačítek A + V nastavte požadovanou teplotu a potvrďte tlačítkem SET.
Stejně postupujte i při nastavení noční teploty a potvrďte tlačítkem SET
Další krok definuje teplotní rozdíl, při kterém se připojené zařízení ZAPNE / VYPNE.
Nastavte pomocí A+V a potvrďte SET
Dále definujete teplotní rozdíl oproti definované denní/ noční teplotě, při kterém se zapne zvukové 
upozornění.
Tlačítkem SET se vrátíte na volbu HEAT/COOL nebo tlacitkem OK můžete kdykoli vystoupit z tohoto menu.
Nastevení časovače:
Držte 10 vteřin tlačítko SET
nastavte aktuální čas pomocí tlačítek A+V a potvrďte tlačítkem SET, taktéž pro min a vteřiny a opět potvďte 
tlačítkem SET
Nastavte kdy začíná den pomocí A+V a potvrďte SET.
Nastavte kdy začíná noc a znovu potvrďte SET / definice dnu a noci znamená kdy bude přístroj udržovat 
teplotu nastavenou pro den a kdy pro noc./ Dále nastavujete kdy bude přístroj spínat a rozepínat zásuvku 
TIMER. Nastavte pomocí A+V počáteční čas ( Timer on ) potvrďte tlačítkem SET a nastavte čas vypnutí 
( Timer Off).Můžete nastavit celkem 4 programy za den, pokud vám stačí jedno zapnutí a vypnutí světel za
den, ponechte ostatní hodnoty pro  Zapnutí (Timer On) a vypnutí (Timer Off) stejné. Tlačítkem SET tedy 
můžete pokračovat v nastavební dalších programů nebo se tlačítkem OK vraťte do hlavní nabídky.
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