
Zásuvkové spínací hodiny
Timer 26, Timer 27
Návod k použití

Denní (timer 26) a týdenní (timer 27) zásuvkové spínací hodiny jsou určeny pro nejširší použití v domácnostech i
v průmyslu pro spínání např. elektrického topení, domácích čističek odpadních vod, čerpadel, osvětlení apod.

Nastavení aktuálního času
Otočným prstencem s lamelami otáčejte ve směru šipky tak dlouho, až bude ukazovátko na centrálním dílu
přístroje ukazovat na aktuální čas. Zapojením přístroje do zásuvky se hodiny uvedou do chodu.

Nastavení spínacího programu
Spínací hodiny na sobě mají lamelový prstenec modré, resp. šedé barvy. Překlopením jedné či více lamel
dovnitř kruhu se nastaví sepnutí přístroje v daném časovém úseku.

Ruční přepínač
V pravém dolním rohu přistroje je po straně umístěn otočný ovladač s indikátorem polohy. Pootočením tohoto
ovladače proti směru hodinových ručiček lze kontakty spínacích hodin vypnout nebo zapnout.

Upozornění:  Nezapomeňte zapout vypínač spotřebiče, který má být spínacími hodinami ovládán!!!

Technické parametry:
Timer 26 Timer 27

Napájecí napětí: 230V
Frekvence sítě: 50 Hz
Vlastní spotřeba: 0,8 W
Spínaný proud pro ohmickou (induktivní) zátěž: 16 (4) A
Délka programového cyklu: 24 h 7 dní
Nejkratší doba sepnutí / vypnutí: 15 min. / 15 min. 2 h / 2 h

Pozn. přesnost chodu hodin je odvislá od přesnosti frekvence v rozvodné síti. V případě výpadku proudu nebo
vytažení přístroje ze zásuvky se hodiny zastaví.

Pozn. k obalu: ON   = zap.
OFF = vyp.

Záruka
Na tento výrobek je výrobcem/dovozcem poskytována záruka v délce 12 měsíců od data vyskladnění.
Výrobce/dovozce se zavazuje v případě vzniku závady výrobku způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu
poskytnout náhradní výrobek nebo závadu bezplatně odstranit.
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