
Bezpeãnost

Denní p ehled
naprogramovan˘ch
asÛ 5 = pátek

Stav kontaktÛ relé 
St ídavû se zobrazují 
kanály C1 a C2
zap. = On
vyp.=  OFF

Provozní napûtí OK
blikají 2 body
Provoz z aku-
mulátoru:
blikají t i body

Volby
nap .: Auto, PROG,
impuls, cyklus
p eru‰ení programování

Zobrazení spec. funkcí:

trvale zap./vyp.
náhodn˘ program
spu‰ten
prázdninov˘

program spu‰ten

Zobrazuje se pouze je-li aktivováno
aut. p epínání letního a zimního 

ãasuletní ãas 
zimní ãas 

Aktuální den v t˘dnu
1 = pondûlí, 2 =úter˘, …

Odpovûd´ano, potvrzení volby
nebo programování

Odpovûd´ne, pokraãovat

2- kanálové t˘denní spínací hodiny

310 884

P ipojení a montáÏ elektrick˘ch
p ístrojÛ smí provádût pouze
osoba povû ená. Zásahem do p i-
strojû nebo jeho zmûnou záruka
zaniká. P i instalaci dodrÏujte plat-
né bezpeãnostní p edpisy.



Spínací hodiny jsou dodávány v úsporném reÏimu. 

Aktivace bez p ipojení na provozní napûtí:
Stisknûte krátce tlaãítko MENU
Aktivace s provozním napûtím:
Spínací hodiny p ipojte na provozní napûtí. Pokud
jsou nastaveny hodiny, den v t˘dnu a pravidlo pro
p epínání letního a zimního ãasu pro Evropu, zobra-
zí se nabídka komunikaãního jazyka, ãas a indikace
stavu kontaktÛ.
Pokud nejsou hodiny p edprogramovány:
Zvolte nejprve poÏadovan˘ jazyk a poté nastavte
aktuální datum a ãas.

První kontakt
V˘bûr komunikaãního jazyka 

První uvedení do provozu

Programování, zobrazení, zmûny. mazání:

P eãtûte si vÏdy nejd íve text.
Nabídka menu: Tlaãítkem MENU zvolte Prog.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítkem  + zvolte poÏadované menu.
nap .: nov˘ program, zobrazit, smazat, konec
Potvrd´te Va‰i volbu tlaã OK.
Nastavení nebo zmûna: + nebo  -
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Zobrazení naprogramovan˘ch ãasÛ:
V menu Zobrazit stisknûte vícekrát tlaãítko OK.

Odpovûd´ano, potvrzení volby
nebo programování

Odpovûd´ne, pokraãovat

Nastavení nebo zmûnu proved´te
tlaãítky  + nebo  -

podle verze

Pouze v nutném p ípade: Pokud stisknete tlaãítko RESET, vymaÏou se v‰echna uloÏená data. Hodiny se ohlásí v naposledy zvoleném jazyce a s naposledy
zvolen˘m pravidlem p epínání letního a zimního ãasu. Reset provedete stiskem tlaã. RES ‰piãat˘m p edmûtem na dobu ca. 1 s.

Aktivace hodin, volba jazyka

Tlaãítkem  + nebo  - zvolte poÏadovan˘

jazyk.
UloÏte tlaãítkem OK.
Nyní mÛÏete tlaãítkem MENU zaãít s progra-
mováním. Na displeji Vás bude provázet text.



Technická data

Typ 1 BSTU 
podle 

IEC /EN 60730

42 pamût´ov˘ch míst

min. +10°C aÏ

max. +50°C

Lithium,
rezerva
chodu ca. 4
roky

T ída ochrany
II  IEC / EN 60730
p i odborné montáÏi
IP 20  IEC / EN 60529



Programování
Naprogramování pro osvûtlení, stroje, 

vûtrání, popla‰. za íz. atd.

V p ípadû nastavení stejného ãasu pro
zap a vyp, nap . v 9 h má vÏdy p ed-
nost vyp.

Zpûtná kontrola programu: Spínací
hodiny zkontrolují po naprogramování
program aÏ do pÛlnoci aktuálního dne
a nastaví správnou polohu kontaktÛ. UloÏit

Vytvá ení blokÛ dnÛ v t˘dnu:
stejné spínací ãasy na více dnÛ v t˘dnu
vyÏadují jen jedno programovací místo.
K dispozici je 42 pamût´ov˘ch míst
P íkl.: pondûlí - pátek 7.30 ZAP

Vytvo ení blokÛ:
P i otázce kopírovat stisknûte OK tak, Ïe denní
program má b˘t zkopírován na dal‰í den v
t˘dnu.

P ístroj umoÏÀuje smí‰ené programování
spínacích ãasÛ, impulsÛ a cyklÛ.

P íklad: Osvûtlení sportovní haly v po, út, ãt, pá
od 7.30 do 12 h.

P íklad programování:
Zvolte tlaãítkem MENU PROGRAM.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + a - zvolte NOVY PRG.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + a - zvolte kanál C1 nebo C2.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + a - zvolte ZAP nebo VYP.
Potvrd´te tlaãítkem OK.

Tlaãítky  + a - nastavte HODINY a MINUTY.
Potvrd´te vÏdy tlaã OK.
Nastavení pouze jednoho dne v t˘dnu:
Stisknûte tlaãítko  + a uloÏte OK.

Kopírování do dal‰ích dnÛ v t˘dnu:
Potvrd´te KOPIRUJ tlaã. OK.
Tlaãítky  + a - zvolte den v t˘dnu.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Vynechejte jeden den v t˘dnu, pokraãujte tlaã. + .

Zvolte tlaã. + zobrazení ULOZ.

Potvrd´te tlaãítkem OK.



Trvalé ZAP nebo VYP
Náhodn˘ nebo prázdninov˘ program

Funkce prázdninového programu:
Prázdninov˘ program zpÛsobí, Ïe spot ebiã p i-
pojen˘ na spínací hodiny nebude v nastaveném
období (rok, mûsíc, den) spínán.

Zaãátek a konec programu je vÏdy o pÛlnoci.
P íklad: 23.3. pátek
Programování: zaãátek 23.3., konec 25.3.

Pokud je aktivován prázdninov˘ program, bliká pro p íslu‰n˘

kanál symbol 

Funkce náhodného programu:

Náhodn˘ program zpÛsobí, Ïe spínací hodiny
spínají kontakty takto nastaveného programu
na dobu ca. 10 aÏ 120 minut. Náhodn˘ pro-
gram zaãíná vÏdy ve stavu VYP. P eãtûte si nejd íve text.

V Menu zvolte Man a tlaãítky  + a - funkci
ruãne zap., trvale zap/vyp, náhoda nebo dovo-
lená.
Svoji volbu potvrd´te tlaã. OK.
Vypnutí funkce:
Zvolte funkci ukonãit resp. smazat.
Potvrd´te tlaãítkem OK.

Pouze v základním menu

Stisk obou 
tlaãítek na 
ca. 1 s

Manuální nastavení:
Souãasné stisknutí
tlaãítek. kanál C1
st ídavû ZAP a VYP,
zobrazuje se symbol
Manuální nastavení se
vyru‰í následujícím kro-
kem programu.

Manuální nastavení:
Souãasné stisknutí tlaãí-
tek. kanál C2 st ídavû

ZAPa VYP, zobrazuje
se symbol  
Manuální nastavení se
vyru‰í následujícím kro-
kem programu.

Stisk obou
tlaãítek na 
ca. 2 s

Odstranûní manuálního nastavení a trvalého nastavení
Stisknûte krátce v˘‰e zobrazené klávesy.

Náhoda Pauza

Kanál C1 Kanál C2

Trvale

On
OFF

Trvale

On
OFF

Pokud je náhodn˘ program aktivován, bliká symbol 



Funkce programu impulsÛ:
Délku impulsÛ lze nastavit v rozsahu 1 aÏ 59
sekund.

Pokud je aktivován program impulsÛ, bliká 
pro p íslu‰n˘ kanál symbol.

Zobrazení ãasÛ impulsÛ:
lze pouze v menu IMPULSY.

Vytvo ení blokÛ: Stejné ãasy impulsÛ pro více dní v
t˘dnu spot ebují jedno pamûtové místo na impulsy.

Nap .: po, út, st, pá vyslat v 7.30 impuls. K dispozici je
32 pamût´ov˘ch míst pro programování impulsÛ.

P eãtûte si nejd íve text na displeji.

Va‰i volbu potvrd´te tlaãítkem OK.

Nastavení impulsÛ

nap . pro ízení zvonu, 
splachování, vûtrání

ZpoÏdûní vypnutí 
P íklad:
V 17.30.15 h

Naprogramujte:
7.00 aÏ 17.30 zap.
a

impuls zap. v 17.30 h
délka impulsÛ 15 s.

ZpoÏdûní zapnutí 
P íklad:
V 7.00.15 h zap.

Naprogramujte:
7.00 aÏ 17.30 zap.
a

impuls vyp. v 
17.30 h
délka impulsÛ 15 s.



Cyklické spínání
Cyklicky se opakující ãasové funkce v rámci
spínacích hodin jako nap . pomal˘ "blinkr", 

ãi osvûtlení reklam
Funkce cyklického spínání:

Délku taktÛ a pauz lze nastavit rozdílnû.
Nastavitelné ãasy jsou max. 99 minut 59 s. Pro-
gram cyklÛ zpÛsobí, Ïe mezi dvûma nastaven˘mi
ãasy v t˘dnu bude aktivní program cyklÛ. Cyklické
spínání zaãíná vÏdy zapnutím. Cyklické spínání lze
nastavit pouze pro kanál 1. K dispozici je 16
pamût´ov˘ch míst.

Pokud je aktivováno cyklické spínání, bliká symbol 

P íklad: zaãátek cyklÛ:

Pondelí 7.30 ZAP
P íklad: konec cyklÛ:
Pátek 16.30 VYP

Cyklus

Pauza

Zobrazení nastaven˘ch cyklick˘ch ãasÛ: lze pouze v menu
cyklÛ!

Pozn. Pokud naprogramujete 2 cykly, které se p ekr˘vají, prove-
de se vÏdy cyklus, kter˘ zaãíná d íve.
P íklad: cyklus 1 - pondûlí aÏ ãtvrtek

cyklus 2 - úter˘ aÏ pátek

Funkãní bude pouze cyklus 1, cyklus 2 se vÛbec neprovede.

Tlaãítkem MENU zvolte nabídku cykly.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + nebo  - nastavte zaãátek cyklu.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + nebo  - nastavte délku cyklu.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + nebo  - nastavte délku pauzy.
Potvrd´te tlaãítkem OK.
Tlaãítky  + nebo  - nastavte konec cyklu.

Potvrd´te tlaãítkem OK.



Datum a ãas

Automatické p epínání letního a zim-
ního ãasu
Spínací hodiny mají od v˘robce p edna-
staveno pravidlo p epínání letního a zim-
ního ãasu. Pokud se rozhodnete toto
nastavení vypnout nebo zmûnit, ãtûte
texty na displeji.

PouÏijte tlaãítka  + a - .

Potvrd´te tlaãítkem OK.

Libovolnû nastavitelné pravidlo
p epínání letního a zimního
ãasu:
VloÏte mûsíc a den, nap .:
Mûsíc 3 = b ezen
T˘den 4 = 4. t˘den v mûsíci
t˘den 5 = poslední t˘den v mûsíci

Letní a zimní ãas
nastavení a oprava

Elektro-System-Technik s. r. o. Pod Pekárnami 338/12,
190 00 Praha 9 - Vysoãany
Tel.:  02/66 09 07 11, Fax:  02/66 09 07 17, 
e-mail: est@est-praha.cz, www.est-praha.cz

volnû nastavitelné pravidlo p epínání
letního a zimního ãasu

Nejprve p eãtûte texty na displeji
PouÏijte tlaãítka  + a - .
Potvrd´te tlaãítkem OK.


