Návod na obsluhu

Spínacie hodiny TM-6331
(Pre denný a týždenný režim).
Funkcie tlačidiel:
CLOCK
DAY
HOUR
MIN
TIMER

Indikácia a nastavenie času
Nastavenie dňa
Nastavenie hodín
Nastavenie minút
Voľba jednotlivých časovačov a časov
zapnutia a vypnutia
MANUAL Ručné zopnutie alebo vypnutie ovládaného
spotrebiča
R
Vynukovanie všetkých nastavených údajov

Montáž:

Po vybratí skrutky umiestnenej v pravom dolnom rohu
čelného panelu sa uvolní základňa so svorkovnicou od
spínacích hodín. Základňa sa upevní a pripoja sa vodiče k
svorkovnici podľa schémy zapojenia. Po montáži a
pripojení na 230V stlačíme tlačidlo R.
Upozornenie:
• Elektrická inštalácia musí odpovedať platným
normám.
• Hodiny nemožno použiť na spínanie bezpečného
napätia podľa STN 341010

Nastavenie spínacích hodín.
Nastavenie času/dňa.
Pri nastavení času/dňa držíme tlačidlo CLOCK a postupným stláčaním tlačidiel DAY
(HOUR, MIN) nastavíme deň v týždni (hodiny, minúty).

Nastavenie časov zapnutia a vypnutia (nastavenie časovačov).

1. Stlačíme tlačidlo TIMER čím sa nastaví programovanie prvého časovača.
2. Tlačidlom DAY nastavíme deň v týždni, keď má časovač zopnúť.
Je možné nastaviť:
• každý deň samostatne
• všetky pracovné dni
• len sobotu a nedeľu
• všetky dni... spolu 15 možností.
3. Tlačidlom HOUR nastavíme hodinu zopnutia.
4. Tlačidlom MIN nastavíme minútu zopnutia.
5. Tlačidlom TIMER nastavíme programovanie rozopnutia prvého časovača.
6. Opakovaním bodov 2 až 5 naprogramuje všetky potrebné časy zapnutia a vypnutia
časovačov.
7. Ďalším stláčaním tlačidla TIMER môžeme kontrolovať vykonané nastavenia.
8. Programovanie môžeme prerušiť po naprogramovaní potrebného množstva časovačov
stlačením tlačidla CLOCK.
9. Spotrebič je ovládateľný podľa programu iba v prípade, keď je nastavený režim
AUTO. Tento režim je možné nastaviť opätovným stlačením tlačidla MANUAL. V
prípade trvalého zopnutia alebo vypnutia ovládaného spotrebiča sa opätovným
stlačením tlačidla nastaví na displeji symbol ON alebo OFF.

Technické vlastnosti spínacích hodín TM 6331.
Napájanie
Max. spínaný prúd

230 V ,50 – 60 Hz
16 A / 250 V stried. cosφ=1
20 A / 125 V stried. cosφ=1

Záloha chodu

Batéria CR2032

Teplota okolia

-10 až + 50°C bez agresívnych pár a plynov

Počet zopnutí

16 (8 ON a 8 OFF)

Programovanie

8 časovačov s 15 módmi

Presnosť chodu

± 0,5 sec. / 24 hod.

Presnosť zopnutia

lepšia ako 1 sec

