
Manuál k obsluze  

 Mechanický časovač s denním programem (24 hodin) s dětskou pojistkou 

 

 

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ: 

• před užíváním produktu si pečlivě pročtěte návod k obsluze, který si pečlivě uchovejte pro 

možnost pozdějšího nahlédnutí 

• mechanický časovač opatrně vybalte z balení na stůl nebo karton, tak abyste zabránili 

možnému poškrábání 

• zkontrolujte, že balení obsahuje veškeré části a že všechny jsou nepoškozené, v opačném 

případě ihned kontaktujte dodavatele 

• pokud sestavíte produkt z vadných částí a následně dojde k jeho poškození, popř. poškození 

dalšího majetku nebo újmě na zdraví, tak za toto nezodpovídá dodavatel 



• dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku 

• prosíme, obraťte se na kvalifikovaného specialistu pokud: nerozumíte pokynům nebo máte 

pochybnosti o bezpečnosti,  chcete použít výrobek k jiným účelům, než je určen 

• nejsou uznávány žádné reklamace vzniklé v důsledku nesprávné instalace, nesprávného 

provozu nebo poškození v důsledku neznalosti návodu 

• nejedná se o dětskou hračku, proto mechanický časovač nedávejte dětem a nenechávejte na 

místech, kde si s nimi děti mohou hrát 

 

Technické údaje: 

• model: TS-MD4 

• 230 ~ 240V ~ 50Hz, 16 (2) A 

• max: 3680 W 

• produktu č. HV33258 

 

• 96 spínacích časů zapnutí a vypnutí denně (24 hodin) 

• minimální provozní doba mezi jednotlivými sepnutími 15 minut 

• typ připojení: 230 V / 50 Hz 

• Maximální zatížení 16 (2) A / 3500W 

• zabudovaná dětská pojistka 

 

1. Funkce: 

• 24hodinový program (15minutový spínací čas) 

2. Nastavení spínacích programů: 

• Stiskněte černé posuvné kolíky na okraji otočného talíře (jeden je pro časový úsek 15 

minut) špičatým předmětem směrem ven, dokud nezaklapne ven. 

• To určuje dobu zapnutí. 

Příklad: 

• Časovač by měl zapnout lampu denně od 6.00 do 10.00 hodin. 

• Chcete-li to provést, zatlačte příslušné spínací kolíky ven od 06.00 do 10.00 hodin na 

kolečku otočného talíře, čímž přepínací kolík odpovídá spínací době 15 minut. 

3. Nastavení času: 

• Otočte otočný talíř doprava (ve směru hodinových ručiček), dokud aktuální čas 

neodpovídá značce šipky pod otočným talířem, a okamžitě zapojte časovač do 

zásuvky tak, aby začal běžet mechanický strojek. 

 



4. Bezpečnostní pokyny: 

• Toto zařízení nepatří do rukou dětí, uchovávejte jej mimo dosah dětí. 

• Vhodné pro venkovní použití – ochrana  IP44. 

• Zadaný maximální výkon nesmí být překročen. 

• Možné opravy smí provádět pouze odborná dílna. 

 


