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Nastavení digitálních hodin SHT 1,3/1-2 

Prvotní seřízení, změna nebo výměna záložní baterie 

Po až Ne zapnuto od 23:59 do 00:01, vypnuto do 23:53 a zapíná 23:59 

 

 

1. Vkládání týdenního programu 

-   Dlouze podržíme tlačítko PRG - zobrazí se SEt1  

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Add  

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Pr.00, Pr.01. Pr.03...  

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se ch.01/ch.02 (kanál 1 a 2) zvolíme požadovaný 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se volba režimu Day/Year - zvolíme DAY 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Out - vlevo od nápisu Out bude on/off nebo znak   

    pulsu, tl. +/- zvolíme ten co požadujeme, aby výstup v daný čas provedl 

-   Krátce stiskneme OK - nastavení hodin ??:--:) 

-   Krátce stiskneme OK - nastavení minut (--:??) - čas pro otevření 

-   Krátce stiskneme OK - nastavení aktivity programu pro každý den v týdnu zvlášť. 

-   Čtvereček s číslem uvnitř. 1-7 (pondělí-neděle). ON je aktivní program, OFF je neaktivní      

    program. Ve všech dnech nastavit ON pokud není. V základním nastavení to znamená, že  

    7x krátce stiskneme OK. Při posledním stisknutí se zobrazí Add a ve spodní části displeje     

    projede bargraf. 

    (nejčastější chybou vkládání programů bývá že zákazník u časové podmínky na vypnutí při   

    provádění posleního kroku tj. zvolení aktivity v daném dni 1-7 zvolí všude off a tím   

    program    deaktivují na všechny dny) 

 

 

2. Vkládání ročního programu 

-   Dlouze podržíme tlačítko PRG - zobrazí se SEt1 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Add 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Pr.00, Pr.01. Pr.03... 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se ch.01 

-   Krátce stiskneme OK - zobrazí se Out - vlevo od nápisu Out bude on/off nebo znak  

     pulsu, tl. +/- zvolíme ten co požadujeme, aby výstup v daný čas provedl 

-    Krátce stiskneme OK - nastavení roku ??-mm-dd 

-    Krátce stiskneme OK - nastavení měsíce rr-??-DD 

-    Krátce stiskneme OK - nastavení dne rr-mm-?? 

-    Krátce stiskneme OK - nastavení hodin ??:-:) 

-    Krátce stiskneme OK - nastavení minut (-:??) 

-    Krátce stiskneme OK - zobrazí se Add a ve spodní části displeje projede bargraf. 
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Nastavení data a času spínacích hodin 

- Krátkým stiskem tlačítka PRG (+) zobrazíme na displeji SEt 2 

- Krátce stiskneme OK - zobrazí se rok 

- Krátkými stisky tlačítka PRG(+) nebo MAN(-) nastavíme aktuální rok 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme den tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme měsíc tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) 

- Krátce stiskneme OK - zobrazí se 24 - hodinový cyklus (24 nebo 12) 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme hodinu tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme minutu tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme automatický přechod mezi zimním a letním časem. 

      Pokud chceme, tak tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) nastavíme ON   

-     Krátce stiskneme OK - zobrazí se opět základní nabídka SET 2 

 

Nastavení režimu spínání 

- Krátkými stisky PRG(+) zobrazíme na displeji SEt 3 

- Krátce stiskneme OK - zvolíme kanál Ch.01, nebo Ch.02  

- Krátce stiskneme OK - zvolíme režim spínání  

      PROG - spíná dle nastaveného programu 

      KOSTKA - spíná náhodně v intervalu 10 -120 min 

 

Nastavení délky impulzu a mezery 

- Krátkými stisky PRG(+) zobrazíme na displeji SEt 4 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme ch.01 nebo ch.02 tlačítky PRG(+) nebo MAN(-) 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme čas pulsu podle potřeby do 99. Je zobrazeno  

      v sekundách 

- Krátce stiskneme OK - nastavíme čas mezery podle potřeby do 99. Je zobrazeno  

      v sekundách 

- Krátce stiskneme OK - zobrazí se SEt 4 

 

 

Krátkým stiskem ESC vyjedeme do hlavní obrazovky nebo necháme tak a hodiny 

po několika sekundách automaticky do hlavní obrazovky vyskočí samy. 

 


