
SK Návod na použitie digitálneho časovača Solight DT13 

Dôležité 

• Nepoužívajte u zariadeniach, pri  ktorých je odber väčší než 16A. Vždy sa presvedčte, že zástrčka zariadenia je zastrčená na 
doraz do zásuvky časovača. 

• Len pre vnútorné použitie. Chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. 
• Nikdy nepokladajte časovač do vody alebo do akékoľvek tekutiny. 
• Pokiaľ je nutné časovač vyčistiť, vyberte ho z elektrickej siete a vyčistite suchou utierkou. 
• Ohrievač a podobné zariadenia by ste nemali nechávať bez dozoru, ak sú pripojené na časovač. 
• Prístroj je konštruovaný s vypínaním nulového vodiča, môže byť teda trvalo pod veľmi nízkym striedavým napätím o veľkosti 

jednotiek voltov. Pre bežné zapojenie a používanie je všetko v súlade s technickými normami a NV17/2003Sb, prístroj však 
neslúži k bezpečnému vypnutiu pripojeného spotrebiča. 

Pred použitím 

Najprv časovač zapojte do štandardnej 220-240V zásuvky na dobu aspoň dvanásť hodín, aby sa nabila záložná NiMH batéria. 
Potom vymažte všetky informácie stlačením tlačidla reset špicatým predmetom. Teraz je časovač pripravený k nastaveniu. 

Nastavenie aktuálneho času 

Pred začatím nastavenia môžete časovač vytiahnuť zo zásuvky elektrického prúdu. Napájanie bude zaisťovať integrovaná záložná 
batéria.  

1. Súčasným stlačením tlačidiel „CLOCK“ a „WEEK“ nastavíte aktuálny deň. Dni sú reprezentované anglickými skratkami 
v hornej časti displeja.  

anglická skratka MO TU WE TH FR SA SU 
slovenská skratka PO ÚT ST ŠT PI SO NE 

 
2. Súčasným stlačením tlačidiel „CLOCK“ a „HOUR“ nastavíte aktuálnu hodinu. 
3. Súčasným stlačením tlačidiel „CLOCK“ a „MINUTE“ nastavíte aktuálnu minútu. 

Poznámka: Tento časovač je vybavený funkciou letného času, ktorá po aktivácii preradí hodiny o jednu hodinu vpred. Majte na 
pamäti, že vyššie uvedeným spôsobom nastavujete zimný čas. Pre aktiváciu/deaktiváciu letného času podržte tlačidlo „CLOCK“ po 
dobu troch sekúnd. 

Nastavenie programov 

Poznámka: Po cca. desiatich sekundách nečinnosti uloží časovač aktuálne hodnoty do pamäti a vráti displej na zobrazenie 
aktuálneho času. Pre návrat do nastavenia programov stlačte tlačidlo „PROG“. 

1. Stlačte tlačidlo „PROG“. Na displeji sa objaví „1ON“ a skratky všetkých dní. Teraz stlačte tlačidlo „WEEK“, ktorým prepínate 
medzi prednastavenými programami dni v nasledujúcom poradí: 
a) Nastavenie pre jednotlivé dni v týždni  
b) Iba pracovné dni 
c) Víkend 
d) Pondelok až sobota 
e) Pondelok, streda, piatok 
f) Utorok, štvrtok, sobota 
g) Pondelok, utorok, streda 
h) Štvrtok, piatok, sobota 
i) Všetky dni v týždni 

2. Teraz, stále v režime nastavenia („1ON“ je stále zobrazené na displeji), stlačením tlačidiel „HOUR“ nastavte hodinu prvého 
zapnutia. Potom tlačidlom „MINUTE“ nastavte minútu.  

3. Tlačidlom „PROG“ sa prepnete do režimu nastavenia prvého vypnutia. Na displeji sa objaví symbol „1OFF“. Nastavte prvé 
vypnutie opakovaním predchádzajúcich dvoch bodov. 

4. Vyššie popísaným spôsobom môžete nastaviť až 20 zapnutí/vypnutí pre každý deň. 
5. Pokiaľ v nastavovaní programu urobíte chybu, stlačením tlačidla „RST/RCL“ uskutočníte vymazanie aktuálne zobrazenej 

hodnoty. Potom môžete program nastaviť znova. 
6. Tlačidlom „MANUAL“ prepnete režim spínania v nasledujúcom poradí: AUTO OFF -> ON -> AUTO ON -> OFF 

(AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ -> PERMANENTNÍ ZAPNUTÍ -> AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ -> PERMANENTNÍ VYPNUTÍ) 

Poznámka: Pokiaľ je časovač okamžite po dokončení nastavenia programov vo vypnutom režime a má byť v zapnutom či naopak, 
vyberte pomocou tlačidla „MANUAL“ režim „AUTO OFF“ alebo „AUTO ON“. Potom už bude časovač fungovať podľa nastavených 
programov. Nezabudnite, že spotrebič zapojený do časovača musí byť zapnutý. 


