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M482B - Časový spínač 0-999sec, 0-999min, 0-999hod se dvěma časy 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do 
provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst! 
 
Popis: 
Univerzální časový spínač  
 
Specifikace: 
časový rozsah: 0–999sec, 0–999min, 0–999hod, nastavení platí pro oba kanály současně 
napájení: 12V 
6 provozních režimů-viz níže 
kontakt relé: 230VAC/10A nebo 12VDC/20A 
rozměry: 48×29mm 
montážní otvor: 45,5×26mm 
 
Použití: 
Věnujte prosím pozornost prvnímu použití. Po nastavení dat musíte počkat 6 s a modul uloží nastavený čas po 6 s. 
 
Krátkým stisknutím tlačítka nastavíte:  
Pokud aktivujete režim nastavení času, tranzistor bude blikat. Tlačítky + a - můžete nastavit čas T1 a T2.  
Počkejte 5 s po uplynutí nastaveného času, modul uloží nastavený čas po 5 s. 
 
Dlouhé stisknutí tlačítka:  
Pokud spustíte režim nastavení parametrů. Můžete vybrat dva parametry skupiny: P0 a P1. Mezi P0 nebo P1 můžete 
přepínat krátkým stisknutím tlačítka nastavení.  
Mezi parametry P0 a P1, můžete přepínat krátkým stiskem tlačítka set a tlačítky + a - nastavení režimu časovače. 
P0–0 – nastavení do módu sekund 
P0–1 – nastavení do módu minut 
P0–2 – nastavení do módu hodin. 
 
Provozní režimy: 
P1–0: relé se sepne natrvalo po ulynutí doby T1 
P1–1: relé je sepnuto po dobu T1, poté se vypne natrvalo 
P1–2: relé se sepne na dobu T2 po uplynutí doby T1, poté je modul v nečinnosti 
P1–3: relé je sepnuto po dobu T1, potom je vypnuté po dobu T2 a poté sepne natrvalo 
P1–4: relé se cyklicky spíná dobu T2 po uplynutí doby T1 – na začátku cyklu je vypnuto 
P1–5: relé se cyklicky spíná na dobu T1 po uplynutí doby T2 – na začátku cyklu je zapnuto 
 
Nastavení časů: 
P0–0 – nastavení do módu sekund 
P0–1 – nastavení do módu minut 
P0–2 – nastavení do módu hodin. 
 
Upozornění: 
1. Dejte pozor na správné provozní napětí a polaritu. 
2. Toto zařízení by měl vždy instalovat odborník. 
 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
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Recyklace: 
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně!  
 
Záruka: 
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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