
 

DT33 NÁVOD NA OBSLUHU 
Pred pripojením časovača k elektrickým zariadeniam si prosím starostlivo prečítajte nasledujúci návod na 
obsluhu.  
VAROVANIE! 
Len na používanie vo vnútri budov. 
Nezapájajte viac časovačov do série za sebou. 
Pre odpojenie napájania vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

DÔLEŽITÉ 
Nepripojujte spotrebiče s odberom väčším než 16 A. Vždy sa uistite, že je zástrčka spotrebiča úplne zasunutá do zásuvky časovača. Pokiaľ je nutné 
časovač vyčistiť, odpojte ho od siete a utrite suchou utierkou. 
NEPONÁRAJTE ČASOVAČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN. 
Ohrievače a podobné spotrebiče nikdy neponechávajte v prevádzke bez dozoru. Výrobca neodporúča pripojovanie týchto zariadení k časovačom. 

POPIS KLÁVESNICE 

1. R: Vymazanie všetkých dát v pamäti vrátane aktuálneho času a všetkých programov. 
2. PROG/+: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami SET, –; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami SET, –; Nastavenie CD 

v kombinácii s tlačidlami SET, –; Stlačte tlačidlo PROG/+ a – súčasne pre vstup do režimu CLOCK (hodiny) v programových nastaveniach alebo 
do režimu nastavenia CD. 

3. SET: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami PROG/+, –; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami PROG/+, –; Nastavenie 
CD v kombinácii s tlačidlami PROG/+, –; 

4. —: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami SET, PROG/+; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami SET, PROG/+; 
Nastavenie CD v kombinácii s tlačidlami SET, PROG/+; 

5. RND: Nastavenie alebo zrušenie funkcie RANDOM (Náhodné spínanie). 
6. CD (ODPOČÍTAVANIE): Nastavenie alebo zrušenie funkcie CD. 
7. MANUÁL: Voľba prevádzkového režimu (ON, AUTO, OFF) časovača; potlačenie programových nastavení alebo obnovení potlačených programov. 

VŠEOBECNÉ FUNKCIE  
1. LED kontrolka napájania  
2. 10 programov ON/OFF v krokoch po 1 minúte. 
3. Voliteľné možnosti MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF. 
4. Voliteľný režim 12/24 hodín. 
5. LCD displej s ukazovateľom sekúnd. 
6. Možnosť použitia druhého (letného) času. 
7. Funkcie náhodného spínania v intervale 10–31 minút v dobe medzi 18:00 a 06:00 hod. 
8. K dispozícii je týchto 16 kombinácií dňa alebo blokov dní: 

PO    UT     ST     ŠT     PI     SO     NE     PO, UT, ST, ŠT, PI, SO, NE     PO, UT, ST, ŠT, PI     SO, NE 
PO, UT, ST, ŠT, PI, SO     PO, ST, PI     UT, ŠT, SO     PO, UT, ST     ŠT, PI, SO     PO, ST, PI, NE 

9. Pre funkciu CD (ODPOČÍTAVANIE) je možné použiť maximálne po dobu 99 hodín 59 minút 59 sekúnd. 
10.   : Podsvietenie. 

PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
1. Pripojte časovač k bežnej 230V elektrickej zásuvke a zapnite napájanie. Nechajte cca 10 minút nabíjať batériu záložnej pamäte. Batéria je 

vstavaná a nie je možné ju meniť. 
2. Po nabití vymažte všetky doterajšie údaje stlačením tlačidla R pomocou ostrého predmetu, napr. pera alebo ceruzky. 
3. Časovač je teraz pripravený k nastaveniu pre ďalšie používanie. 

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU 

1. Stlačte tlačidlo PROG/+ alebo –, až sa na LCD displeji zobrazia hodiny (CLOCK). 
2. Stlačte tlačidlo SET na dobu aspoň 2 sekúnd, až začne blikať text „MO“ (pondelok), potom stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre výber dňa v 

týždni. 
3. Znova stlačte tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „HOUR“ (hodina); stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre 

zvolenie aktuálnej hodiny.  
4. Stlačte znova tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre nastavenie 

aktuálnych minút. 
5. Stlačte znova tlačidlo SET pre dokončenie nastavenia. 
6. Ak chcete novo nastaviť aktuálny čas, opakujte vyššie uvedené kroky. 

NASTAVENIE PROGRAMOV 

1. Keď je časovač nastavený na zobrazenie hodín, stlačte raz tlačidlo PROG/+ pre zobrazenie nastavenia prvého zapnutia 1ON --: --.  
2. Stlačte raz tlačidlo SET; začne blikať text „MO“; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre voľbu dňa v týždni alebo kombináciu dní pre tento 

program. 
3. Znova stlačte tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „HOUR“ (hodiny); stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre 

nastavenie hodín zapnutie pre tento program.  
4. Stlačte znova tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre nastavenie 

minút zapnutie pre tento program. 
5. Stlačte znova tlačidlo SET pre dokončenie nastavenia zapnutie programu. 
6. Stlačte znova /+ tlačidlo PROG/+ pre pokračovanie na nastavenie prvého vypnutia 1OFF--:--. 
7. Opakovaním krokov 2-5 vyššie uskutočníte nastavenie vypnutia.  



 

8. V prípade potreby opakujte kroky 1-7 pre ďalších 9 nastavení vypnutie a zapnutie.  
9. Stlačte súčasne tlačidlá PROG/+ a – pre opustenie režimu nastavenie programu a návrat do režimu CLOCK (hodiny). 
Pozn.:  
a. Ak chcete obnoviť ktorýkoľvek program pre zapnutie/vypnutie, môžete stlačiť tlačidlo MANUAL v režime nastavenie programov. Na displeji sa 

miesto programu zobrazia pomlčky „--:--“. Ak chcete používať len niekoľko málo programov pre zapnutie/vypnutie, presvedčte sa, že u 
ostatných programov pre zapnutie/vypnutie je zobrazený údaj „--:--”. 

b. Skontrolujte, či sa jednotlivé programy vzájomne neprekrývajú. Pokiaľ sa nastavenia programov prekrývajú, uskutoční sa ZAPNUTIE alebo 
VYPNUTIE časovača podľa času programu, nie podľa čísla programu. Programové VYPNUTIE má prednosť pred programovým ZAPNUTÍM.   

c. Pokiaľ chcete aktivovať programy, musí byť časovač v režime AUTO a funkcie RANDOM a CD musia byť deaktivované. 
NASTAVENIE MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF 

Pri uskutočnení nastavenia programu nie je možné meniť prevádzkové režimy. 
Stlačte niekoľkokrát tlačidlo MANUAL, až sa zobrazí: 
„ON“- pripojený prístroj zostane zapnutý.  
„OFF“- pripojený prístroj zostane vypnutý. 
„AUTO“- pripojený prístroj sa riadi vašimi naprogramovanými nastaveniami časovača. 
Pozn.: Pri prepnutí režimu z ON na AUTO časovač zostane zapnutý až do spustenia ďalšieho programu časovača. 

FUNKCIA NÁHODNÉHO SPÍNANIA (RANDOM) 
1. Stlačte tlačidlo RND. Na LCD displeji sa zobrazí nápis R(RANDOM). Funkcia RANDOM je aktivovaná. 
2. Ak je aktivovaná funkcia RANDOM, časovač sa náhodne zapína na dobu 10-31 minút v časovom intervale ---- od 18:00 do 6:00. 
3. Stlačte opäť tlačidlo RND pre zrušenie tejto funkcie. Funkciu RANDOM nie je možné nastaviť v režimoch PROGRAM a CD. 
4. Funkciu RANDOM je možné použiť len v režime AUTO od 18:00 do 6:00. 

FUNKCIA ODPOČÍTAVANIA (CD = COUNT DOWN) 
1. Keď časovač zobrazuje hodiny, stlačte tlačidlo – pre nastavenie programu odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí text „CD“. 
2. Stlačte raz tlačidlo SET; začne blikať text „ON“ alebo „OFF“. Stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre zapnutie alebo vypnutie režimu 

odpočítavanie. Ak zvolíte „ON“, časovač bude pri odpočítavaní zapnutý a po ukončení odpočtu sa vypne; a naopak. 
3. Stlačte znova tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie hodiny, začne blikať text „HOUR“; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre nastavenie 

hodín odpočítavanie.  (od 0 do 99 hodín) 
4. Stlačte znova tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre nastavenie 

minút odpočítavanie. (od 0 do 59 minút) 
5. Stlačte znova tlačidlo SET pre pokračovanie na nastavenie sekúnd. Teraz začnú blikať sekundy; stlačte tlačidlo PROG/+ alebo – pre 

nastavenie sekúnd odpočítavanie. (od 0 do 59 sekúnd) 
6. Stlačte znova tlačidlo SET pre dokončenie nastavenia odpočítavanie. 
7. Stlačte raz tlačidlo CD; tento program odpočítavanie sa aktivuje. (Pokiaľ znova stlačíte tlačidlo CD, tento odpočítavaný program sa zastaví a 

znova sa nastaví doba odpočítavania na vami nastavenú hodnotu. 
8. Ak stlačíte tlačidlo CD v režime hodín, na displeji začne blikať text CD, čo znamená, že funkcia CD funkcia je aktívna. 
Pozn.: Skontrolujte, či je aktívny prevádzkový režim “AUTO”. Funkcia RANDOM je deaktivovaná. 

REŽIM 12/24 HODÍN 
Stlačte súčasne tlačidlá CD a SET pre prepínanie medzi režimami 12 a 24hodinového zobrazenia času. 

FUNKCIA LETNÉHO ČASU 

1. Stlačte súčasne tlačidlo MANUAL a SET. Na LCD displeji sa zobrazí symbol S (Summer Time = letný čas). Nastavenie hodín sa posunie o 1 
hodinu vpred. 

2. Ak sa chcete vrátiť k zimnému nastaveniu, stlačte znova obe tlačidlá. Hodiny sa posunú o 1 hodinu späť. Na displeji sa zobrazí symbol S. 
Priorita prevádzkových funkcií (od najvyššej ku najnižšej) 

Pri používaní časovača venujte prosím pozornosť priorite prevádzkových funkcií. 
1. MANUAL ON alebo MANUAL OFF ------►2. RANDOM ------►3. CD ------►4. PROGRAM.  
Pri spustenom časovači sa najprv spustí funkcia MANUAL ON alebo MANUAL OFF, ako druhá funkcia RANDOM, ako tretia funkcia CD a ako 
posledná funkcia PROGRAM. Nastavte prosím správny prevádzkový režim. 

ŠPECIFIKÁCIA 
Napätie 230V AC, 50Hz 
Maximálny odber        16(2)A, 3600W 
Min. doba nastavenia 1 minúta 
Prevádzková teplota        -10 °C až +40 °C 
Záložná batéria NiMH 1,2V > 100 hodín       
  
Správna likvidácia tohto produktu 
 Táto značka znamená, že v celej EU tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. V 

záujmu zabránenia možnému poškodenia životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou 

likvidáciou ho odovzdajte k odbornej likvidácii podporujúce udržateľné, opätovné využitie materiálov. Svoj 

použitý prístroj odovzdajte v zberných zariadeniach alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste si výrobok 

zakúpili. Ten môže predať výrobok k ekologicky bezpečnej likvidácii. 
Účel a konštrukcia prístroja: Elektronický zásuvkový časový spínač. Typ 1.B.S, stupeň znečistenia 2, menovité rázové napätie: 2.5kV 
 
Výrobca: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06 
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