Týdenní spínací hodinky

Návod k obsluze spínacích hodinek
regulátorù MonReg a HelReg
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Uvedení modulu do provozu
Uvedení modulu do výchozího stavu je mo no dosáhnout stisknutím
tlaèítka Res. Po stisknutí tohoto tlaèítka se sma ou všechny informace a
data ulo ená v pamìti. Na okam ik se provede test všech segmentù. Na
displeji se zobrazí nulový èas a blikají èísla dnù. Spuštìní modulu se
provede souèasným stisknutím tlaèítek  a Day .
Nastavení dne v týdnu, letního èi zimního èasu a aktuálního èasu
Další nastavení se provádí stisknutím a dr ením tlaèítka  a souèasnì
tlaèítka nastanované hodnoty.
 a Day
= nastavení dne v týdnu
(1 - pondìlí, 2 - úterý ......7 - nedìle)
Pokud je období letního èasu stiskneme tlaèítka
 a ±1h
= pøepínání letního (+1h) a zimního èasu
Údaj +1h se objeví na displeji pøi posunu èasu o 1 hodinu (letní èas).
 a h+
= nastavení hodin
 a m+
= nastavení minut
Poznámka: Se zmìnou letního èi zimního èasu se zmìní aktuální èas, ale
nezmìní se èasy zapnutí a vypnutí.
Programování - nastavení spínacích èasù re imu NORMAL
Èasový modul umo òuje naprogramovat celkem 20 èasù (zapnutí èi
vypnutí) re imu NORMAL. Stisknutím tlaèítka Prog pøejdeme do re imu
programování. Na displeji se zobrazí èísla dnù v týdnu 1 a 7 a obsah
prvního pamì ového místa nebo prázdné pamì ové místo (-- : --). Pomocí
tlaèítka Day zvolíme den nebo kombinaci dnù v týdnu, pro které zadaný
èasový údaj platí.
1234567
123456
12345
67
1

- Stejný èasový údaj od pondìlí do nedìle
- Stejný èasový údaj od pondìlí do soboty
- Stejný èasový údaj od pondìlí do pátku
- Stejný èasový údaj pro sobotu a nedìli
- Jednotlivé dny (napø. pondìlí)

Èasový údaj pro pøíslušný den (dny) se zadává tlaèítkem h+ — hodiny
m+ — minuty
Pro nastavení spínacího èasu zapnutí nebo vypnutí se pou ije tlaèítko ,.
Na displeji se zobrazí ~ — zapnutí re imu NORMAL
{ — vypnutí re imu NORMAL (zapnutí re . ÚTLUM)
Opakovaným stiskem tlaèítka Prog se postupnì pøesouváme na další
programová pamì ová místa. Pokud po zmáèknutí tlaèítka Prog zaène
nìkterý z údajù na displeji blikat, znamená to, e nebyl zadán pøíslušný
údaj. Pokud tak neuèiníme do 15 sekund, programování se ukonèí a tento
údaj se nezaznamená. Jestli e pøestaneme programovat na více ne
1 minutu, programování se také samo ukonèí. Programování ruènì

ukonèíme stiskem tlaèítka , kdy se souèasnì zobrazí aktuální provozní
re im s údajem o aktuálním èase.

Kontrola programu
Kontrolu nastavení programu provádíme pomocí tlaèítka Prog, kdy jsou
spínací èasy krok po kroku zobrazovány. Pokud pøejedeme všechna
naprogramovaná pamì ová místa tlaèítkem Prog, zobrazí displej po
jednom prázdném pamì ovém místì informaci o poètu volných míst (Free),
tj. Fr a pøíslušné èíslo (napø. Fr 20). Po dalším stisknutí tlaèítka Prog se
pøesuneme na první pamì ové místo. Kontrolu programu ukonèíme
stiskem tlaèítka .
Zmìna programu
Ka dý pøíkaz ulo ený v pamìti, který byl vyvolán na displeji pomocí
tlaèítka Prog, mù e být libovolnì mìnìn stejným zpùsobem jako pøi
programování.
Mazání programu
Má-li být jeden nebo nìkolik spínacích èasù smazáno, nastavte pomocí
tlaèítek h+ a m+ pøíslušný údaj takto -- : -- . Tento údaj se zobrazí u
hodin po èísle 23 a u minut po èísle 59. Potom stisknìte tlaèítko Prog
nebo  a cca 15 sekund vyèkejte.
Funkce ruèního zapnutí re imu NORMAL
Èasový modul zobrazuje stavy pøíslušné stavùm re imu NORMAL:
 { - re im NORMAL je ovládán programem - nyní vypnut.
Po stisknutí tlaèítka , se zobrazí ~ , , tj. re im NORMAL je
doèasnì zapnut, dále dle programu (od pøíštího èasového údaje).
 ~ - re im NORMAL je ovládán programem - nyní zapnut.
Po stisknutí tlaèítka , se zobrazí { , , tj. re im NORMAL je
doèasnì vypnut, dále dle programu (od pøíštího èasového údaje).
Po dalších stisknutích tlaèítka , mù eme re im NORMAL
trvale zapnout - symbol [ ~ ]
trvale vypnout - symbol [ { ].

Pøíklad programování èasového modulu
Chceme regulátor naprogramovat na vytápìní tak, aby re im NORMAL byl
aktivní v tyto èasy:
Pondìlí - pátek
07:00 — 16:00
Sobota
08:30 — 12:00
Stiskneme tlaèítko Res, kterým vynulujeme èas i døíve naprogramované
èasy.
Nastavíme skuteèný den v týdnu a èas
 a Day — nastavíme den

 a +1h — nastavíme letní / zimní èas
 a h+ — nastavíme hodiny
 a m+ — nastavíme minuty
Naprogramujeme spínací èasy
1. Stiskneme tlaèítko Prog — na displeji se zobrazí --:-- a èísla dnù
2. Pomocí tlaèítka Day nastavíme kombinaci dnù 1 2 3 4 5
3. Tlaèítkem h+ nastavíme na displeji hodiny 07:-4. Tlaèítkem m+ nastavíme na displeji minuty 07:00
5. Tlaèítkem , nastavíme zapnutí re imu NORMAL — symbol ~
6. Stiskneme tlaèítko Prog - na displeji se zobrazí --:-- a èísla dnù (další
krok programu)
7. Pomocí tlaèítka Day nastavíme kombinaci dnù 1 2 3 4 5
8. Tlaèítkem h+ nastavíme na displeji hodiny 16:-9. Tlaèítkem m+ nastavíme na displeji minuty 16:00
10. Tlaèítkem , nastavíme ukonèení re imu NORMAL — symbol {
11. Stiskneme tlaèítko Prog - na displeji se zobrazí --:-- a èísla dnù (další
krok programu)
12. Pomocí tlaèítka Day nastavíme kombinaci dnù 6
13. Tlaèítkem h+ nastavíme na displeji hodiny 08:-14. Tlaèítkem m+ nastavíme na displeji minuty 08:30
15. Tlaèítkem , nastavíme zapnutí re imu NORMAL — symbol ~
16. Stiskneme tlaèítko Prog - na displeji se zobrazí --:-- a èísla dnù (další
krok programu)
17. Pomocí tlaèítka Day nastavíme kombinaci dnù 6
18. Tlaèítkem h+ nastavíme na displeji hodiny 12:-19. Tlaèítkem m+ nastavíme na displeji minuty 12:00
20. Tlaèítkem , nastavíme ukonèení re imu NORMAL — symbol {
Po zadání tìchto èasù stiskneme tlaèítko  , kterým se vrátíme do
automatického re imu se zobrazením èasu a zároveò ulo íme zadaný
program.
Pro kontrolu zadaných èasù postupnì maèkáme tlaèítko Prog, na displeji
se zobrazují zadané spínací èasy. Zpìt se vrátíme tlaèítkem .
DISPLEJ

POPIS

TLAČÍTKA
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+1h
1—7

~
{

Letní čas zapnut
Pondělí — Neděle
Časový spínací modul v činnosti
Zapnuto (režim NORMAL)
Vypnuto (režim ÚTLUM)
Dočasně zapnuto, dále dle programu
Dočasně vypnuto, dále dle programu
Trvale zapnuto (režim NORMAL)
Trvale vypnuto (režim ÚTLUM)

 Day
 h+
 m+
Prog.
,

Nastavení dne
Nastavení hodin
Nastavení minut
Programování,prohlížení programu
Ruční ovládání 1. kanálu
Změna na letní čas (a zpět)
Resetování (nulování)
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