
Návod k obsluze 
Spínací hodiny Thermo-Timer 

 
Spínací hodiny Thermo-Timer Vám umožňují spínat přístroje s výkonem až 3500 W v závislosti na 
teplotě nebo času, nebo jejich kombinací. 
 
Indikátor 
 

 
 
Funkce 
A) Thermo-timer pracuje v časovém režimu 
B) Thermo-timer je zapnutý 
C) Thermo-timer je vypnutý 
D) Thermo-timer pracuje v teplotním režimu 
E) Indikátor časového managementu (pozn. překl.: dále jen časové páry) 
F) Indikátor deaktivace spínacích funkcí 
G) Indikátor stupňů Celsia 
 
Obsluha 
 
Resetovací tlačítko (tlačítko [set] + [mode]) 
Pro první nastavení stiskněte současně tlačítka [set] a [mode]. Všechny údaje budou vymazány a na 
displeji se asi na 3 sekundy objeví úplný indikátor segmentů. 
 
Nastavení času 
 
Pro nastavení času, např. po výměně baterií, při prvním spuštění nebo změně letního a zimního času, 
atd., postupujte následovně: 
 
Přístroj ukazuje čas nebo momentální teplotu. Po jednorázovém stisknutí tlačítka [set] se zobrazí 
aktuální čas a bliká znamínko stupňů Celsia „C“. Nyní lze prostřednictvím tlačítka [h] nastavit hodiny, 
tlačítkem [m] minuty. Po dokončení opět stiskněte tlačítko [set]. 
 
Přepnutí indikátoru teploty a času  
Stisknutím tlačítka [mode] lze střídavě přepínat na indikátor teploty a času. 
 
Nastavení spínacích podmínek 
Přístroj pracuje ve 3 různých režimech, u nichž platí odlišné spínací podmínky. 
 
Režim 1: 
 
Teplotní režim „ “ 
Přístroj se sepne při nedosažení teploty nastavené uživatelem a při jejím překročení se vypne. Při 
použití teplotního nebo teplotně-časového režimu otevřete kabelovou lávku na spodní části přístroje a 
nechte čidlo viset asi 5 cm ven z přístroje. 
Na levé straně krytu kabelu je umístěna štěrbina, jíž lze kabel provést. Maximální délka kabelu je 1 m. 
 
Aktivace teplotního režimu „ “ 
Displej ukazuje čas nebo momentální teplotu. 
 
a) Stiskněte jednou tlačítko [set] jako u nastavení času.  
b) Nyní mačkejte tlačítko tak často, dokud se neobjeví údaj 18°C s blikajícím symbolem „ “. Pomocí 
tlačítka [h]  (zvyšuje údaj) a [m] (snižuje údaj) můžete podle Vašeho přání změnit spínací teplotu. 



c) Po nastavení požadované teploty ještě jednou stiskněte tlačítko [set]. Symbol „ “ přestane blikat a 
spínací teplota je nastavena. 
 
Vypnutí teplotního režimu 

a) Stiskněte jednou tlačítko [set] jako u nastavení času. 
b) Nyní mačkejte tlačítko tak často, dokud se neobjeví údaj 18°C s blikajícím symbolem „ “. 

Tlačítkem [manuell] můžete vypnout spínací teplotu . Na displeji se zobrazí symbol „X“. Dříve 
nastavené hodnoty zůstanou zachovány. Při opětovném stisknutí tlačítka [manuell] symbol „X“ 
zmizí a teplotní režim je opět aktivní.  

c) Po požadovaném nastavení stiskněte tlačítko [set].¨ 
 
Je-li teplotní režim vypnutý, můžete přístroj v napájení ze sítě tlačítkem [manuell] ručně 
vypnout. Žlutý údaj LED ukáže, jestli je přístroj vypnutý nebo není. 
 
Teplotní čidlo je voděodolné, můžete tedy regulovat i teplotu kapalin. Kabel čidla je dlouhý 1 m a je 
společně s čidlem umístěn v přihrádce na čidlo nacházející se na spodní části. Při měření teploty se 
tato odejme a umístí na požadované místo. 
 
Režim 2: 
 
Časový režim „ “ 
Přístroj se zapne nebo vypne podle tří časových párů nastavených uživatelem (1 časový pár = 
1*zapnuto/vypnuto). Tyto tři časové páry se vždy vztahují na 1 den (24 hodin) a opakují se denně, 
pokud nejsou změněny. 
 
Aktivace časového režimu „ “   
Displej ukazuje čas nebo momentální teplotu. 
 

a) Stiskněte jednou tlačítko [set]. 
b) Nyní mačkejte tlačítko [mode] tak často, dokud se neobjeví údaj „--:--“ společně s blikajícím 

symbolem „ “. Tlačítky [h] a [m] lze nyní nastavit počáteční dobu prvního časového páru. 
stejně jako u nastavení času. Číslo (zde 1) zobrazené v pravém dolním rohu informuje, o jaký 
časový pár se jedná, symbol „ON“ v pravém horním rohu informuje o tom, že se jedná o čas 
zapnutí.  

c) Nyní stiskněte jednou tlačítko [set]. Objeví se údaj „--:--“ a v pravém horním rohu se objeví 
symbol „INT“ (interrupt = přerušit). Pomocí tlačítek [h] a [m] lze nyní nastavit dobu vypnutí 
prvního časového páru. Přístroj se při dosažení jednotlivých spínacích bodů v souladu 
s naprogramováním spíná.     

d) Dalším stisknutím tlačítka [set] a opakováním postupu uvedeného v bodech b) a c) lze 
naprogramovat druhý a třetí časový pár. Do normálního režimu indikátoru se lze dostat 
opětovným stiskem tlačítka [set]. V případě nastavení pouze jednoho časového páru lze 
opakovaným stiskem tlačítka [set] přejít bez zadání následných časových párů.   

 
Vypnutí časového režimu 
 

a) Stiskněte jednou tlačítko [set] 
b) Nyní mačkejte tlačítko [mode] tak často, dokud se neobjeví údaj o čase zapnutí prvního páru a 

blikající symboly „ “, „ON“ a „1“. Tlačítkem [manuell] můžete nyní vypnout čas zapnutí 
prvního páru. Na displeji se následně zobrazí „X“. Dříve nastavené hodnoty zůstanou 
zachovány. Při dalším stisknutí tlačítka [manuell] zmizí z displeje symbol „X“ a čas zapnutí 
prvního páru je opět aktivní. 

c) Po požadovaném nastavení stiskněte tlačítko [set]. Objeví se doba vypnutí prvního páru spolu 
s blikajícími symboly „ “ „INT“ a „1“. Tlačítkem [manuell] lze dle bodu b) provést de/aktivaci 
prvního časového páru. Do normálního režimu indikátoru se lze dostat opětovným stiskem 
tlačítka [set]. 

 
Pomocí tlačítka [manuell] lze přístroj kdykoliv v napájení ze sítě zapnout/vypnout.  
 



Režim 3: Teplotně-časový režim „ “ „ “Tento režim představuje spojení teplotního a časového 
režimu. Přístroj reaguje, je-li během nastavené doby teplota nižší nebo vyšší, než je nastaveno. 
Můžete provést naprogramování 3 časových párů se 3 rozdílnými spínacími teplotami.  
 
Aktivace teplotně-časového režimu „ “ „ “ 
Displej zobrazuje čas nebo momentální teplotu. 

a) Stiskněte jednou tlačítko [set]. 
b) Nyní mačkejte tlačítko [mode] tak často, dokud se neobjeví údaj „--:--“ společně s blikajícím 

symbolem „ “ a neblikajícím „ “. Nyní nastavte dle pokynů uvedených v časovém režimu  
dobu zapnutí prvního časového páru. 

c) Stiskněte tlačítko [set]. Objeví se údaj „18.0 °C“, neblikající symbol „ “ spolu s blikajícím „ “. 
Nyní nastavte dle pokynů uvedených v teplotním režimu příslušnou teplotu prvního časového 
páru. 

d) Stiskněte tlačítko [set] a na displeji se zobrazí údaj „--:--“ společně s blikajícím symbolem „ “ 
a neblikajícím „ “. Nastavte dobu vypnutí prvního časového páru dle pokynů popsaných 
v časovém režimu. 

e) Opět stiskněte tlačítko [set] a zopakujte celý postup uvedený v bodech b) a d) pro další dva 
časové páry. 

f) Po ukončení programování se pomocí tlačítka [set] dostanete k normálnímu indikátoru.     
 
Vypnutí teplotně-časového režimu 

a) Stiskněte jednou tlačítko [set]. 
b) Nyní mačkejte tlačítko [mode] tak často, dokud se neobjeví údaj o době zapnutí prvního páru 

spolu s blikajícím symbolem „ “ a neblikajícími „ “, „ON“ a „1“. Tlačítkem [manuell] lze 
vypnout dobu zapnutí prvního páru. Následně se na displeji zobrazí symbol „X“. 

c) Stiskněte tlačítko [set] a na displeji se zobrazí nastavená teplota, blikající symbol „ “ a 
neblikající „ “ a „1“. Tlačítkem [manuell] lze vypnout spínací teplotu. Na displeji se zobrazí 
symbol „X“. 

d) Opět stiskněte tlačítko [set]. Na displeji se zobrazí blikající symbol „ “ a neblikající „ “, „INT“ 
a „1“. Tlačítkem [manuell] lze deaktivovat dobu vypnutí prvního páru. Na displeji se zobrazí 
symbol „X“. 

e) Znovu stiskněte tlačítko [set] a zopakujte celý postup uvedený v bodech a) až d) pro další dvě 
možnosti uložení. 

f) Pro aktivaci jednotlivých spínacích funkcí zopakujte postup dle bodů a) až e). Symbol „X“ 
zmizí z displeje. Jednotlivé funkce jsou opět aktivní. 

 
Po vypnutí teplotního časového páru lze tlačítkem [manuell] Thermo-timer ručně 
zapnout/vypnout. 
 
Nechcete-li měnit jednotlivé hodnoty, můžete je přeskočit pomocí tlačítka [set]. 
 
UPOZORNĚNÍ! Na jednom pólu zásuvky může být napětí, i když kontrolka nesvítí.  
 
Použité baterie odevzdejte prosím do příslušných sběrných nádob. 
 
Technické údaje: 
Měřicí rozsah teploty:    0°C – 40°C 
Kontrolní rozsah teploty:    0°C – 40°C 
Max. odchylka v měření:   +/- 1°C 
Rozlišení:     0,1°C 
Spínací výkon:      do 3500W 
      (230V~/16A) 
Baterie:      1,5 V Microzelle 
 
 
  
   
 
 
  


