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Návod k použití pro uživatele  
1 Ovládání 

 Spínací hodiny ovládáme pomocí rezistivního dotykového displeje 

 K obsluze můžeme použít přibalený stylus (dotykové pero) nebo displej můžeme obsluhovat 

jednoduše prstem (nehtem)  

2 Hlavní menu 

 Po připojení spínacích hodin do sítě se na displeji zobrazí hlavní menu  

 V horní části vidíme aktuální datum, čas a den v týdnu  

 Pokud nejsou připojeny výstupy, zobrazí se pod digitálním časem červený nápis Nepřipojeno  

o Pokud je vše v pořádku, nezobrazuje se nic 

 V levé části vidíme právě sepnuté výstupy (v obr. 1 Čerpadlo) 

 V pravé části se zobrazují programy, které jsou momentálně spuštěny (v obr. 1 Zalévání) 

 Dole pak máme jednotlivé nabídky: 

o Manuální ovládání (RUKA) 

o Vytvoření programu (HODINY) 

o Nastavení (OZUBENÉ KOLO) 

o Informace (i) 

2.1 Manuální ovládání (RUKA) 
 Po kliknutí na ruku se zobrazí dlaždice všech vstupů s jejich čísly, ikonami a jmény (obr. 2) 

o Pozn. tyto parametry můžeme změnit v nabídce Nastavení 

 Pokud chceme manuálně sepnout výstup, klikneme na příslušnou dlaždici, tím se dlaždice 

zabarví a v rohu se objeví písmeno „M“ (jako „manuálně“) – Reflektor a Alarm na obr. 2 

 Pro ukončení manuálního sepnutí opět klikneme na dlaždici daného výstupu 

 Pokud je výstup právě sepnut nějakým programem, je dlaždice také zabarvená a v rohu 

vidíme písmeno „P“ (jako „program“) – Čerpadlo na obr. 2 

 

Obrázek 1: Hlavní menu 
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2.2 Vytvoření programu (HODINY) 
 Pokud chceme vytvořit, upravit nebo smazat program pro spínání výstupů, klikneme na ikonu 

hodin v dolní části hlavního menu 

 V levé části vidíme již existující programy, které můžeme po označení upravit nebo odstranit 

(obr. 3 a 4) 

 Pokud chceme vytvářet úplně nový program, klikneme na tlačítko Nový  

 Podle počtu a frekvence spuštění programu rozlišujeme 3 základní režimy 

o Týdenní – program se spustí každý týden v nastavené dny a dobu 

o 1x – program se spustí jedenkrát v nastavený den a dobu  

o Nx – program se spustí N dní po sobě v nastavenou dobu od nastaveného dne 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Manuální ovládání, nabídka RUKA a zobrazení spuštěných programů 

na hlavním menu 
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 Režim nového programu zvolíme v levé horní části (Týdenní na obr. 5) 

 Dále je nutno zvolit výstupy, které se sepnou a pro přehlednost je dobré si program 

pojmenovat (např. výstup 2 a název Alarm na obr. 5) 

o Pomocí tlačítka SH napravo od klávesnice je možné přepínat mezi 4 klávesnicemi, 

pokud potřebujeme použít velká písmena, diakritiku nebo speciální znaky (viz 

obrázek 5) 

 

Obrázek 3: Tvorba programu 

 

 

Obrázek 3: Nabídka HODINY, seznam vytvořených programů,                   

program Zalévání je označen 

 

Obrázek 4: Odstranění označeného programu Zalévání 
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 V pravé části pak provádíme nastavení dnů, doby sepnutí (volba Od Do pomocí plus a minus), 

v případě režimu Nx volíme počet opakování 

 

 

 

 

Obrázek 5: Tvorba programu a jednotlivé klávesnice přepnuté pomocí SH          

Tento program sepne výstup 2 každý den od 21.30 do 7.30 dalšího dne 
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Obrázek 7: Spuštění výstupu 6,7 a 8  v konkrétní den 13.3.2016 a čas 

 

 

 

Obrázek 6: Pro nastavení času sepnutí musíme nejprve označit Od, poté pomocí + a- 

nastavíme čas (8.30), poté přepneme na Do a nastavíme čas vypnutí  (23.30), tento 

program nám  bude spouštět  výstup 4 každý pátek, sobotu a neděli 
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Zámek programu 

 Nalevo od názvu programu vidíme ikonku zámku, která slouží k ochraně proti náhodnému 

smazání nebo úpravě nepovolanou osobou 

 Pokud je zámek odemčen, program v režimu 1x a Nx se po vykonání automaticky smaže, 

pokud je uzamčen, zůstává uložen pro další použití (např. pro editaci na nové datum) 

 Pro vytvoření, úpravu nebo odstranění chráněného programu je vyžadováno heslo. Toto 

heslo je pevně nastaveno na „AD0“ 

Uložení programu 

 Program uložíme pomocí SAVE, pokud jsme nevyplnili nějakou z povinných náležitostí, 

budeme na to upozorněni (např. je vždy nutno zadat výstupy) 

  

 

 

Obrázek 8: Režim Nx, sepnutí výstupu osm od 15.00 do 15.04 6-krát po sobě 

počínaje dnem 10.3.2016 
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2.3 Nastavení (OZUBENÉ KOLO) 
 Po kliknutí na ikonu ozubeného kola na hlavním menu se dostaneme do nabídky Nastavení 

 V horní části máme jednotlivé výstupy, po kliknutí na výstup můžeme volit jméno, ikonu a 

druh sepnutí výstupu (viz obr. 9) 

 Dále můžeme nastavit jazyk 

 Dole nastavíme, jestli se má po určitém intervalu neaktivity snížit míra podsvícení displeje  

o I – podsvícení 25, 50 nebo 75 % 

o T – interval 30 sekund, 5 minut nebo nikdy (pomlčka) 

 

Obrázek 9: Nabídka nastavení 

 

 

 

Obrázek 10: Změna parametrů výstupu (název Reflektor a ikona žárovka) 
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2.4 Informace 
 Po kliknutí na ikonu informací nalezneme informace o produktu 

3 Technické údaje 
 Jmenovité napájecí napětí: 230 VAC 

 Počet výstupů: 8 

 Typ výkonového spínače: SSR 

 Maximální zatížení výstupů: 2A/230 VAC 

 Rozsah pracovních teplot 

o Ovládací panel: 0 °C až 45 °C  

o Výstupní jednotka: -25 °C až 55 °C  

 Rozměry 

o Ovládací panel: 130 x 172 x 25 mm  

o Výstupní jednotka: 106,3 x 90,2 x 57,8 mm  

4 Instalace a uvedení do provozu 
 Spínací hodiny SHT15 se skládají z ovládací jednotky určené pro montáž na stěnu, z výstupní 

jednotky určené pro montáž  do rozváděče a přijímače časového signálu (DCF nebo GPS) 

 K propojení mezi ovládacím panelem a výstupní jednotkou použijte telekomunikační kabel o 

maximální délce 100 m (např. UTP, 5e, 4x2x0,5mm) 

 Při větší délce kabelu je vhodné použít pro napájení více žil 

 Zapojení ukazuje následující obrázek  

o Svorka G se nezapojuje 

o U napájecích svorek ovládacího panelu nezáleží na polaritě 

o Výstupní spínače mají společnou svorku a mohou být použity jak ke spínání vodiče L, 

tak N 

 

 

Obrázek 11: Nabídka informace 
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Obrázek 12: Zapojení spínacích hodin 
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 Přijímač časového signálu DCF je třeba umístit na vhodné místo s kvalitním signálem a 

správně ho orientovat 

 Správné umístění indikuje svítivá dioda na výstupní jednotce (bliká pravidelně v sekundových 

intervalech) 

 Přijímač GPS je třeba orientovat směrem k obloze, typicky bude umístěn v exteriéru, 

v některých případech bude dobře pracovat v interiéru v blízkosti okna 

 Úspěšný příjem časového signálu se projeví po několika minutách zobrazením textu DCF 

nebo GPS na ovládacím panelu  

 


