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Návod na použitie 

Germicídneho žiariča PROLUX G
® 

M30WA/SPH02 

 
Dezinfekcia vzduchu - použitie: 

Germicídny žiarič PROLUX G
® 

M30WA/SPH02 sa používa na dezinfekciu vzduchu  

za prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa špecificky a výlučne využíva takzvané germicídne žiarenie,  

čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm v spektre UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu 

pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia DNA bunečných štruktúr 

rýchlo hynú.  

Uzavretý germicídny žiarič je potrebné používať v uzavretom priestore a minimalizovať frekvenciu 

otvárania vstupných dverí. Pre efektívnu dezinfekciu vzduchu je potrebné podľa možností zabezpečiť 

ich stále uzatvorenie. V priebehu dezinfekcie vzduchu žiaričom je možné vykonávať vetranie 

miestnosti otvorením okna, nie však trvale počas dezinfekcie. 

Germicídny žiarič sa používa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu vzduchu bežnými 

metódami, prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu (LDCH, ARO, JIS, OAIM).  

 

 
Montáž germicídneho žiariča: 

Germicídny žiarič PROLUX G
® 

M30WA/SPH02 z hľadiska ochrany pred nebezpečným 

dotykom elektrickým prúdom je zariadenie triedy ochrany I. s krytím IP20 určené pre bežné 

prostredie. Montuje sa na mobilný päťramenný pohyblivý stojan s kolieskami. Jedno z nich je možné 

zabrzdiť, zošliapnutím poistky na koliesku. Nosnú tyč žiariča ukončenú závitom zasunieme do stredu 

päťramenného stojana a otáčaním v smere hodinových ručičiek postupne zatočíme a dotiahneme tyč 

do päťramenného stojana.  

Po naprogramovaní spínacích hodín môžeme žiarič uviesť do prevádzky. Návod na obsluhu 

spínacích hodín SPH02 je súčasťou tohto návodu.  

Osobitne je potrebné dbať na to, aby pri prevádzke tohto zariadenia v žiadnom prípade 

nedošlo k nežiaducej expozícii ultrafialovým žiarením osôb v bežnej prevádzke, v prípade havárie, ani 

pri iných nepredvídaných udalostiach (odstránenie vrchného krytu, vytvorenie otvorov do telesa 

žiariča a iných úkonov, ktoré by zmenili celistvosť a teda bezpečnú funkciu tohto zariadenia). 

Personál je potrebné dôkladne vyškoliť a upozorniť na všetky možné nebezpečenstvá  

v prípade poruchy zariadenia. Poučenie personálu o vlastnostiach a vplyve ultrafialového žiarenia 

UVC na ľudský organizmus je potrebné aj v prípade bežnej a bezpečnej prevádzky z dôvodu ak by 

došlo k nepredvídaným udalostiam pri neodbornom a nedovolenom zaobchádzaní so žiaričom. 

O všetkých poučeniach a školeniach je potrebné viesť písomný záznam. Každé takéto pracovisko musí 

mať vypracovaný prevádzkový poriadok pre prácu s umelými optickými zdrojmi – germicídnymi 

žiaričmi v zmysle platnej legislatívy (nariadenie vlády 410/2007 Z. z.). 

 

Nexa, s.r.o.  Sasinkova 9, 92141 Piešťany 
zapísaná v OR OS Trnava vložka 12330/T odd. Sro 

 

 

 

   

Prevádzka: 
Bratislavská 78, P.O. BOX E15, 92141 Piešťany 
Mobil: +421 905 279 057, +421 908 248 928    
IČO: 36239798, IČ DPH: SK202154 2303 
e-mail: nexa@nexa.eu http: www.nexa.eu  
Všetky údaje sú spracovávané v systéme GDPR 
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Čas potrebný na dezinfekciu vzduchu žiaričom: 

Pre optimálnu dezinfekciu vzduchu germicídnym žiaričom je potrebné používať žiarič v čo 

najdlhšom časovom intervale vždy za prítomnosti ľudí (personál a pacient ako potenciálny zdroj 

nozokomiálnej nákazy). Vzduch vstupujúci spodným ventilátorom je vo vnútri žiariča dezinfikovaný 

silným ultrafialovým žiarením a následne vychádza - je vyfukovaný vrchným ventilátorom. Typický 

prietok vzduchu u všetkých germicídnych žiaričov rady PROLUX G
®
 je 60m3/hod. Nelíšia sa teda 

objemom prečerpávaného vzduchu, ale iba hodnotou ultrafialového žiarenia. Optimálna je hodnota   

pri 30W germicídnom žiariči (elektrický výkon 30W - 90μW/sek/cm
2
 ultrafialová zložka). Vyšší 

výkon 72W (110W) sa využíva na oddeleniach s najvyššími požiadavkami na dezinfekciu 

(popáleninové oddelenie, transplantačné oddelenie, chemoterapia). Pri mobilných uzavretých žiaričoch 

sa využíva tzv. komínový efekt – prúdenie teplého vzduchu smerom nahor a teda ani v prípade 

poruchy ventilátora alebo aj oboch súčasne nedôjde k ukončeniu procesu dezinfekcie vzduchu. Výkon 

zdrojov UVC žiaričov nemá vplyv na objem dezinfikovaného vzduchu. Rozdielna je iba dávka UVC 

žiarenia a objem dezinfikovaného vzduchu je nemenný. 

 

 
Výmena trubice: 

Zasahovať do žiariča pri výmene zdroja UVC - trubice je možné len po odpojení 

germicídneho žiariča z elektrickej siete a to osobou na to určenou a oprávnenou na takéto úkony. Po 

vysunutí bočných krytov a zatiahnutím vrchného krytu dohora tento uvoľníme, odnímeme a môže tak 

dôjsť k výmene trubice, ktorú v päticiach pootočíme a vytiahneme von zo žiariča. Novú trubicu 

zasunieme do drážky v pätici a potočíme okolo vlastnej osi. Trubica pri otočení musí v pätici jemne 

zacvaknúť. Nasadíme vrchný kryt a to tak, že ten jednou stranou zasunieme do drážky telesa tubusu, 

ukazovákmi súčasne držíme za vnútro bočnej steny tubusu otočenej k nám a palcami rúk súčasne kryt 

zvrchu zatlačíme. Kryt zaskočí do drážky v telese tubusu z našej strany. Zasunieme bočné kryty. 

Trubicu je potrebné vymeniť po dobe životnosti a to podľa použitého typu a výrobcu (typicky 8000 – 

9000 hodín). Trubica aj po tejto dobe životnosti svieti rovnakou farbou /modro-fialová/, no intenzita 

ultrafialovej zložky je znížená a teda menej účinná. Všeobecne možno považovať zníženie účinnosti 

zdrojov UVC žiarenia na úroveň, kedy sa dezinfekčný účinok znižuje a stáva sa neefektívny pri 

poklese žiarenia na úroveň 80% z pôvodnej hodnoty. Vzťažná hodnota pre posudzovanie účinnosti 

zdroja UVC žiarenia je intenzita žiarenia zo vzdialenosti 1m za jednu sekundu na centimeter 

štvorcový. Vzhľadom na vzdialenosť dezinfikovaného vzduchu, približne 1,8 cm od zdroja UVC 

žiarenia pri uzavretých žiaričoch, ide o vysoko prekročenú úroveň hodnoty UVC žiarenia potrebného 

pre dezinfekciu vzduchu, môžeme u tohto typu germicídneho žiariča uvažovať o ukončení životnosti 

germicídnych trubíc až pri úrovni 18 000 prevádzkových hodín, alebo až pri úplnej nefunkčnosti 

zdrojov UVC žiarenia. 

Na životnosť zdrojov UVC žiarenia má vplyv počet zapnutí a vypnutí týchto zdrojov. 

V prípade typovej rady PROLUX G®, pri použití elektronických predradníkov s mäkkým štartom je 

však tento vplyv minimalizovaný a z tohto dôvodu je možné dosiahnuť deklarovanú životnosť 18 000 

hodín.  

Nefunkčné, alebo poškodené trubice je nutné likvidovať ako nebezpečný elektro odpad, 

nakoľko trubice obsahujú ortuťové pary. Takéto nefunkčné trubice je možné odovzdať priamo u 

výrobcu germicídneho žiariča, alebo ho požiadať o zabezpečenie odberu u autorizovanej firmy  

na likvidáciu takéhoto odpadu. Tieto služby sú bezplatné. Takýto odpad nie je možné likvidovať ako 

bežný komunálny odpad. 
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Ochrana proti škodlivému účinku žiarenia: 

Dezinfekčné UVC žiarenie môže mať negatívny biologický účinok na ľudský organizmus, a to 

ako svojou intenzitou, tak i dobou pôsobenia. I malá dávka žiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať 

zápal spojiviek, prípadne takzvanú chorobu zváračov a to až po niekoľkých hodinách (6 – 8 hodín 

expozície žiarením). Pri priamom zásahu si túto skutočnosť okamžite neuvedomuje a preto dochádza 

k podceňovaniu tohto nebezpečia. Pri vyšších dávkach môže dôjsť až k ťažkému poškodeniu zraku. 

Pri zásahu pokožky malými dávkami dochádza k sčervenaniu pokožky. Pri vysokých dávkach možno 

hovoriť o popáleninách rôzneho stupňa. Žiarenie UVC nie je totožné so žiarením UV bežných 

horských sĺnk /ide o UVA - UVB/. Žiarenie UVC je veľmi agresívne a škodlivé i v malých dávkach 

pre všetky živé organizmy, ako i pre rastliny a izbové kvety.  

 

 
Limitné hodnoty expozície pre nekoherentné optické žiarenie 

 

 
 

 
Údržba vnútra žiariča a  zdrojov ultrafialového žiarenia: 

Zdroje ultrafialového žiarenia – trubice vyžadujú pravidelnú údržbu. Pri znečistení prachom, 

prípadne inými nečistotami, tieto odstránime chemicky čistým liehom, nie však agresívnym povrch 

poškodzujúcim čistiacim prostriedkom, alebo dezinfekčným prostriedkom (napr. Chloramín),  

po zaschnutí ktorých sa vytvorí na trubici - zdroji UVC povlak a teda prekážka pre UVC žiarenie, na 

základe čoho dochádza k zníženiu účinnosti samotného zdroja. Pre správnu funkciu žiariča je potrebné 

zaistiť čistotu trubice a sledovať dobu životnosti trubice. Ak nie je zabezpečené spínanie žiariča 

programovateľným časovým spínačom s počítadlom prevádzkových hodín, je nutné zabezpečiť 

evidenciu prevádzky žiariča tak, aby bolo možné kedykoľvek zistiť stav zdroja UVC žiarenia – dobu 

jeho prevádzky, nie však jeho dezinfekčnú funkčnosť. V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné 

žiarič overiť meraním intenzity UVC žiarenia. 

 

 

 
Údržba povrchu germicídneho žiariča: 

 Germicídny žiarič v prípade znečistenia možno čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, 

navlhčenou utierkou tak, aby nedochádzalo k zatekaniu tohto prostriedku do mriežok ventilátorových 

otvorov. V prípade usadenia prachu na mriežkach, tieto zotrieme navlhčenou utierkou, alebo 

povysávame vysávačom.  
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Životnosť germicídneho žiariča: 

 Vzhľadom na charakter použitého dezinfekčného žiarenia, spektrum UVC a jeho agresívnych 

a deštruktívnych účinkov na niektoré použité konštrukčné materiály a následné postupné 

opotrebovanie týmto žiarením je charakteristická životnosť germicídneho žiariča deklarovaná 

výrobcom 7 rokov. 

Po tejto deklarovanej životnosti zariadenia je potrebné previesť generálnu opravu a výmenu 

opotrebovaných častí. Vzhľadom na deštruktívne účinky UVC žiarenia možno predpokladať,  

že existujúce zariadenie bude potrebné vyradiť z prevádzky a nahradiť novým zariadením. 

 

 
Likvidácia germicídneho žiariča po jeho životnosti: 

 Po ukončení životnosti žiariča je možné tento likvidovať len ako nebezpečný elektrický odpad 

a to v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ nie je zákazník schopný zabezpečiť takúto likvidáciu,  

po vzájomnej komunikácii takúto likvidáciu zabezpečí výrobca zariadenia. 

 

 

 
Výstrahy:  

V prípade odstránenia vrchného krytu, alebo akýchkoľvek zásahov do celistvosti 

germicídneho žiariča počas prevádzky osobou, ktorá nie je k takémuto výkonu oprávnená, môže dôjsť 

k expozícii umelému optickému žiareniu UVC a následnému poškodeniu očí a pokožky osobe, ktorá 

takýto úkon neoprávnene vykonala.  

Technické, ako i servisné úkony v telese germicídneho žiariča môže vykonávať iba osoba náležite 

poučená a osvedčená výrobcom, alebo autorizovaným servisom. 

Pri bežnej prevádzke tohto žiariča nie je potrebné a je nežiaduce vykonávať úkony a zásahy, 

ktoré by viedli k expozícii UVC žiareniu (odnímanie vrchného krytu, odnímanie bočných krytov, 

vykonávanie akýchkoľvek zásahov do telesa žiariča – vŕtanie otvorov, alebo narušovanie celistvosti 

telesa žiariča). Akékoľvek nedovolené zásahy do germicídneho žiariča môžu viesť k nežiaducim 

a nebezpečným stavom, ktoré môžu ohrozovať užívateľa pri bežnej a bezpečnej prevádzke 

germicídneho žiariča. Akékoľvek zásahy je potrebné konzultovať s výrobcom, s autorizovaným 

servisom, alebo s osobou týmto úkonom oprávnenou – osvedčenie, autorizácia od výrobcu tohto 

zariadenia.   

 

 
 

 

 
Vyžarovanie UVC žiarenia z germidícneho žiariča:  
Ultrafialové žiarenie UVC 253,7nm vzhľadom na svoju vlnovú dĺžku nevychádza z mriežok 

ventilátorov germicídneho žiariča. Jeho úroveň na vstupe a výstupe germicídneho žiariča je nulová. 

(Protokol o skúškach č. 2568 a 2569 z roku 2009, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 – odbor objektivizácie faktorov životných podmienok – akreditovane skúšobné laboratórium - SNAS 

124/S - 048). 
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Modré svetlo viditeľné v mriežkach germicídneho žiariča nie je totožné so žiarením UVC a nie je pre 

ľudský organizmus škodlivé.  

 

 
Nedovolená manipulácia: 

 Germicídny žiarič nie je dovolené používať vo vlhko prostredí, dotýkať sa ho vlhkými rukami, 

mechanicky zasahovať do jeho konštrukcie ani ho elektricky upravovať.  

Obsluhovať germicídny žiarič môžu len osoby nad 18 rokov a deti len v sprievode dospelej osoby.  

 

 
Elektrické krytie: 
Vzhľadom na elektrické krytie IP20 nevystavujte germicídny žiarič vlhkosti, pare ani striekajúcej 

vode. Neutierajte mokrou utierkou, nedotýkajte sa mokrými rukami.  

 

 

 

Dávky žiarenia potrebné na 90% deaktiváciu mikroorganizmov zo vzdialenosti 1m od zdroja 

UVC (dávka v μW/sek/cm
2
).

  

(Uvedené hodnoty expozícií platia pri použití UVC zdrojov intenzity 90µW - OSRAM HNS OFR 30W a PHILIPS TUV 30W LL). 
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Technické parametre: PROLUX G
® 

M30WA/SPH02 

 
Napájanie:   230V/50Hz 

Príkon:    28W, 0,22A 

Krytie:    IP20 

Zdroj UVC 90μW/sek/cm
2  

 253,7nm, OSRAM 2x 15W HNS OFR 

Množstvo ozónu  bezozónové 

Rozmery:   1087 x ø 65 mm 

Mobilný stojan   brzdené koliesko - 1x 

Farba:    biela RAL9003 

Váha komplet:   netto 8,4 kg, brutto 8,6 kg 

Balenie:   1 kus 

Prevedenie pripojenia: pohyblivý prívod 4m, vidlica  

Časovač - súčtové hodiny SPH02 

 

 
Záručná doba: 

Na všetky germicídne žiariče rady PROLUX G
®
 výrobcu Nexa, s.r.o. sa vzťahuje základná záručná 

lehota 24 mesiacov/predĺžená záručná lehota 36 mesiacov (viď záručné podmienky v záručnom liste). 

 

Výrobca:  

Nexa, s.r.o. 

Sasinkova 9, P.O.BOX E15 

921 41 Piešťany 

Slovenská republika 
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Publikovanie, kopírovanie a jeho ďalšie šírenie je možné len so súhlasom autora. 
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Návod na použitie 
 

SPÍNACIE HODINY SPH-02 
 

 
1. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Počet programov: 1 základný 
Spínacie hodiny: každý deň samostatne, Po-Pi, So+Ne, Po-Ne 
Záloha chodu hodín: min. 90 dní (dobíjací Li článok) 
Pamäť uložených hodnôt: trvalá, nezávisle na napájaní 
Spínaný výkon: závisí na použitom spínacom prístroji 
Stupeň krytí: IP 20 (SN EN 60529) 
Rozsah prevádzkových teplôt: 0 až +55 °C 
 
2. POUŽITÍ 
Týždenné spínacie hodiny sú určené pre automatické spínanie  germicídnych žiaričov na základe zadaných 
spínacích programov. Pri výpadku sieťového napájania výstup prístroja nespína, ale chod vnútorných hodín 
zaisťuje zálohovacia batéria.  Po obnovení napájania nie je  narušená časová kontinuita spínacích programov. 
 
3. FUNKCIA 
Prístroj môže pracovať v režime: 
- Manuálny – spínanie na základe ručných povelov tlačidlami 
- Automatický – samočinné spínanie podľa časového programu  
Ďalšie funkcie: 
nastaviteľný jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, vonkajšie ovládanie kontaktom , počítadlo prevádzkových 
hodín, inverzia výstupu, automatický prechod zimný / letný čas. 
 
4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

 

                              
 

Zapnite sieťové napájanie. 
Na displeji sa zobrazí ponuka pre voľbu jazyka. Stlačením tlačidla OK potvrďte češtinu (CZ), príp. tlačidlami 

 zvoľte 
iný jazyk – angličtinu (EN) nebo ruštinu (РУC) a stlačte OK.  V ďalšom kroku nastavte aktuálny dátum a čas. Pre 
zmenu hodnoty použite tlačidlá  , hodnotu potvrďte OK. 
Displej prejde do základného zobrazenia. Prístroj je teraz nastavený do manuálneho režimu s vypnutým 
výstupom. 
Pokiaľ požadujete, aby sa stav výstupu behom dňa menil samočinne, nastavte automatický režim. 
Výstup prístroja je možné  softwarove vypnúť pomocí MENU→ Vypnúť→SET. Opätovné zapnutie sa urobí cez 
MENU → Zapnúť→ SET. 
 
 
5. DISPLEJ 
 
Údaje na displeji sú viditeľné len pri sieťovom napájaní spínacieho prístroja. Na displeji sa zobrazujú  nastavené 
hodnoty, dôležité údaje a aktuálne funkcie tlačidiel: 
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1. Na prvom riadku displeja sa zobrazuje deň v týždni, dátum a teplota. 

2. Na druhom riadku je vľavo symbol aktuálneho prevádzkového režimu: manuálny , automatický , 
automatický  
Uprostred sa zobrazuje aktuálny čas. Vpravo je zobrazený symbol stavu výstupu – zapnutý (ON ), alebo vypnutý 
(OFF ). 
3. Na treťom riadku vpravo sa zobrazuje popis aktuálneho stavu prístroja 
4. Symboly na štvrtom riadku popisujú aktuálnu funkciu jednotlivých tlačidiel. 
 
6. OVLÁDÁNIE V ZÁKLADNOM ZOBRAZENÍ 
 
Prístroj sa ovláda štyrmi tlačidlami, ich aktuálna funkcia je naznačená symbolmi na dolnom riadku displeja. V  
niektorých prípadoch sa rozlišuje krátky stisk (< 0,5 s) a dlhý stisk (> 1 s nebo > 2 s). 
 
6.1 Zmena stavu výstupu (ON, OFF) 
 
Tlačidlami ON / OFF sa vyvolá zapnutie /vypnutie výstupu. Stisk tlačidla s rovnakým označením, ako je aktuálny 
stav výstupu 
(napr. tlačidlo ON pri stavu ), nevyvolá žiadnu zmenu. V manuálnom režime trvá nový stav bez obmedzenia, 
resp. do ďalšej ručne vyvolanej  zmeny. V automatickom režime nový stav trvá do následnej časovej značky. 
Výstup je možné uviesť kedykoľvek do pôvodného stavu tlačidlom s opačnou funkciou (napr. ON). 
 

6.2 Časovač – dočasná zmena stavu výstupu (  ) 
 
Tlačidlo umožňuje uviesť výstup do opačného stavu na dobu voliteľnú v rozsahu 1 minúta až 2 hodiny. Po 
prvom stisku začne na tretom riadku blikať text DOČASNE doplnený časovým údajom (hod:min). Prvá 
nastavená hodnota je 5 minút (alebo predtým použitá hodnota). Súčasne sa zmení popis tlačidiel na štvrtom 
riadku takto: 

  
Tlačidlami  sa doba skracuje / predlžuje o 1 minútu; dlhým stiskom (> 1 s) sa vyvolá rýchla zmena 
hodnoty dole / nahor. Tlačidlom ESC sa prejde do základného zobrazenia  bez zmeny nastavenej hodnoty; režim 
dočasnej  zmeny nebude aktivovaný. Stiskom tlačidla OK sa nastavená hodnota potvrdí a aktivuje sa dočasná 

zmena – výstup sa uvedie do opačného stavu, ako je aktuálny.  Ak je teda napr. aktuálny stav výstupu  , 

tlačidlom sa nastaví na  . Doba zostávajúca do návratu do predchádzajúceho  stavu výstupu je zobrazená 
na tretom riadku displeja za textom DOČASNE. Bežiaca zmenu možno zrušiť stiskom tlačidla ON / OFF. 
 

6.3 Zobrazenie aktuálneho časového programu (  ) 
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Dlhým stiskom (> 2 s) tlačidla sa zobrazí graf časového programu platného pre aktuálny deň. Kurzor (zvislá 
bodkovaná čiara)  
sa nastaví na prvú časovú značku daného dňa. Vedľa čísla programu (P1) a dňa v týždni (St) je uvedený čas a 
stav výstupu, 
ktorý je platný až do nasledujúcej časové značky.  
Tlačidlami  sa posúvame na predchádzajúcu / nasledujúcu časovou značku. Stiskom ESC alebo po 30 s 
nečinnosti sa obnoví základné zobrazenie. Informácie pre ďalšie dni sú dostupné v základnom zobrazení cez 
MENU→Nastavenie→ Časový program→ … 
 

6.4 Uzamknutie a odomknutie tlačidiel ) 
Súčasným dlhým stiskom (> 2 s) všetkých štyroch tlačidiel sa ovládanie deaktivuje– na dolnom riadku sa zobrazí 

symbol  , tlačidlá sú nefunkčné. Odomknutie sa prevedie ďalším dlhým stiskom všetkých štyroch tlačidiel. 
 
 
7. MOŽNOSTI  NASTAVENÍ 
 
Prepínanie režimov, nastavovanie funkcií a parametrov, časových programov, hodín atď. sa prevádza v ponuke, 
ktorá je prístupná po stisku tlačidla MENU v základnom zobrazení. Vo všetkých úrovniach ponúk platí, že pokiaľ 
za 30 s nebude stisnuté žiadne tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do základného zobrazenia bez zmeny 
nastavenej hodnoty alebo parametru. 
 
7.1 Ovládanie pri nastavovaní 
Pri prehliadaní ponuky alebo pri nastavovaní sa funkcia tlačidiel zmení: 

  
1. Tlačidlom ESC sa vyvolá návrat o jednu úroveň alebo o jeden krok späť. Dlhým stiskom (> 2 s) sa prejde 
priamo do základného zobrazenia. 
2. Tlačidlami  sa prechádza jednotlivými položkami ponuky dole / hore alebo sa upravuje hodnota 
zvoleného parametru. Dlhým stiskom (> 1 s) sa vyvolá rýchla zmena hodnoty dole / hore.  Ak jedno z tlačidiel 

 nie je zobrazené, bol dosiahnutí koniec / začiatok zoznamu položiek alebo minimálna / maximálna 
hodnota. 
3. Pravé tlačidlo môže mať tri významy: prechod do ďalšej úrovni ponuky(→ ); voľba režimu alebo vstup do 
zmeny nastaviteľné hodnoty (SET); potvrdenie hodnoty (OK). 
Pozn. 1: Zobrazenie ponúk je v tomto návode zjednodušené. V skutočnosti je na displeji pod nadpisom priestor 
max. pre 5 položiek, vybraná položka je zobrazená inverzne.  Hodnoty, ktoré možno meniť, blikajú. 
Pozn. 2: V ďalšom texte sú kurzívou zobrazené citované názvy položiek. Podčiarknutí text znamená voliteľné 
hodnoty. Tučne s podčiarknutím sú zobrazené začiatočné hodnoty nastaviteľných parametrov. Šedou farbou  
sú uvedené položky, ktoré sa zobrazujú len za určitých podmienok. 
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8. NASTAVENIE ZÁKLADNÝCH PARAMETROV 
 
Cez MENU →  Nastavení sa zobrazí ponuka pre rôzne nastavenia. 
8.1 Dátum a čas 
V ponuke  Dátum a čas sa nastavuje kompletný aktuálny časový údaj:  deň, mesiac, rok, hodina a minúta. 
8.2. Úprava programu 
Pre úpravu časového programu najprv zvoľte deň v týždni pomocí tlačidiel  a potvrďte stiskom OK. Vedľa 
dňa v týždni začne blikať časový údaj (aktuálny čas zaokrúhlený na 5 minút smerom dole) a súčasne sa zobrazí 
stav výstupu daný predchádzajúcou  časovou značkou. 
a) Ak chcete upraviť existujúcu značku (čas alebo stav výstupu), musíte najprv nájsť kurzorom:  podržte tlačidlo 

 stisnuté  (> 1 s) – kurzor sa bude rýchlo pohybovať vľavo / vpravo; na značke sa automaticky zastaví a 
vpravo na konci riadku sa zobrazí symbol T.  Následným stiskom tlačidla OK sa vyvolá ponuka pre úpravu 
existujúcej časovej značky.  
b) Ak chcete vložiť  novou časovú značku, použite pre jej umiestnenie späť / dopredu tlačidla  . 
Následným stiskom tlačidla OK sa vyvolá ponuka pre vloženie novej značky. 
 
1.Ponuka Upraviť značku umožňuje posunúť značku na časovej osi a zmeniť stav výstupu. Tretí riadok Všetky sa 
zobrazí len v prípade, že časová značka je použitá i pre iné dni v týždni. Potvrdením voľby ANO sa upravia všetky 
výskyty značky naraz. 
2. Funkcia Smazat značku umožňuje vybrať časovou značku z programu. Ak je časová značka použitá i pre iné 
dni v týždni, zobrazí sa Smazat ANO ešte dotaz Všechny. Potvrdením voľ ANO sa vymažú všetky výskyty naraz. 
3. Ponuka Kopírovat značku umožňuje existujúcu značku vložiť do časového priebehu vybraného dňa alebo 
skupiny dní 
 v týždni (Po-Pi, So+Ne, Po-Ne). 
4. Ponuka Vložit značku sa na vybranú pozíciu v danom dni v týždni vloží nová časová značka. 
5. Ponuka   Kopírovat den sa celý časový priebeh aktuálne zvoleného dňa prekopíruje do vybraného dňa alebo 
do skupiny dní v týždni (Po-Pi, So+Ne,Po-Ne). 
6. Ponuka Kopírovat program umožňuje celý vybraný časový program skopírovať do jedného z dvoch 
zostávajúcich časových programov. Po stlačení OK sa zobrazí upozornenie Přepsat cíl – po voľbe ANO a 
potvrdení OK sa kópia vytvorí. 
7. Pomocou funkcie Volné značky možno zistiť, koľko časových značiek je pre daný program ešte k dispozícii. 
Značky zhodného typu na zhodnom mieste časovej osi pre jednotlivé dni v týždni zaberajú v pamäti len jedno 
miesto. 
8. Položka Reset programu slúži k uvedeniu vybraného časového programu do základného stavu. Po stisku 
tlačidla SET sa na riadku zobrazí NE – voľbou ANO a potvrdení OK sa príkaz prevedie. 
 
8.3 Displej 
Úroveň jasu podsvietenia displeja je riadená automaticky v závislosti na okolitom osvetlení.  Veľkosť  hodnoty  
jasu a kontrastu možno upraviť v rozsahu 0 až 100 %, resp. 0 až 40.  Hodnoty v ponuke Displej sa uplatní len pri 
nastavovaní pomocí tlačidiel. 
V ponuke Úsporný režim je možné zadať  inou (obvykle nižší) úroveň jasu podsvietenia displeje, ktorá sa 
aktivuje automaticky po uplynutí nastaviteľného Zpoždění aktivace (1 až 50 s) od posledného stisku niektorého 
tlačidla. 

 

 


