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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. 
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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: 
 

  
 
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 (  ) 
 

  
 
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. 
 
 
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. 

 


