
Vonkajší elektronický časovač  FKEF4 
(spínacia zásuvka) 
  
Digitálna spínacia zásuvka slúži k časovému spínaniu domácich spotrebičov. Ak 
potrebujeme zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom rozmedzí, stačí 
naprogramovať zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť spotrebič do 
digitálnej spínacej zásuvky. 
 
Upozornenie: Ak nie je displej funkčný, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a 
nechajte ju nabíjať. Za cca 2 hodiny sa displej rozsvieti a FKEF4 je plne funkčný. 
Pre plné nabitie nechajte v zásuvke cca 12 hodín. 
 
Úvod 
1.  FKEF4 má celkom 8 nastaviteľných časových programov (ON-ZAPNUTÉ  /  OFF-VYPNUTÉ). 
2.  Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON / AUTO / OFF). 
3.  12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača. 
4.  Ďalšou funkciou je možnosť nastavenia letného času. 
5.  Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní: 
Po (MO), Út, St, Št, Pia, So, Ne  - jeden deň v týždni 
Po (MO) Út  St  Št Pia So Ne - každý deň v týždni (po celý týždeň) 
Po (MO), Út, St, Št, Pia  - len v pracovné dni 
So (SA), Ne  - iba cez víkend 
Po (MO) Út  St  Št  Pia So  - v pracovné dni a v sobotu 
Po (MO), St, Pia  - len v pondelok, v stredu a v piatok 
Út (TU), Št, So  - len v utorok, vo štvrtok a v sobotu 
Po (MO)  Út  St  - v pondelok až stredu 
Št (TH), Pia, So  - vo štvrtok až sobotu 
Po, St, Pia, Ne  - v pondelok, v stredu, v piatok a nedeľu 
 
Inštalácia 
1.  FKEF4 zapojte do zásuvky 230VAC. 
2.  Nechajte nabíjať asi 12 hodín. 
3.  Po nabití vymažete všetky uložené informácie stlačením tlačidla MASTER CLEAR, a to špicatým 

predmetom ako je ceruzka alebo pero. 
4.  FKEF4 je teraz pripravená k Vášmu nastaveniu a na použitie. 
 
Nastavenie presného času 
1.  Stlačte a podržte tlačidlo CLOCK  , k tomu viacnásobným stlačením tlačidla WEEK  nastavíte aktuálny 

deň. Rovnakým spôsobom, stlačením tlačidla HOUR  alebo tlačidla MINUTE  nastavíte hodiny a minúty 
na presný čas. Keď nastavujete tlačidlom WEEK, HOUR  alebo MINUTE, urýchlite nastavenie tým, že 
dlhšie tlačidlo podržíte. 

2.  Uvoľnením oboch tlačidiel, bude deň a čas nastavený. 
3.  Ak chcete zmazať nesprávne zadaný údaj stačí zopakovať bod 1. 
 
Nastavenia programov 
1.  Stlačte tlačidlo TIMER  a uvoľnite ho. Nastavte spustenie prvého časového programu 1_ON 

(ZAPNUTIE). 
2.  Stlačte tlačidlo WEEK  pre výber dňa alebo bloku dní v týždni. Nastavte čas 1_ON tlačidlom HOUR a 

MINUTE. 
3.  Stlačte tlačidlo TIMER  znovu a nastavte ukončenie prvého časového programu 1_OFF (VYPNUTIE) 

rovnakým spôsobom ako 1_ON. 
4.  Opätovným stlačením tlačidla TIMER  je možné nastaviť 8 časových programov. 

Napr.: TIMER ON (zásuvka zapnutá) o 18:15 a TIMER OFF (zásuvka vypnutá) o 22:15 každý deň 

a.  stlačte TIMER  a na displeji sa objaví .... "1_ON" 
b.  stlačte WEEK (deň) ................................"MO, TU, WE, TH, FR, SA , SU " 
c.  ................. HOUR (hodina) .................... 18:00 alebo 6:00 PM 
d.  ................. MINUTE (minúty) ................. 18:15 alebo 6:15 PM 
e.  ................. TIMER .............................. ... "1_OFF" 
f.  opakujte body b až d po nastavení ......... 22:15 alebo 10:15 PM 
Pomocou tlačidla CLOCK  sa môžete počas nastavovania programu kedykoľvek vrátiť do bežného režimu. 
TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistite, aby nastavenie nebolo duálne, špeciálne ak používate 
voľbu v blokoch. 
 
Nastavenie funkcie ON / AUTO / OFF 
1.  Stlačte tlačidlo ON / AUTO / OFF  a vyberte z troch módov. 
2.  Nápis MANUAL ON - zásuvka je trvalo zapnutá. MANUAL OFF - zásuvka je trvalo vypnutá. AUTO - 

zásuvka pracuje podľa nastavených programov. 
3.  Po prepnutí z MANUAL na AUTO, bude FKEF4 obsahovať nastavenie z módu MANUAL (buď zapnuté 

alebo vypnuté) až do ďalšieho preprogramovania. 

12/24 hodinový mód 
Stlačte tlačidlo CLOCK  a TIMER  súčasne a vyberte medzi 12 a 24-hodinovým módom. 

Letný čas 
1.  Stlačte tlačidlo CLOCK  a ON / AUTO / OFF  súčasne a na displeji sa zobrazí nápis "SUMMER". 
2.  Čas bude ukazovať o hodinu viac. 
3.  Opätovným stlačením tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu. 

Upozornenie! Prístroj nepoužívajte do zásuviek, kde je istenie väčšie ako 16A. Možnosť spínania 
indukčných záťaží max. 2A. Vždy skontrolujte zástrčku z prístroja či je úplne zasunutá do vstupu FKEF4. Ak 
je potrebné FKEF4 očistiť, vypnite ho a očistite suchou handričkou. 
Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru. 
CHRÁŇTE FKEF4 PRED VODOU A NEČISTITE ROZPÚŠŤADLAMI!! 
 
Opravné tlačidlo 
Tlačidlom RES / RCL  vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť. 
 
Tlačidlo RANDOM 
Je funkčné v móde AUTO, na displeji sa zobrazí "RANDOM". Pri aktivácii tejto funkcie je spotrebič náhodne 
spínaný na náhodnú dobu 0-32 min rozmedzí od 18:00 do 6:00. 

Špecifikácie 
Napätie 230 V ~ 50 Hz 
Max. zaťaženie 16 A, 3500 W 
Min. nast. čas 1 min 
Prac. teplota -10 až +50°C 
Rozptyl ±1 min za mesiac 
Kapacita batérie Ni Cd 1,2 V > 100 hodín 
 

 

LIKVIDÁCIA VÝROBKU FKEF4 
Vážený zákazník, ak sa niekedy v budúcnosti rozhodnete tento výrobok vyhodiť, potom, 
prosím majte na pamäti, že mnohé z jeho častí sú vyrobené z materiálov, ktoré môžu byť 
recyklované. Nevyhadzujte preto, prosím výrobok do bežného odpadu, ale prenechajte ho 
na recykláciu v zariadení, ktoré je k tomu vo vašom regióne určené. 

Preklad originálneho návodu FK technics spol. s r.o., 2/2008 
 
Zmeny sú vyhradené! 


