
Uvodni postopki 

priključite programsko stikalno uro v običajno vtičnico 230/240V nekje v stanovanju  in jo vklopite. 

Počakajte približno 12 ur, da se napolnijo baterije za podporo spomina. 
Ko so baterije polne, pritisnite na glavno tipko za brisanje MASTER CLEAR s pomočjo koničastega predmeta, npr 

svinčnika, in tako izbrišite vse morebitne v spomin shranjene informacije. 

Zdaj je programska ura pripravljena za uporabo. 
 

Nastavitev točnega časa 

Pritiskajte na tipko CLOCK in istočasno pritisnite tipko WEEK, dokler se ne prikaže ime dneva, nato pritiskajte na 
tipko HOUR ali MINUTE, dokler ni viden točen čas. Točen čas boste hitro nastavili, ker se pri pritiskanju na 

ustrezno tipko vrednost hitro premika naprej. 

Sprostite pritisk na obe tipki; nastavljen je dan v tednu in čas. 
Če želite spremeniti nepravilno vnesen čas, postopek ponovite. 

Nastavitev pogramov 
Za trenutek pritisnite tipko TIMER. Zdaj lahko vnesete prvo nastavitev za vklop. 
Pritisnite tipko WEEK in izberite dan ali daljše obdobje. Čas nastavite s pomočjo tipk HOUR in MINUTE. 

Ponovno pritisnite na tipko TIMER, da potrdite prvo nastavitev za vklop, nato pa vnesite nastavitev za izklop. 

Ponovite v prejšnji točki opisan postopek in dokončajte prvo nastavitev za izklop 
Znova pritisnite na tipko TIMER, da potrdite prvo nastavitev za izklop in s tem omogočite drugo nastavitev za vklop. 

Ponovite postopek, opisan  v zgornjih točkah 2 in 3, in tako programirajte preostale nastavitve. 

Ko ste vnesli vse nastavitve, pritisnite na tipko CLOCK. Zdaj je programska ura pripavljena. 
Primer: Vklop vsak dan ob 8.15 in izklop ob 22.15 

Pritisnite tipko TIMER; na prikazovalniku bo vidno 1_ON 

Pritiskajte na tipko WEEK, dokler na prikazovalniku ne bo vidno Mo, To, We, Th, Fr, Sa, Su (od ponedeljka do 
nedelje) 

Pritisnite na tipko HOUR, dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 6:PM ali 18:00 
Pritisnite na tipko MINUTE; dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 6:15PM ali 18:15 

Ponovno pritisnite na tipko TIMER; na prikazovalniku bo viden napis 1_OFF 

Ponovite postopek, opisan v točkah c in d, dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 10:15PM ali 22:15. 
Nasvet: Po nastavitvi se prepričajte o točnosti vnesenih podatkov, pri tem pa pazite, da se časovno obdobje ne 

prekriva 

Nastavitev MANUAL ON/AUTOMATIC/MANUAL OFF 

Tipko ON/AUTO/OFF omogoča preklapljanje med možnimi načini. 

Če izberete možnost MANUAL ON ali MANUAL OFF, programska ura ne bo upoštevala nastavitev v  načinu  

AUTO 
Če preklopite na način AUTO, bo programska  stikalna ura shranila nastavitve v načinu MANUAL do naslednje 

nastavitve programske ure. 

Funkcija RANDOM 
Pritisnite na tipko RANDOM, ko je programska stikalna ura v načinu AUTO. Na prikazovalniku bo viden napis 

RANDOM. 

Če je vklopljena ta funkcija, bo programska stikalna ura nastavitve upoštevala z naključnim prehitevanjem od 0 do 32 
minut med časom 6:00 dopoldan in popoldan. 

Funkcijo prekličete s ponovnim pritiskom na isto tipko. 

12-/24-urni način 

Med obema načinoma preklapljate tako, da istočasno pritisnete na tipki CLOCK in TIMER. 

Funkcija poletnega časa 

Ko je programska stikalna ura v načinu, AUTO istočasno pritisnite na tipki CLOCK in ON/AUTO/OFF. Na 
prikazovalniku se bo prikazal napis SUMMER. 

Vrednost na uri se bo zmanjšala za eno uro. 

Na zimski čas preklopite s ponovnim istočasnim pritiskom na isti tipki. 
 

Tehnični podatki 
Napetost                                                                                                                                    230/240V AC 50Hz 
Največja dovoljena obremenitev                                                                                                        16A, 3600W 

Najmanjša možna nastavitev                                                                                                              1 minuta 

Temperatura delovanja                                                                                                                     –10 do +40°C 
Natančnost                                                                                                                             +/- 1 minuta na mesec 

Baterije za podporo spomina                                                                                                           Ni Cd 1 >100 ur 

 

 

 

         
 
 
 

 

 
VELEPRODAJA ELEKTRO MATERIALA IN SVETIL 

Podjetniško naselje 6,  1330 Kočevje, Slovenija 

Tel.:(+386 1 ) 895-06-40,Fax.:(+386 1 ) 895-06-45 
 

Programska stikalna ura z zaščito pred otroci 
 

Model: TS-ED1 
 

Pozor! Naprave ne priključite v vtičnico, kjer je presežena vrednost 16A. Vedno se prepričajte, da ste vtikač 

električnega aparata do konca pritisnili v vtičnico na programski stikalni uri. Če je potrebno programsko uro očistiti, jo 
potegnite iz vtičnice in obrišite s suho krpo. 

NIKOLI NE POTAPLJAJTE PROGRAMSKE STIKALNE URE V VODO ALI DRUGE TEKOČINE. 

Proizvajalec odsvetuje uporabo programske ure za električne grelnike in podobne aparate. Tudi v primeru, da take 
aparate priklopite na programsko stikalno uro, morate vedno nadzorovati njihovo delovanje. 

 

Uvod 

Programska stikalna ura nudi možnost nastavitve 8 programov za vklop/izklop. 

zaradi možnosti izbire ročnega ali avtomatskega načina (MANUAL ON/AUTO/MANUAL/OFF) JE NASTAVITEV 

ENOSTAVNA 
Možen je preklop med 12- in 24-urnim načinom. 

Za področja, kjer je v veljavi poletni čas, je funkcija poletnega časa zelo koristna. 

Funkcija ¨random¨ omogoča nastavitev vklopa/izklopa z zamikom od 0 do 32 minut. 
Programska ura nudi 16 različnih kombinacij za posamezne dneve ali daljša obdobja in sicer: 

MO (ponedeljek) 

TU (torek) 
WE (sreda) 

TH (četrtek) 
FR (petek) 

SA (sobota) 

SU (nedelja) 
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od ponedeljka do nedelje) 

Mo, Tu, We, Th, Fr (od ponedeljka do petka) 

Sa, Su (sobota nedelja) 
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa (od ponedeljka do sobote) 

Mo, We, Fr (ponedeljek, sreda, petek) 

Tu, Th, Sa (torek, četrtek, sobota) 
Mo, Tu, We (ponedeljek, torek, sreda) 

Th, Fr, Sa (četrtek, petek, sobota) 

Mo, We, Fr, Sa (ponedeljek, sreda, petek, sobota) 
 

                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Dobavitelj: JAKA & I d.o.o. 
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