Nastavení a montáž DT03 (digitální časový
asový spína
spínač)
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!!!Pro správné ovládání časového
asového spína
spínačee nejprve prostudujte jeho manuál!!!
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Uvnitř zařízení
ízení je jeden alkalický mono
monočlánek
lánek AA 1,5V, jehož výdrž je min. 1 rok a je
uživatelsky vyměnitelný.
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Montáž

Montáž

Montáž se provádí vruty,, ideáln
ideálně do dřevěného podkladu.
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ideálně do dřevěného podkladu.

Umístění zařízení

Umístění zařízení

Zařízení chraňte před deštěm,
m, vlhkem a prašností prost
prostředí.
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m, vlhkem a prašností prost
prostředí.

Funkce hodin ve spojení see za
zařízením ADK103/ADK104

Funkce hodin ve spojení see za
zařízením ADK103/ADK104

Navijáček
ek se ovládá dle nastaveného programu, nap
např.:
1. program spínačee „ON“ na 88:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU
SU,
1. program spínačee „OFF“ na 21:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU.
V tomto případě bude
de navijá
navijáček otevírat dvířka v 8 hodin ráno a zavírat vve 21 hodin.

Navijáček
ek se ovládá dle nastaveného programu, např.:
nap
1. program spínačee „ON“ na 8:00
8
hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU,
1. program spínačee „OFF“ na 21:00 hod. pro všechny dny v týdnu – MO až SU.
V tomto případě bude navijá
navijáček otevírat dvířka v 8 hodin ráno a zavírat ve 21 hodin.

Přii programování nezapomenout nastavit program pro všechny dny v týdnu. Doporu
Doporučujeme
upravovat dobu zavírání dví
dvířek každé 2 týdny, a to přibližně 30 minut po oficiálním
západu slunce, ne však déle než 1 hodinu nebo naopak ddříve.
íve. Nastavení otevírání dví
dvířek cca.
30 min. po východu sluncee nebo déle, dle pot
potřeby.
eby. Aby program byl aktivní, musí být
digitální časovač nastaven v režimu AUTO. Je nutné nastavit 24 - hodinový režim
režim.
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d íve. Nastavení otevírání dví
dvířek cca.
30 min. po východu slunce nebo déle, dle pot
potřeby.
eby. Aby program byl aktivní, musí bý
být
digitální časovač nastaven v režimu AUTO. Je nutné nastavit 24 - hodinový režim
režim.

Zapojení DČHB k:

Zapojení DČHB k:

ADK103/ADK104 (starý typ)

ADK103/ADK104 (starý typ)

•
•

Hnědý drátek u DČHB
HB ppřipájet na červený drátek
uvnitř ADK10x.
Bílý drátek u DČHB
HB ppřipájet na černý drátek uvnitř
ADK10x.

ADK103T/ADK104T (nový typ)
•
•

Hnědý drátek s červenou
ervenou koncovkou u D
DČHB připojit na červený
ervený drátek uvnit
uvnitř
ADK10xT.
Bílý drátek s černou
ernou koncovkou u D
DČHB připojit na černý
erný drátek uvnit
uvnitř ADK10xT.

Montáž je obdobná jako u připojení
ipojení externího senzoru k ADK10x na instruktážní
nstruktážním videu:
https://www.adeka.cz/detail/externi
https://www.adeka.cz/detail/externi-senzor-3m.
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