
Nastavení a montáž 

 
!!!Pro správné ovládání časového spína
 

Uvnitř zařízení je jeden alkalický mono

uživatelsky vyměnitelný. 

 

 

Montáž 
 
Montáž se provádí vruty, ideáln

 

 

Umístění zařízení 
 

Zařízení chraňte před deštěm, vlhkem a prašností prost

 

 

Funkce hodin ve spojení se za
 

Navijáček se ovládá dle nastaveného programu, nap

 1. program spínače „ON“ na 8

 1. program spínače „OFF“ na 

 V tomto případě bude navijá

 

Při programování nezapomenout

upravovat dobu zavírání dví
západu slunce, ne však déle než 1 hodinu nebo naopak d

30 min. po východu slunce nebo déle, dle pot

digitální časovač nastaven v režimu 

 

Zapojení DČHB k:  

 ADK103/ADK104 (starý typ)

• Hnědý drátek u DČHB p

uvnitř ADK10x. 

• Bílý drátek u DČHB p

ADK10x. 

 

ADK103T/ADK104T (nový typ)

• Hnědý drátek s červenou koncovkou u D

ADK10xT. 

• Bílý drátek s černou koncovkou u D

Montáž je obdobná jako u připojení externího senzoru k

https://www.adeka.cz/detail/externi
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