
Návod k použití XDIGI                                        

CZ 
 
Programovatelný digitální spínač slouží k  pravidelnému zapínání Vašich elektrospotřebičů jako svítidla, pračky, 

přímotopy atd. Nepřekračujte, prosím, maximální povolenou zátěž 16A/3680W. 
 
Na spínači je 8 tlačítek: WEEK (TÝDEN); HOUR (HODINA); MINUTE (MINUTY); RES/RCL (SMAZAT); CLOCK 

(HODINY); TIMER (ČAS); ON/AUTO/OFF (ZAPNUTO/AUTOMATICKÝ REŽIM/VYPNUTO); RANDOM (NÁHODNÝ 
REŽIM) a jedna LED dioda. 

 
Nastavení hodin CLOCK na AM 12h nebo PM 24h - na displeji se zobrazí dny, hodiny a minuty: 

Stiskem CLOCK a poté WEEK nastavíte požadovaný  den (Po - Ne)  
Stiskem CLOCK a poté HOUR nastavíte čas 0-12  
Stiskem CLOCK a poté MINUTE nastavíte čas 0-59 minut 
Stiskem CLOCK a poté TIMER nastavíte 12h AM nebo 24h PM 
 

Nastavení časovače na týden TIMER. 
Stiskněte TIMER a postupným stiskem tlačítka WEEK nastavte požadovaný den nebo týdenní cykly.  
MoTuWeThFrSaSu nebo Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su nebo Mo..FrSa, Su  nebo Mo, We,  Fr a jiné. Dny se 
zobrazují v horní části displeje a střídají se takto:Mo (Po)  Tu (Út)  We (St)  Th (Čt)  Fr (Pá)  Sa (So)  Su (Ne) 
Stiskněte TIMER a poté HOUR – nastavte hodinu 0-24 & 0-12. 
Stiskněte TIMER a poté MINUTE – nastavte minuty 0-59. 
 
  Programování spínače  
Jedním stiskem tlačítka TIMER vstoupíte do režimu nastavení spínače. Můžete naprogramovat až 10 skupin spínání. Na levé 
straně displeje je číslem (1 až 10) naznačeno s kterou skupinou právě pracujete. Natavení zapnutí je signalizováno slovem 
ON (ZAPNUTO) a vypnutí OFF (VYPNUTO). Mezi ON a OFF se přepnete opět stiskem tlačítka TIMER. 

(1) Jestliže je při nastavování dnů zobrazeno  Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, znamená to, že spínač bude zapínat celý 
týden v časech, které si naprogramujete. 

(2) Jestliže je zobrazen jenom jeden den nebo skupina dní, znamená to, že spínač bude zapínat jenom ve vybraný den 
nebo skupinu. 

Postupným stiskem tlačítka TIMER se střídají časové skupiny spínání a v rámci jedné skupiny nastavení ON a OFF, jak je 
uvedeno zde: 

1 ON    1 OFF    2 ON    2 OFF...10 ON    10 OFF 
 

Náhodný režim RANDOM 
Stisknutím tlač. RANDOM se na displeji objeví nápis RANDOM, který připomíná uživateli, že spínač spíná a vypíná 
v náhodně během následujích 24 hodinách, poté se sám přepne do režimu AUTO.  
Režim RANDOM zrušíte stisknutím tlačítka „RANDOM“, což ověříte jeho zmizením z displeje. 
 

 Nastavený čas můžete bez přepisování vymazat jedním stiskem tlačítka RST/RCL. Opětovným stiskem RST/RCL se 
vrátíte k naposledy nastavenému a vymazanému času. To lze provést i později. Tlačítko RST/RCL je aktivní pouze v režimu 
programování. 

Po ukončení všech požadovaných nastavení se do provozního režimu vrátíte stiskem tlačítka CLOCK. 
 
Spínač může pracovat ve třech režimech, které se postupně nastavují tlačítkem ON/AUTO/OFF. ON znamená stále 
zapnuto, OFF stále vypnuto a v režimu AUTO spíná tak, jak jste jej naprogramovali. Svítící LED dioda signalizuje  
zapnutý spínač. 
 
Technické údaje: 
Střídavé napětí  230V/50Hz 
Max. zátěž  16A, 3680W 
Provozní teplota  0 až 55°C 
Přesnost nastavení  1 minuta 
Baterie   NIMH1,2V - je součástí dodávky 


