
Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

Spolehlivá funkce spínacích hodin je zajištěna jen tehdy, pokud 
jsou provozovány v souladu s pokyny pro užívání.

Úvod 
Se systémem Free Control ovládáte Vaše elektropřístroje jednoduše, 
komfortně a pohodlně. Funkční bezdrátový systém v minimálním 
rozsahu se skládá vždy z jednoho bezdrátového vysílače a přijímače. 

U Free Control (s logem� ) mohou být propojeny všechny
vysílače se všemi přijímači, výjimkou jsou přístroje s následujícími 
objednacími čísly xxxx.xxx1.x (s logem         ) .

Možnosti použití
Ovládejte Vaše FC přijímače pomocí FC spínacích hodin. S funkcí 
integrovaného nahodilého sepnutí můžete během Vaší dovolené 
nebo nepřítomnosti simulovat pro potenciálního narušitele Vaší 
přítomnost.

Jak zabráníte chybným funkcím? 
FC spínací hodiny byste neměli používat v blízkosti otevřeného ohně, 
kuchyní, koupelen, garáží a prašných prostor. Tato prostředí ovlivňují 
bezporuchovou činnost přístroje. Chybné funkce nelze potom vyloučit.

Jak postupovat u montáže a uvedení do provozu?
FC spínací hodiny jsou vhodné pro montáž na stěnu i jako volně 
stojící. Pro zvolenou montáž na stěnu přidržte upevňovací tabulku 
(obr.2) na požadované místo a označte body pro vrtací otvory. 
Následně vyvrtejte otvory, zatlačte hmoždinky a našroubujte 
upevňovací tabulku. Pokud chcete požívat FC spínací hodiny jako 
volně stojící přístroj, potom vyklapněte ze zadní strany nožku pro 
postavení a postavte FC spínací hodiny na vyhlédnuté místo. Vložte 
odpovídající baterie do jejich zásobníku obr.4. Dbejte přitom na 
správný kontakt baterií a jejich správnou polaritu. Zavřete víčko 
zásobníku baterií a pověste FC spínací hodiny na upevňovací tabulku.

Co znamenají aktuální označení 
(obr. 15)?
-�� Tlačítka kanálů. Kanál 1,2, …., 4.
8�� Signalizace stavu pro kanál 1,2, …., 4.

�"���
(�!�= ZAP. Kanál je zapnutý. 
�"���
(�&)�= VYP. Kanál je vypnutý.
Automatický provoz = symbol hodin uvnitř kruhu &�)�

;�� Hodiny. Čas hodin se 4-mi místy. V hodinách a minutách.
      Znázornění, např.����(���(např. 12:15) 
9�� Dny v týdnu

Jednotlivé dny:
>�    �?��=1��7���=.���4�������1

Skupiny dní:
>� �?��=1��7���=.���4
>� �?��=1��7���=.���4����
>� �?��=1��7���=.���4�������1 
>� �����1

Dny v týdnu jsou znázorněny velkými písmeny a v anglických 
zkratkách. 
�?�:�pondělí;�=1�:�úterý@�7��:�středa@�=.�:�čtvrtek@ �4�:�pátek@�
���:�sobota@��1�:�neděle.

<��  Zásobník baterií
A�� 04+�:�Programovací tlačítko (tlačítko pro nastavení)
B�� Tlačítka se šipkou:�&      ;    ;     ;      )  C�� 
Zadávací tlačítko "Ok"
D�� 425�:�náhodné časy (random funkce) 
-E��Kryt obslužného pole

Jak postupovat při programování Vašich FC spínacích hodin? 
Jednotlivé kroky jsou popsány ve zvláštní kapitole.
Obecně platí:
 -�)� Nejdříve nastavte aktuální čas a den v týdnu.
 8�)� Potom zvolte spínací kanál a program pro tento kanál.
 ;�)� Následně stanovte čas sepnutí a čas vypnutí.

Jak nastavíte čas?
Nejdříve posuňte kryt obslužného pole (obr.3/15, bod 10) doleva. 
Obslužná tlačítka jsou nyní viditelná (obr.3). Potom jen nastartujte 
programovací modus. Stlačte zadávací tlačítko „Ok“ (obr.11/15, bod 
8) déle než 2 sekundy. Celková signalizace na displayi začne blikat. S 
tlačítky se šipkami nastavte Váš požadovaný čas. Jakmile stlačíte 
jedno tlačítko se šipkou, přeruší se blikání na displayi. S tlačítkem se 
šipkou G    G�můžete nastavit čas dopředu. Pokud stlačíte tlačítko se 
šipkou �G G�nastaví se čas dozadu. Krátkým stlačením tlačítka nastavíte 
čas pomalu. Pokud stlačíte tlačítko po delší dobu, sepne se automaticky 
rychlejší nastavování.
Nejdříve probíhají minuty (0 . 59) následně hodiny (0 . 24).

Chtěli byste programovací modus opustit?
Potom stlačte znovu zadávací tlačítko „OK“. Postačí jen krátký stisk. 
Signalizace displaye přestane blikat a nastavený čas je uložen.

Jak nastavíte den v týdnu?
Nejdříve posuňte kryt obslužného pole (obr.15, bod 10) doleva. 
Obslužná tlačítka jsou nyní viditelná (obr.7). Potom jen nastartujte 
programovací modus. Stlačte zadávací tlačítko „Ok“ (obr.11/15, bod 8) 
déle než 2 sekundy. Celková signalizace na displayi začne blikat. S 
tlačítky se šipkami nastavte Váš požadovaný den v týdnu. Jakmile 
stlačíte jedno tlačítko se šipkou, přeruší se blikání na displayi.

S tlačítkem se šipkou „      „  můžete nastavit den v týdnu dopředu.

Pokud stlačíte tlačítko se šipkou „     „  nastaví se den v týdnu dozadu. 

Chtěli byste programovací modus opustit?
Potom stlačte znovu zadávací tlačítko „Ok“. Postačí jen krátký stisk. 
Signalizace displaye přestane blikat a nastavené datum je uloženo.

Jak nastavíte časy sepnutí a časy vypnutí?
Nejdříve si k tomu zvolte jeden spínací kanál. (obr.12/15, bod 1). K 
dispozici máte 4 kanály. Nastartujte programovací modus, ve kterém 
podržíte stlačené zadávací tlačítko „Ok“ (obr.11/15, bod 8) a během 2 
sekund dodatečně stiskněte požadované kanálové tlačítko (kanál 
1,2,3,4. Obr.15, bod 1). Celková signalizace na displayi začne blikat. 
Všechny dny v týdnu od pondělka do neděle se přidají. Zobrazí se 
první program s Pr 01. Nyní nastavte s tlačítky se šipkami (obr.7/8/15, 
bod 7) Vaše požadované číslo programu. Máte k dispozici 16 programů 
(Pr 01, Pr 02, …., Pr 16). Tlačítkem se šipkou�G     G�můžete nastavit 
programy (Pr 01, Pr 02, …., Pr 16) dopředu. Pokud stlačíte tlačítko se 
šipkou�G      G�programy (Pr 16, Pr 15, …., Pr 01) se nastaví dozadu. 

Tlačítka se šipkami �G      GG      G�při tom nejsou aktivní. 
Když jste si zvolili Vaše číslo programu, např. Pr 01, potom pro 
potvrzení krátce stlačte zadávací tlačítko „Ok“. 
Signalizace na displayi i nadále bliká. 
Změní se však zobrazení. 
Objeví se nyní čas.
To znamená, že nyní můžete zadat Váš čas sepnutí a dny v týdnu. 
Pořadí tohoto zadání je libovolné. 
To znamená, že můžete nastavit nejdříve dny v týdnu a potom čas 
sepnutí nebo obráceně. 

Jakmile stlačíte tlačítko se šipkou�G     GG      G�změní se znovu 
signalizace na displayi a objeví se čas v hodinách a minutách. 
Nastavte nyní s tlačítky se šipkami  G    G�G    G�((obr.15, bod 7) 
Váš požadovaný čas zapnutia. 

Akonáhle je toto ukončené, môžete s tlačidlom so šípkami �G     G
G     G� nastaviť Váš požadovaný deň v týždni. 
Keď ste obe, Váš čas zopnutia aj deň v týždni stanovili, stlačte krátko 
zadávacie tlačidlo "Ok". 
Signalizácia stavu sa cez kanálové tlačidlo zmení a ukáže sa teraz 
symbol: 0. 
To znamená, že teraz môžete nastaviť Váš čas vypnutia pre tento kanál a 
predtým zvolený program. 
Poradie je opäť ľubovoľné. Môžete najprv nastaviť dni v týždni a potom 
čas vypnutia alebo obrátene.  Nastavte nyní s tlačítky se šipkami G    GG      G   �
(obr.15, bod 7) Váš požadovaný čas vypnutí. 
Když nezadáte čas vypnutí manuálně, je doba vypnutí stanovena FC 
spínacími hodinami automaticky. (doba sepnutí + 1 minuta)

S tlačítky se šipkou �G     G�G    G�  můžete nastavit Váš požadovaný den v 
týdnu. 
Když jste stanovili obě, Váš čas vypnutí a Váš požadovaný den v týdnu, 
stlačte krátce zadávací tlačítko „Ok“. 
Všechna nastavení se uloží. Zvolený program, např. Pr 01 se opustí a 
následný program, např. Pr 02 se vyvolá. 
Když budete chtít obsadit i další programy s časy sepnutí a vypnutí, 
potom postupujte, jak je popsáno v této kapitole.

Chtěli byste programovací modus opustit?
Potom stlačte znovu zadávací tlačítko „Ok“ déle než 2 sekundy. 
Signalizace musí být na Pr xx. FC spínací hodiny disponují funkcí 
nahodilého sepnutí. 
S funkcí integrovaného nahodilého sepnutí můžete během Vaší 
dovolené nebo nepřítomnosti, přístroje v různých a náhodně 
zvolených časech zapínat a vypínat.

Jak můžete toto nahodilé sepnutí nastavit?
Nejdříve naprogramujte požadovaný kanál časy sepnutí a vypnutí. 
Postupujte tak, jak je popsáno v předešlých kapitolách. 
Nastartujte nyní nahodilé sepnutí, v kterém podržíte stlačené tlačítko 
RND (obr.5/15, bod 9) s programovačem-PIN a dodatečně stlačíte 
požadované kanálové tlačítko (kanál 1, 2, 3, 4. Obr.15, bod 1). 
Signalizace stavu se přes kanálové tlačítko změní a objeví se nyní 
symbol: &)�s otáčejícími se hodinami uvnitř kruhu. 
Otáčející hodiny Vám signalizují, že nahodilé sepnutí pro tento kanál 
je nastaveno.
Již dříve nastavené časy sepnutí a vypnutí pro tento kanál, se nyní 
provedou oproti původně nastavenému času  nahodile zvoleným 
zpožděním od + 2 do + 30 minut.

Chcete nahodilé sepnutí zase vypnout?
Potom byste měli podržet stlačené tlačítko RND (obr.5/15, bod 9) s 
programovačem-PIN a dodatečně stisknout požadované kanálové 
tlačítko (kanál 1, 2, 3, 4. Obr.15, bod 1). 
Jakmile zmizí otáčející se hodiny, bylo nahodilé sepnutí zase vypnuto.

Jak můžete FC přijímače bezdrátově propojit (naprogramovat) s FC 
spínacími hodinami?
Nejdříve aktivujte programovací modus Vámi zvoleného FC přijímače 
(obr.13). 
U FC spínacích hodin nastartujte programovací modus, v němž 
podržíte stlačené tlačítko „PRG“ (obr.6/15, bod 6)s programovačem-
PIN a během 2 sekund dodatečně stlačíte zvolené kanálové tlačítko 
(kanál 1,2,3,4. Obr.15, bod 1). 
Signalizace stavu se změní přes kanálové tlačítko a střídavě se ukazuje 
symbol:�&)�a I. 
Tím Vám je signalizováno, že proces programování je aktivován. 
Nyní se všechny Vámi aktivované FC přijímače bezdrátově propojí s 
FC spínacími hodinami. 
Proces programování je po cca. 20 sekundách ukončen (platí pro 
spínací hodiny a přijímače). 
Programovací modus na přijímači ručně nepřerušujte. 
Jakmile byl proces programování ukončen, objeví se přes kanálové 
tlačítko opět původní symbol (buď I nebo 0). 
Pro montáž a programovací pokyny dbejte přitom také návodu pro 
obsluhu každého FC přístroje.

Jak můžete FC spínací hodiny přenastavit z automatického provozu 
na manuální?
Automatický provoz poznáte tak, že jsou hodiny uvnitř kruhu nad 
kanálovým tlačítkem. 
Stlačte kanálové tlačítko déle než 3 sekundy. 
Symbol hodin uvnitř kruhu zmizí. 
FC spínací hodiny jsou nyní nastaveny na manuální provoz. 
Když stlačíte kanálové tlačítko, můžete přístroje rádiovým pokynem 
sepnout nebo vypnout.

Jak můžete FC spínací hodiny přenastavit z manuálního provozu na 
automatický?
Manuální provoz poznáte tak, že nad kanálovým tlačítkem je zobrazena 
G?G. Stlačte kanálové tlačítko déle než 3 sekundy. 
Objeví se symbol hodin uvnitř kruhu. 
FC spínací hodiny jsou nyní nastaveny na automatický provoz. 
I v automatickém provozu můžete FC přijímače radiovým pokynem 
spínat nebo vypínat. 
Automatický provoz zůstane přesto zachován.

Co se stane při ztrátě napětí, např. při výměně baterií?
Vámi provedené naprogramování časů spínání zůstane i po výpadku 
napětí zachováno. 
Hodiny a datum se při výpadku napětí smažou a musí být znovu 
nastavené. 
Dejte pozor na to, aby FC spínací hodiny při výpadku napětí nevysílaly 
žádný radiový signál.

Jak můžete Vaše naprogramované časy spínání opět smazat?
��)�Potřebujete smazat jednotlivé kanály?
Pro tento případ stlačte zvolené kanálové tlačítko, (obr.15, bod 1), 
podržte stlačené a následně, dodatečně tlačítko G    G�(obr.15, bod 7). 
Uvnitř kruhu se objeví + přidá 0. 
Zobrazení se na malou chvíli změní následovně: (+). (obr.15, bod 2). 
To Vám signalizuje, že se provádí mazání kanálu. 
Proces mazání je ukončen, když se objeví předchozí obraz kruhu 0. 
(obr.15, bod 2).
��)�Potřebuje všechny kanály smazat najednou?
Pro tento případ stlačte po dobu 2 sekund současně zadávací tlačítko 
(obr. 15, bod 8) a tlačítko�G G�&(obr. 15, bod 7). 
Zapne se celkové zobrazení čísel (obr. 15, bod 3). 
To Vám signalizuje, že je prováděno kompletní mazání všech 
naprogramovaných kanálů. P
roces smazání je ukončen, když se objeví původní obraz displaye 
(obr.15, bod 3).

Kdy musí být vyměněny baterie?
Celkové zobrazení začne blikat, když je napětí baterií příliš nízké. 
Nyní do týdne vyměňte baterie (obr.4). 
Jinak může být bezporuchová funkce FC spínacích hodin narušena. 
Doporučujeme Vám baterie pečlivě vyměnit jedenkrát za rok. 
Otevřete postranní zásobník baterií. 
Nahraďte vybité baterie novými. 
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií a bezvadný 
kontakt. 
Jakmile jsou FC spínací hodiny opět pod napětím z baterií, nastavte 
znovu hodiny a datum.

Všeobecné pokyny
Ručení nebo další jiné nároky, především na náhradu mimo přístroj 
vzniklých personálních nebo věcných škod, žádnou nebo vadnou 
funkcí, jsou vyloučeny. 
Všechny vysílací kódy jsou nastaveny z výroby a nemohou být měněny. 
FC přijímače: 16 vysílačů na 1 FC přijímač je možné přiřadit. 
Radiový přenos se uskutečňuje na neexkluzivním frekvenčním kanálu s 
868 MHz. 
Poruchy nelze vyloučit.

Bezpodmínečně dbejte:
Nejsou určeny pro bezpečnostní používání, např. nouzová vypínání, 
nouzová volání. 
Radiový dosah je závislý na výkonu vysílače, rušivých vlivech a okolní 
zástavbě. 
Dbejte pravidel pro elektrotechniku. 
Dbejte na technické údaje! 
Neprovádějte na přístroji žádné změny. 
Změny na základě technického pokroku, změn norem, změněných 
technologických postupů nebo konstrukčních změn, jsou výslovně 
vyhrazeny. 
Je schváleno pro provoz v EU, EFTA-členských státech.

Pomoc k odstranění poruchy
Pokud Váš systém správně nefunguje, potom prosím zkontrolujte:

Je nabití baterií ještě dostatečné? Použijte nové baterie.

Je baterie vložena na správný pól? Na zásobníku je správná poloha 
vyznačena.

Máte kontaktní svorky na baterii? Případně kontakty trochu přihněte.

Jsou kontakty zkorodované? Kontakty vyčistěte a vložte nové baterie.

Jsou přístroje napájeny také napětím? Zkontrolujte pomocí měřiče 
napětí, zda napětí existuje.

Jsou Vaše vysílače a přijímače správně naprogramované? Smažte 
naprogramovanou paměť Vašeho přijímače a proveďte nové 
naprogramování.

Smazali jste přiřazení přijímače a znovu jste jej nenaprogramovali? 
Proveďte nové naprogramování.

Je přijímač v dosahu vysílače? Jděte blíže s vysílačem k přijímačům a 
spusťte radiový signál. K tomu stimulujte proces programování. 
Vzdalujte se pomalu od přijímače, dokud už nebude přijímán žádný 
signál. Pokud se přijímač nachází mimo dosah vysílače, není radiový 
přenos možný. V tomto případě zkontrolujte, zda můžete provést 
změny přiřazení Vašeho vysílače a přijímače.

Je v blízkosti zdroj rušení, např. vysílač mobilního operátora nebo jiný? 
Pomocná opatření v tomto případě nejsou možná.

Použili Jste aku místo baterií? Nepoužívejte aku, tím může být 
ovlivněna funkčnost. Zkontrolujte popis na aku bateriích. Vyměňte 
aku za doporučený typ baterií. Aku provoz není možný. 

Je na přístroji nečistota nebo prach? Proveďte optickou kontrolu a 
vyčištění.

CZ        FC Bezdrátové spínací hodiny
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Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu!
Spoľahlivá funkcia spínacích hodín je zabezpečená len vtedy, ak sú 
prevádzkované v súlade s pokynmi pre užívanie.

Úvod 
So systémom Free Control ovládate Vaše elektroprístroje jednoducho, 
komfortne a pohodlne. Funkčný bezdrôtový systém v minimálnom 
rozsahu sa skladá vždy z jedného bezdrôtového vysielača a prijímača. 

U Free Control (s logom �         ) ....) Môžu byť prepojené všetky 
vysielače so všetkými prijímačmi, výnimkou sú prístroje s 
nasledujúcimi objednávacími číslami xxxx.xxx1.x (s logom          ) .

Možnosti použitia
Ovládajte Vaše FC prijímače pomocou FC spínacích hodín. S 
funkciou integrovaného náhodného zopnutia môžete počas Vašej 
dovolenky alebo neprítomnosti simulovať pre potenciálneho 
narušiteľa Vašu prítomnosť.

Ako zabránite chybným funkciám?
FC spínacie hodiny by ste nemali používať v blízkosti otvoreného 
ohňa, kuchýň, kúpeľní, garáží a prašných priestorov. Táto prostredia 
ovplyvňujú bezporuchovú činnosť prístroja. Chybné funkcie nemožno 
potom vylúčiť.

Ako postupovať pri montáži a uvedenia do prevádzky?
FC spínacie hodiny sú vhodné pre montáž na stenu aj ako voľne 
stojace. Pre zvolenú montáž na stenu pridržte upevňovaciu tabuľku 
(obr.2) na požadované miesto a označte body pre vŕtacie otvory. 
Následne vyvŕtajte otvory, zatlačte hmoždinky a naskrutkujte 
upevňovaciu tabuľku. Pokiaľ chcete požívať FC spínacie hodiny ako 
voľne stojaci prístroj, potom vyklapněte zo zadnej strany nôžku pre 
postavenie a postavte FC spínacie hodiny na vyhliadnuté miesto. 
Vložte zodpovedajúce batérie do ich zásobníka obr.4. Dbajte pritom 
na správny kontakt batérií a ich správnu polaritu. Zatvorte viečko 
zásobníka batérií a zaveste FC spínacie hodiny na upevňovacie 
tabuľku.

Čo znamenajú aktuálne označenia 
(obr. 15)?
-�� Tlačidlá kanálov. Kanál  1,2, …., 4. 
8�� Signalizácia stavu pre kanál 1,2, …., 4.

�"���	(�!�= ZAP. Kanál je zapnutý.
�"���	(�&)�= VYP. Kanál je vypnutý.
Automatická prevádzka = symbol hodín vnútri kruhu &�)�

;�� Hodiny. Čas hodín so 4-mi miestami. V hodinách a minútach.
      Znázornenie, napr.����(���(napr. 12:15) 
9�� Dni v týždni

Jednotlivé dni:
>�    �?��=1��7���=.���4�������1

Skupiny dní:
>� �?��=1��7���=.���4
>� �?��=1��7���=.���4����
>� �?��=1��7���=.���4�������1 
>� �����1

Dni v týždni sú znázornené veľkými písmenami a v anglických 
skratkách.
�?�:�pondelok;�=1�:�utorok@�7��:�streda@�=.�:�štvrtok@ 
�4�:�piatok@����:�sobota@��1�:�nedeľa.

<��  Zásobník batérií
A�� 04+�:�Programovacie tlačidlo (tlačidlo pre nastavenie)
B�� Tlačidlá so šípkou: (      ;    ;     ;      )  
C�� Zadávacie tlačidlo "Ok"
D�� 425�:�náhodné časy (random funkcia) 
-E��Kryt obslužného poľa

Ako postupovať pri programovaní Vašich FC spínacích hodín? 
Jednotlivé kroky sú popísané v osobitnej kapitole.
Všeobecne platí:
 -�)� Najskôr nastavte aktuálny čas a deň v týždni.
 8�)� Potom vyberte spínací kanál a program pre tento kanál.
 ;�)� Následne stanovte čas spínania a čas vypnutia.

Ako nastavíte čas?
Najskôr posuňte kryt ovládacieho poľa (obr.3 / 15, bod 10) doľava. 
Obslužná tlačidlá sú teraz viditeľná (obr.3). Potom len naštartujte 
programovací modus. Stlačte zadávacie tlačidlo  „Ok“ 
(obr.11 / 15, bod 8) dlhšie ako 2 sekundy. Celková signalizácia na 
displayi začne blikať. S tlačidlami so šípkami nastavte Váš 
požadovaný čas. Akonáhle stlačíte jedno tlačidlo so šípkou, preruší sa 
blikanie na displayi. S tlačidlom so šípkou G    G�môžete nastaviť čas 
dopredu. Ak stlačíte tlačidlo so šípkou �G    G�nastaví sa čas dozadu. 
Krátkym stlačením tlačidla nastavíte čas pomaly. Ak stlačíte tlačidlo po 
dlhšiu dobu, zopne sa automaticky rýchlejšie nastavovanie.
Najskôr prebiehajú minúty (0. 59) následne hodiny (0. 24).

Chceli by ste programovací modus opustiť?
Potom stlačte znova zadávacie tlačidlo "Ok". Postačí len krátke 
stlačenie. Signalizácia displaya prestane blikať a nastavený čas je 
uložený.

Ako nastavíte deň v týždni?
Najskôr posuňte kryt ovládacieho poľa (obr.15, bod 10) doľava. 
Obslužná tlačidlá sú teraz viditeľná (obr.7). Potom len naštartujte 
programovací modus. Stlačte zadávacie tlačidlo "Ok" (obr.11 / 15, bod 
8) dlhšie ako 2 sekundy. Celková signalizácia na displayi začne blikať. S 
tlačidlami so šípkami nastavte Váš požadovaný deň v týždni. Akonáhle 
stlačíte jedno tlačidlo so šípkou, preruší sa blikanie na displayi.

S tlačidlom so šípkou „    „  môžete nastaviť deň v týždni dopredu.

Ak stlačíte tlačidlo so šípkou  „     „  nastaví sa deň v týždni dozadu.

Chceli by ste programovací modus opustiť?
Potom stlačte znova zadávacie tlačidlo "Ok". Postačí len krátky stisk. 
Signalizácia displaya prestane blikať a nastavený dátum je uložený.

Ako nastavíte časy spínania a časy vypnutia?   
Najskôr si k tomu vyberte jeden spínací kanál. (Obr.12 / 15, bod 1). K 
dispozícii máte 4 kanály. Naštartujte programovací modus, v ktorom 
podržíte stlačene zadávacie tlačidlo "Ok" (obr.11 / 15, bod 8) a počas 2 
sekúnd dodatočne stlačte požadované kanálové tlačidlo (kanál 1,2,3,4. 
Obr.15, bod 1). Celková signalizácia na displayi začne blikať. Všetky 
dni v týždni od pondelka do nedele sa pridajú. Zobrazí sa prvý 
program s Pr 01. Teraz nastavte s tlačidlami so šípkami (obr.7 / 8/15, 
bod 7) Vaše požadované číslo programu. Máte k dispozícii 16 
programov (Pr 01, Pr 02, ...., Pr 16). Tlačidlom so šípkou  "      " môžete  
nastaviť programy (Pr 01, Pr 02, ...., Pr 16) dopredu. Ak stlačíte tlačidlo 
so šípkou �G      G�programy (Pr 16, Pr 15, ...., Pr 01) sa nastaví dozadu.  

Tlačidlá so šípkami G      GG      G�pri tom nie sú aktívne.  
Keď Ste si zvolili Vaše číslo programu, napr. Pr 01, potom pre 
potvrdenie krátko zatlačte zadávacie tlačidlo "Ok". 
Signalizácia na displayi naďalej bliká. 
Zmení sa však zobrazenie. 
Objaví sa teraz čas. 
To znamená, že teraz môžete zadať Váš čas zopnutia a dni v 
týždni. 
Poradie tohto zadania je ľubovoľné. 
To znamená, že môžete nastaviť najskôr dni v týždni a potom čas 
zopnutia alebo obrátene.
Akonáhle stlačíte tlačidlo so šípkou �G     GG      G�" zmení sa znovu 
signalizácia na displayi a objaví sa čas v hodinách a minútach. 
Nastavte teraz s tlačidlami so šípkami   G    G�G    G�(obr.15, bod 7) 
Váš požadovaný čas zapnutia. 
Akonáhle je toto ukončené, môžete s tlačidlom so šípkami � G     G
G     G�nastaviť Váš požadovaný deň v týždni. 
Keď Ste obe, Váš čas zopnutia aj deň v týždni stanovili, stlačte krátko 
zadávacie tlačidlo "Ok". 
Signalizácia stavu sa cez kanálové tlačidlo zmení a ukáže sa teraz 
symbol:�&)� To znamená, že teraz môžete nastaviť Váš čas vypnutia pre 
tento kanál a predtým zvolený program. 
Poradie je opäť ľubovoľné. 
Môžete najprv nastaviť dni v týždni a potom čas vypnutia alebo obrátene. 
Nastavte teraz s tlačidlami so šípkami  G    G�G    G�(obr.15, bod 7) Váš 
požadovaný čas vypnutia. 
Keď nezadáte čas vypnutia manuálne, je doba vypnutia stanovená FC 
spínacími hodinami automaticky. (Doba zopnutia + 1 minúta)

S tlačidlami so šípkou �G     G�G    G�môžete nastaviť Váš požadovaný deň 
v týždni. 
Keď Ste stanovili obe, Váš čas vypnutia a Váš požadovaný deň v týždni, 
stlačte krátko zadávacie tlačidlo "Ok". 
Všetky nastavenia sa uložia. Zvolený program, napr. Pr 01 sa opustí a 
následný program, napr. Pr 02 sa vyvolá. Keď budete chcieť obsadiť aj 
ďalšie programy s časmi zopnutia a vypnutia, potom postupujte, ako je 
popísané v tejto kapitole.

Chceli by ste programovací modus opustiť?
Potom stlačte znova zadávacie tlačidlo "Ok" dlhšie ako 2 sekundy. 
Signalizácia musí byť na Pr xx. FC spínacie hodiny disponujú 
funkciou náhodného zopnutia. 
S funkciou integrovaného náhodného zopnutia môžete počas 
Vašej dovolenky alebo neprítomnosti, prístroje v rôznych a 
náhodne zvolených časoch zapínať a vypínať.

Ako môžete toto náhodné zopnutie nastaviť?
Najskôr naprogramujte požadovaný kanál časy spínania a vypnutia. 
Postupujte tak, ako je popísané v predošlých kapitolách. Naštartujte 
teraz náhodné zopnutie, v ktorom podržíte stlačené tlačidlo RND 
(obr.5 / 15, bod 9) s programovačom-PIN a dodatočne stlačíte 
požadované kanálové tlačidlo (kanál 1, 2, 3, 4. Obr.15, bod 1). 
Signalizácia stavu sa cez kanálové tlačidlo zmení a objaví sa teraz 
symbol: &)�s otáčajúcimi sa hodinami vnútri kruhu. 
Otáčajúce hodiny Vám signalizujú, že náhodné zopnutie pre tento 
kanál je nastavené. 
Už skôr nastavené časy spínania a vypnutia pre tento kanál, sa teraz 
vykonajú oproti pôvodne nastavenému času náhodne zvoleným 
oneskorením od + 2 do + 30 minút.

Chcete náhodné zopnutie zase vypnúť?
Potom by ste mali podržať stlačené tlačidlo RND (obr.5 / 15, bod 9) 
s programovačom-PIN a dodatočne stlačiť požadované kanálové 
tlačidlo (kanál 1, 2, 3, 4. Obr.15, bod 1). 
Akonáhle zmiznú otáčajúce sa hodiny, bolo náhodné zopnutie zasa 
vypnuté.
Ako môžete FC prijímače bezdrôtovo prepojiť (naprogramovať) s 
FC spínacími hodinami?
Najskôr aktivujte programovací modus Vami zvoleného FC prijímača 
(obr.13). 
U FC spínacích hodín naštartujte programovací modus, v ktorom 
podržíte stlačené tlačidlo "PRG" (obr.6 / 15, bod 6) s programovačom-
PIN a do 2 sekúnd dodatočne stlačíte zvolené kanálové tlačidlo (kanál 
1,2,3,4. Obr .15, bod 1). 
Signalizácia stavu sa zmení cez kanálové tlačidlo a striedavo sa ukazuje 
symbol:�&)�a I. 
Tým Vám je signalizované, že proces programovania je aktivovaný. 
Teraz sa všetky Vami aktivované FC prijímače bezdrôtovo prepojí s FC 
spínacími hodinami. 
Proces programovania je po cca. 20 sekundách ukončený (platí pre 
spínacie hodiny a prijímače). Programovací modus na prijímači ručne 
neprerušujte. 
Akonáhle bol proces programovania ukončený, objaví sa cez kanálové 
tlačidlo opäť pôvodný symbol (buď I alebo 0). 
Pre montáž a programovacie pokyny dbajte pritom tiež návodu pre 
obsluhu každého FC prístroja.

Ako môžete FC spínacie hodiny prenastaviť z automatickej 
prevádzky na manuálnu?
Automatickú prevádzku spoznáte tak, že sú hodiny vo vnútri kruhu 
nad kanálovým tlačítkom. 
Stlačte kanálové tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy. 
Symbol hodín vnútri kruhu zmizne. 
FC spínacie hodiny sú teraz nastavené na manuálnu prevádzku. 
Keď stlačíte kanálové tlačidlo, môžete prístroje rádiovým pokynom 
zopnúť alebo vypnúť.

Ako môžete FC spínacie hodiny prenastaviť z manuálnej prevádzky 
na automatickú?
Manuálnu prevádzku spoznáte tak, že nad kanálovým tlačidlom je 
zobrazená  G?G". Stlačte kanálové tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy. 
Objaví sa symbol hodín vnútri kruhu. 
FC spínacie hodiny sú teraz nastavené na automatickú prevádzku. 
Aj v automatickej prevádzke môžete FC prijímače rádiovým pokynom 
spínať alebo vypínať. 
Automatická prevádzka zostane napriek tomu zachovaná.

Čo sa stane pri strate napätia, napr. pri výmene batérií?
Vami vykonané naprogramovanie časov spínania zostane aj po 
výpadku napätia zachované. 
Hodiny a dátum sa pri výpadku napätia zmažú a musí byť znovu 
nastavené. 
Dajte pozor na to, aby FC spínacie hodiny pri výpadku napätia 
nevysielali žiadny rádiový signál.

Ako môžete Vaše naprogramované časy spínania opäť zmazať?
��)�Potrebujete zmazať jednotlivé kanály?
Pre tento prípad stlačte zvolené kanálové tlačidlo, (obr.15, bod 1), podržte 
stlačené a následne, dodatočne tlačidlo  G    G�(obr.15, bod 7). 
Vnútri kruhu sa objaví + pridá 0. Zobrazenie sa na malú chvíľu 
zmení nasledovne: (+). (Obr.15, bod 2). To Vám signalizuje, že sa 
vykonáva mazanie kanála. Proces mazania je ukončený, keď sa 
objaví predchádzajúci obraz kruhu 0. (obr.15, bod 2).

��)�Potrebuje všetky kanály zmazať naraz?
Pre tento prípad stlačte na 2 sekundy súčasne zadávacie tlačidlo 
(obr. 15, bod 8)  a tlačidlo�G   G�(obr. 15, bod 7). Zapne sa 
celkové zobrazenie čísel (obr. 15, bod 3). To Vám signalizuje, že 
je vykonávané kompletné mazanie všetkých naprogramovaných 
kanálov. Proces zmazania je ukončený, keď sa objaví pôvodný 
obraz displaya (obr.15, bod 3).

Kedy musia byť vymenené batérie?
Celkové zobrazenie začne blikať, ak je napätie batérií príliš nízke. 
Teraz do týždňa vymeňte batérie (obr.4). 
Inak môže byť bezporuchová funkcia FC spínacích hodín narušená. 
Odporúčame Vám batérie starostlivo vymeniť jedenkrát za rok. 
Otvorte postranný zásobník batérií. 
Nahraďte vybité batérie novými. 
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu batérií a bezchybný 
kontakt. 
Akonáhle sú FC spínacie hodiny opäť pod napätím z batérií, 
nastavte znovu hodiny a dátum.

Všeobecné pokyny
Ručenie alebo ďalšie iné nároky, predovšetkým na náhradu mimo 
prístroja vzniknutých personálnych alebo vecných škôd, žiadnou alebo 
chybnou funkciou, sú vylúčené. 
Všetky vysielacie kódy sú nastavené z výroby a nemôžu byť menené.
FC prijímače: 16 vysielačov na 1 FC prijímač je možné priradiť. 
Rádiový prenos sa uskutočňuje na neexkluzivnom frekvenčnom kanáli 
s 868 MHz. 
Poruchy nemožno vylúčiť.

Bezpodmienečne dbajte:
Nie sú určené pre bezpečnostné používanie, napr. núdzové vypínanie, 
núdzové volanie. 
Rádiový dosah je závislý na výkone vysielača, rušivých vplyvoch a 
okolitej zástavbe. 
Dbajte pravidiel pre elektrotechniku. 
Dbajte na technické údaje! 
Nevykonávajte na prístroji žiadne zmeny. 
Zmeny na základe technického pokroku, zmien noriem, zmenených 
technologických postupov alebo konštrukčných zmien, sú vyhradené. 
Je schválené pre prevádzku v EÚ, EFTA-členských štátoch.

Pomoc na odstránenie poruchy

Pokiaľ Váš systém správne nefunguje, potom prosím skontrolujte:

Je nabitie batérií ešte dostatočné? Použite nové batérie.

Je batéria vložená na správny pól? Na zásobníku je správna poloha vyznačená.

Máte kontaktné svorky na batérii? Prípadne kontakty trochu prihnite.

Sú kontakty skorodované? Kontakty vyčistite a vložte nové batérie.

Sú prístroje napájané tiež napätím? Skontrolujte pomocou merača napätia, či 
napätie existuje.

Sú Vaše vysielače a prijímače správne naprogramované? Zmažte 
naprogramovanú pamäť Vášho prijímača a vykonajte nové naprogramovanie.

Zmazali Ste priradenie prijímača a znova Ste ho nenaprogramovali? Preveďte 
nové naprogramovanie.

Je prijímač v dosahu vysielača? Choďte bližšie s vysielačom k prijímaču a spustite 
rádiový signál. K tomu stimulujte proces programovania. Vzdialujte sa pomaly 
od prijímača, kým už nebude prijímaný žiadny signál. Ak sa prijímač nachádza 
mimo dosahu vysielača, nie je rádiový prenos možný. V tomto prípade 
skontrolujte, či môžete vykonať zmeny priradenia Vášho vysielača a prijímača.

Je v blízkosti zdroj rušenia, napr. vysielač mobilného operátora alebo iný? 
Pomocné opatrenia v tomto prípade nie sú možné.

Použili Ste aku miesto batérií? Nepoužívajte aku, tým môže byť ovplyvnená 
funkčnosť. Skontrolujte popis na aku batériách. Vymeňte aku za doporučený typ 
batérií. Aku prevádzka nie je možná.

Je na prístroji nečistota alebo prach? Vykonajte optickú kontrolu a vyčistenie.

SK        FC Bezdrôtové spínacie hodiny
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Sériový vypínač s kabelážou

Príklady možného použitia 

Sériový vypínač FC technika Sériový vypínač FC technika

Vypínač s kabelážou Vypínač FC technika

Striedavý vypínač s kabelážou Striedavý vypínač FC technika

Krížový vypínač s kabelážou Krížový vypínač FC technika

Stmievač s kabelážou Stmievač FC technika

Spínač žalúzií s kabelážou Spínač žalúzií FC technika
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