
NÁVOD K POUŽITÍ 

GARDEN LIGHTS SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ + ČASOVAČ (6009011) 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU (viz obrázek – originální návod) 

1. Kabelový vývod k transformátoru 

2. Vstupní konektor 12V pro připojení kabelu 

3. Kontrolka 

4. Displej 

5. Soumrakový senzor 

6. Tlačítka pro nastavení času 

UPOZORNĚNÍ 

- Tento soumrakový spínač s časovačem je určen pro připojení k 12V transformátoru.  

- Toto zařízení lze instalovat v interiéru i exteriéru. Při instalaci dbejte na správné umístění, aby byl soumrakový spínač 

schopen reagovat (aby vnímal) na setmění a svítání.  

- Provozní teplota tohoto zařízení je od -20°C do +50°C.  

- Toto zařízení může být zatíženo maximálně 150W. 

ZAPOJENÍ SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DO SYSTÉMU 

- Zapojte hlavní kabel se svítidly do vstupního konektoru na soumrakovém spínači (viz obrázky TF0501, TF0502, TF0503, 

TF0504) 

- Soumrakový spínač s časovačem by měl být připevněn ve svislé poloze k pevnému povrchu.  

- Vstupní kabelový vývod ze soumrakového spínače s časovačem zapojte do výstupního konektoru na 12V transformátoru 

(viz obrázky TF0401, TF0403, TF0405).  

- Připojte transformátor ke zdroji elektrické energie.  

NASTAVENÍ ČASOVÝCH HODIN 

- Po zapojení transformátoru ke zdroji elektrické energie svítí kontrolka na soumrakovém spínači s časovačem.  

0 – Časové hodiny jsou stále zapnuté, světla stále svítí.  

A – Auto: Časové hodiny se automaticky zapnout při soumraku a vypnout při úsvitu.  

1-9 – Časové hodiny se automaticky zapnout při soumraku a vypnout po uplynutí doby nastavené na displeji (1-9h).  

NYNÍ JE INSTALACE SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DOKONČENÁ.  

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:  

- Zkontrolujte konektorová připojení.  

- Zkontrolujte zapojená svítidla.  

- Pokud v systému nefunguje žádné svítidlo, pověřte odborníka změřením soumrakového spínače s časovačem a 

transformátoru.  

POJISTKA 

- Toto zařízení je zajištěno proti zkratu.  

Výměna pojistky:  

- Vyšroubujte šroubky na zadní straně zařízení (viz obrázek TF0506). 

- Vyjměte starou pojistku (250V – 20A) a nahraďte ji novou pojistkou.  
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