
                              
                                ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY zsd-16 
Programator s³u¿y do czasowego w³¹czania dowolnych odbiorników . Ma to 
zastosowanie gdy zachodzi potrzeba w³¹czenia i wy³¹czenia urz¹dzenia 
elektrycznego w okreœlonym czasie bez ingerencji zewnêtrznej.
Uruchomienie
Po raz pierwszy nale¿y w³¹czyæ ZSD-16 do pr¹du 230VAC w celu na³adowania na 
okres 2 godzin a¿ rozjaœni siê wyœwietlacz.Gdyby wyœwietlacz nie rozjaœni³ siê nale¿y 
wycisn¹æ przycisk MASTER CLEAR.Ca³kowicie bateria w programatorze 
do³adowuje siê w ci¹gu 12 godzin .
Wstêp
1.ZSD-16 ma 8 nastawialnych programów /ON-w³¹czone,OFF- wy³¹czone /.
2. Mo¿liwoœæ manualnego lub automatycznego programowania /ON/AUTO/OFF/
3. 12/24 godzinny cyklmo¿na wybieraæ przyciskiem .
4.Mo¿liwoœæ nastawienia czasu letniego .
5. Do dyspozycji jest 16 kombinacji nastawienia czasów  , przyk³ady ::
      Po (MO)                                                                              Po, Wt, Sr,Cz, Pt
      Wt (TU)                                                                                So, N
      Œr (WE)                                                                               Po,Wt, Œr, Cz, Pt, So
      Èz (TH)                                                                                Po, Œr, Pt
      Pt (FR)                                                                               Wt, Cz, So
      So (SA)                                                                               Po,Wt,Œr
      N (SU)                                                                              Cz Pt, So
      Po,Wt.Œr.Cz,Pt,So,N                                                   Po, Œr Pt, So
IInstalacja
1. W³¹czyæ ZSD-16 do pr¹du 230VAC.
2. Do³adowaæ baterie przez 12 godzin ..
3. Wymazaæ wczeœniejsze programy u¿ywaj¹c przycisków  MASTER CLEAR, do 
naciœniêcia u¿yæ  spiczastego przedmiotu .
4. ZSD-16 jest przygotowany do zaprogramowania .

Nastawienie aktualnego czasu .
1. Nacisn¹æ przycisk CLOCK i przyciskiem WEEK ustawiæ dzieñ .Nacisn¹æ CLOCK i 
przyciskiem HOUR nastawiæ godzinê ,podobnie minuty przyciskaj¹c MINUTE .Przy 
d³u¿szym naciœniêciu przycisków nastawianie jest p³ynne .
2. Zwolnione przyciski to czas zapamiêtany i nastawiony .
3. W przypadku stwierdzenia b³êdu podj¹æ nastawienie od nowa .

Nastawienie programów :
1.Nacisn¹æ chwilowo TIMER.Uruchamia siê nastawienie czasu nastawienia 
pierwszego programu . 1_ON(W³¹czony).
2. Naciskaæ pulsacyjnie WEEK wybieraj¹c dzieñ lub blok dni pracy odbiornika .1 ON 
/w³¹czony /.Nastawiæ czas przyciskiem HOUR i MINUTE .
3. Przyciskiem TIMER zatwierdziæ czas w³¹czenia i automatycznie w³¹czy siê OFF 
/wy³¹czenie /.
4. Postêpowaæ podobnie przy nastawieniu czasów w kolejnych programach ..
5. Po nastawieniu czasów zatwierdzamy to przyciskiem.CLOCK i programator 
przygotowany jest do pracy ..

Nap.: TIMER ON(w³¹czony odbiornik) w 18:15 a TIMER OFF(wy³¹czony odbiornik)  
22:15 w ka¿dy dzieñ ;
a. naciœnij TIMER na wyœwietlaczu wyœwietli siê ...."1_ON"
b. naciœnij WEEK (dzieñ)..............................." MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
c. .................HOUR(godzina)............................ 18:00lub 6:00PM
d. .................MINUTE(minuty)......................... 18:15 lub 6:15PM
e. .................TIMER........................................"1_OFF"
f. Nastawiony czas wy³¹czeni.......... 22:15 lub 10:15PM 
Przyciskiem .CLOCK  wracamy do aktualnego czasu ..
SprawdŸ : Po nastawieniu programów zobacz czy s¹siaduj¹ce ze sob¹ czasy nie 
pokrywaj¹ siê ..

Nastawianie funkcji ON/AUTO/OFF 
1. Naciskaj¹c ON/ AUTO/ OFF wybieramy jedn¹ z trzech funkcji .
2. MANUAL ON- odbiornik jest stale w³¹czony .
    MANUAL  OFF-odbiornik jest trwale wy³¹czony .
    AUTO-odbiornik pracuje zgodnie z nastawionym czasem .
3. Po przejœciu z MANUAL na AUTO,  ZSD-16  bêdzie dzia³a³ wed³ug nastawionego 
czasu w MANUAL  a¿ do momêtu kolejnego przeprogramowania .
   12/24godzinne ustawienie
Przyciskiem CLOCK i TIMER wybraæ ustawienie12-to lub  24-godzinne ..
Czas letni
1. Przyciskaj¹c CLOCK i ON/AUTO/OFF równoczeœnie na wyœwietlaczu uka¿e siê 
napis “SUMMER”
2. Wtedy czas przesunie siê o godzinê do przodu .
3. Przy ponownym naciœniêciu godziny wracaj¹ do poprzedniego czasu .                                          

                                           230V ~ 50Hz
Max. obci¹¿enie                                16A, 3500W
Min. nast. èas                                    1min
Tem.pracy                                        -10 až +50°C
Rozpiêtoœæ                                        +/-1min do 1 miesi¹ca
Bateria                                              Ni Cd 1.2V>100godzin  
Uwaga! Nie stosowaæ do odbiorników o obci¹¿eniu powy¿ej  16A. Mo¿liwoœæ 
w³¹czania odbiorników o obci¹¿eniu indukcyjnym max.2A. Zprawdziæ czy wtyczka 
umo¿liwia dok³adne wpiêcie odbiornika do ZSD-16.Czyœciæ zewnêtrzn¹ pow³okê tylko 
po od³¹czeniu od napiêcia ..
CHRONIÆ PRZED WILGOCI¥!!

Przycisk wymazuj¹cy .
Przyciskiem RES/RCL mo¿na wymazaæ nastawion¹ godzinê, nie wyma¿e to 
programu .
Przycisk  RANDOM
Je¿eli w programie AUTO wciœnnniemy przycisk RANDOM to zadzia³a system 
symulacji obecnoœci i odbiornik /œwiat³o/zostanie w³¹czany 0-32min od 18:00 do 6:00.   
Dane techniczne                                                                                              
Napiêcie
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