
                 
 
 
 

Mechanický časový spínač EMT 446             
 
 
 
 
Obj. č.: 61 05 70 
 
 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mechanického časového spínače EMT 446. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 

Účel použití 
 

Výrobek je vybaven zásuvkou, kterou lze zapnout a vypnout pomocí integrovaného mechanického 
časového spínače. Můžete do ní zapojit např. venkovní osvětlení, nebo podobné zařízení a zapínat  
jej a vypínat pomocí časového spínače. 
 
Zařízení je určeno pro použití v interiérech a v chráněných venkovních prostorech (pod střešním 
převisem, v garáži atd.). Ubezpečte se, že místo, kde se výrobek provozuje je vhodné, protože  
v opačném případě hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem (dodržujte pokyny,  
které jsou uvedeny níže v kapitole "Uvedení do provozu"). 
 

 
Uvedení do provozu 
 

Připojte časový spínač do vhodné síťové zásuvky s ochranným zemnicím vodičem  
(bez připojeného zařízení).  
 

Na venkovních zastřešených místech se výrobek smí používat pouze v následující poloze: 
Zásuvka musí být navrchu a kolečko pro nastavení času ve spodní části. Oba kryty se musí 
otvírat směrem nahoru. 
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Nastavení času 
 

Jednou rukou zvedněte průhledný kryt. Druhou rukou otáčejte vnější kolečko, na kterém jsou 
vyznačeny hodiny ve směru hodinových ručiček, až dokud nebude šipka na vnitřním kolečku  
ukazovat aktuální čas. Kryt zavřete. 
 

Nyní otočte kolečkem nastavení ve směru hodinových ručiček; lze ním pohybovat lehce. 
Kolečkem nelze točit protisměru hodinových ručiček, proto se o to ani nesnažte.  
Zničili byste tak spínač. 

 
Časový spínač funguje, pouze když je připojen k elektrickému proudu, tj. pokud je zapojen  
do síťové zásuvky, která je pod proudem. 
 

Nastavení času zapnutí a vypnutí 
 

Časy pro zapnutí a vypnutí připojeného zařízení můžete nastavovat pomocí 48 bodů (spínacích prvků, 
2 pro každou hodinu) v 30 minutových intervalech. Stisknutím bodu se aktivuje zásuvka (je zapnuto 
napájení i připojené zařízení), zatlačením spínacího prvku nahoru, nebo jeho vymáčknutím  
se zásuvka vypne (vypne se napájení i připojené zařízení). 
 
Příklad:  Pokud chcete, aby bylo světlo zapnuto mezi 22. a 23. hodinou, stiskněte dolů 2 prvky  
mezi 22:00 a 23:00. Všechny ostatní prvky musí být vytaženy. 
 

Vzhledem ke konstrukci časového spínače (mechanický pohon a spínací funkce)  
se může stát, že se objeví určitá odchylka mezi časem sepnutí a časem na hodinách. 
Odchylka v rozsahu několika minut je normální.    

 
 

Připojení zařízení k časovému spínači 
 

• Zvedněte kryt zásuvky na časovém spínači. 
• Připojte do ní zařízení (zastrčte úplně zástrčku!). 
 

Nesmí se překročit maximální připojená zátěž 3 680 W (230 V~, 16 A, jen odporová zátěž).  
Pokud se časový spínač používá v chráněné venkovní oblasti, smí se do zásuvky časového 
spínače připojovat pouze zástrčka s ochrannou třídou alespoň IP44.  

 

 
 
 
 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do časového 
spínače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 
 

Časový spínač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně  
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla  
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro časového spínače.  
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 
 

 

 

Záruka 
Na mechanický časový spínač EMT 446 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného 
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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