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Model
TMT-918 - Časový diaľkový ovládač 

Funkcie
•	 Časový diaľkový ovládač
•	 12 pamäťových časových nastavení: LED dióda prenosu signálu
•	 Jednoducho sa používa, uľahčuje a obohacuje Váš život
•	 Výber rôznych režimov nastavenia: jednorazové, denné a náhodné spínanie

Technické paraMeTre
•	 Frekvencia: 433,92MHz
•	 Batéria: lítiová 3V CR 2032 pre napájanie LCD displeja 1 x 12V A23 na prenos  
 signálu  časového diaľkového ovládača
•	 RF dosah diaľkového ovládača: - do 25m v uzavretom priestore   
    - do 50m vo voľnom priestor

1

návod na použitie TMT-918

1.  Pamäť: max.12 nastavení
2.  Čas: 24-hodinový formát
3. Displej nastavenia času zapnutia  
 uvedeného prijímača (modulu)
4. Displej nastavenia času vypnutia  
 uvedeného prijímača (modulu)
5. Ikona náhodného aktivovania,   
 simulácia prítomnosti v objekte
6. Ikona jednorazového aktivovania  
 prijímača
7.  Ikona denného aktivovania
8.  Zobrazenie napätia batérie
9. Zobrazenie číselného kódu modulu,  
 pre 16 prijímačov (modulov)
10. Indikátor prenosu signálu  
 zapnutia/vypnutia

VÝMENA BATÉRIE
Batéria lítiová 3V CR 2032
Batéria 23A 12V

Popis tlačidiel

UNIT Kód zvoleného prijímača(modulu)

ON Diaľkové zapnutie prijímača

OFF Diaľkové vypnutie prijímača

TIMER Tlačidlo zobrazenia čas. nastavenia
▲ Výber smerom hore
 ▼ Výber smerom dole

CLOCK Nastavenie hodín

ENTER Zadanie a potvrdenie

II/DEL. Funkcia pozastavenia a vymazania
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naSTaVenie hodÍn
Časový diaľkový ovládač zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte. Pred programo-
vaním ovládača je potrebné nastaviť hodiny.

•	 Stlačte tlačidlo CLOCK na 3 sekundy. Začnú blikať číslice na LCD displeji.

•	 Pomocou tlačidiel ▲ a ▼nastavte HODINY. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte 
správnosť nastavenia hodín.

•	 Podľa predchádzajúceho kroku nastavte MINÚTY. Stlačením tlačidla ENTER 
potvrďte správnosť nastavenia minút.

HODINY sú nastavené.

naSTaVenie kÓdoV
•	 Zapojte prijímač do siete.

•	 Stláčaním tlačidla UNIT na vysielači zvoľte číslo prijímača pre naprogramovanie  
 kódu.

•	 Priblížte vysielač do blízkosti prijímača a jeden krát stlačte tlačidlo učenia   
 kódov na prijímači.

•	 LED indikátor začne pomaly blikať. Na vysielači stlačte tlačidlo „ON“

•	 Na prijímači pripojená lampa blikne 2x a LED indikátor prestane blikať, kód   
 je prijatý.

•	 Zapamätajte si tlačidlo, ktoré ste zvolili na vysielači.

•	 Kódy na vysielači a prijímači sa automaticky naprogramujú.

Učiaci režim trvá 10sekúnd, pokiaľ nie je vyslaný signál z vysielača v uvedenom čase, 
prijímač ukončí režim programovania kódov.

indiViduálne VyMazanie kÓdu
•	 Stláčaním tlačidla UNIT na vysielači zvoľte číslo prijímača pre vymazanie kódu

•	 Priblížte vysielač do blízkosti prijímača a jeden krát stlačte tlačidlo učenia   
 kódov na prijímači, LED indikátor začne pomaly blikať .

•	 Stlačte tlačidlo „OFF“ na vysielači. Naprogramované tlačidlo sa vymaže.

•	 Lampa pripojená k prijímaču dva krát blikne, čim je operácia potvrdená.

•	 Ak chcete pokračovať vyššie uvedené kroky opakujte.

VyMazanie celej paMäTe
•	 Podržte stlačené tlačidlo učenia kódov na prijímači 6 sekúnd, LED indikátor   
 začne blikať.

•	 Tlačidlo uvoľnite a stlačte znovu.

•	 Lampa pripojená k prijímaču dva krát blikne, čim je operácia potvrdená.

•	 Všetky naprogramované tlačidlá sa vymažú z pamäte.
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pouŽÍVanie ako diaĽkoVÝ oVládaČ

BezdrôToVé oVládanie zapnuTia/VypnuTia
•	 Stlačením tlačidla UNIT zvoľte číslo požadovaného prijímača a stlačte tlačidlo 
ENTER.
•	 Stlačením tlačidla ON sa zvolený prijímač zapne.
•	 Stlačením tlačidla OFF sa zvolený prijímač vypne.

BezdrôToVé oVládanie regulácie oSVeTlenia
•	 Stlačením tlačidla UNIT zvoľte číslo prijímača a stlačte tlačidlo ENTER.
•	 Dvojitým stlačením tlačidla ON sa aktivuje regulácia osvetlenia, osvetlenie 
pripojené na prijímač začne regulovať.
•	 Ďalším stlačením tlačidla ON sa zastaví regulácia osvetlenia na prijímači na 
požadovanom jase.
•	 Stlačením tlačidla OFF sa vypne pripojené osvetlenie.

prograMoVanie TMT-918
•	 Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Na LCD obrazovke začne blikať číslo 1.   
 Toto číslo predstavuje 1 z 12 pamäťových časových nastavení DO. Stlačením  
 ENTER potvrďte zvolené pamäťové miesto.
•	 Stlačte tlačidlo UNIT a zvoľte jeden zo 16 prijímačov, ktorý chcete   
 naprogramovať.
•	 Stlačte ENTER. Začnú blikať číslice zapnutia.
•	 Pomocou ▲ a ▼nastavte hodinu a stlačte ENTER.
•	 Pomocou ▲ a ▼nastavte minútu a stlačte ENTER.
•	 Začnú blikať číslice vypnutia. Zopakovaním predchádzajúcich dvoch krokov  
 naprogramujte čas vypnutia.
•	 Po nastavení minút času vypnutia a stlačení tlačidla ENTER začne blikať .
•	 Pomocou ▲ a ▼zvoľte jeden z troch symbolov

 znamenajúcich denné, jednorazové a náhodné aktivovanie.
 DENNÉ - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú každý deň v rovnakom čase.
 JEDNORAZOVÉ  - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú len raz.
 NÁHODNÉ  - naprogramované prijímače sa zapnú/vypnú každý deň náhodne  
      v rámci nastaveného času.

zapnuTie/VypnuTie ViacnáSoBné
Môžete naprogramovať 12-násobné zapnutie/vypnutie za deň (Ikona1). Celkovo 
máte k dispozícii 12 pamäťových časových nastavení.
Príklad: 

•	 Pamäť „1“ naprogramovaná na zapnutie o 9:00 a vypnutie o 10:00.

•	 Pamäť „2“ na zapnutie o 11:00 a vypnutie o 12:30 atď.

•	 Celkovo môžete naprogramovať 12-násobné zapnutie/vypnutie jedného   
 alebo viacerých prijímačov za deň.
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•	 Ak napr. máte 3 prijímače a prijímač č.1 nastavíte na 2 násobné zapnutie/  
 /vypnutie zostáva vám 10 programovacích pamätí pre prijímače č.2 a č.3.

•	 Ak napr. máte 4 prijímače a prijímač č.1 nastavíte na jednorazové zapnutie/ 
 /vypnutie a prijímač č.2 na 2 násobné zapnutie/vypnutie zostáva vám  
 9 programovacích pamätí pre prijímače č.3 a č.4.

Funkcia pozaSTaVenia ČaSoVÝch naSTaVenÍ
Na deaktivovanie určitých predprogramovaných časových nastavení, napríklad 
funkcie oneskoreného spustenia vodného čerpadla alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu, keď chcete dočasne deaktivovať ovládanie prijímačov ovládačom, použite 
tlačidlo II na ovládači podľa nasledujúceho postupu:

•	 Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼nastavte jedno  
 z 12 pamäťových nastavení, ktoré chcete dočasne deaktivovať.    
 Stlačte tlačidlo II/DEL., a potom ENTER. Príslušný program sa deaktivuje.   
 Stlačením tlačidla TIMER sa vráťte na hlavnú obrazovku.

•	 Postup opätovného aktivovania naprogramovaného nastavenia: Zopakujte   
 predchádzajúce kroky pre deaktivované programy.

VyMazanie naprograMoVanÝch naSTaVenÍ
Stlačte tlačidlo TIMER na 3 sekundy. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼nastavte zariadenie, 
ktoré chcete odobrať z programu.
Stlačte tlačidlo II/DEL. na 3 sekundy. Displej začne blikať. Stlačením ENTER vymažte 
program.

deTSká poiSTka
Aby sa zabránilo zmene v nastaveniach, má vysielač funkciu blokovania tlačidiel pre 
manipuláciu deťmi.Ak použijete túto funkciu na displeji sa zobrazí ikona CP.
Aktivácia funkcie CP
Stlačte a podržte súčasne tlačidla „ENTER“ a „II / Del“ po dobu 3 sekúnd.
Deaktivácia funkcie CP
Stlačte a podržte súčasne tlačidla „ENTER“ a „II / Del“ po dobu 3 sekúnd.

riešěnie proBléMoV

Poznámky
•	Nevystavujte ovládač nadmernému teplu, priamemu slnečnému svetlu ani vlhku.
•	 Ak časový diaľkový ovládač nepoužívate určitú dobu, vyberte batérie, aby ste   
 zabránili poškodeniu prístroja v prípade vytečenia.
•	Manipulujte s ním opatrne.

       Nízke napätie Vložte novú lítiovú batériu 3V CR2032.

Číslice sú nejasné 1. Skontrolujte napätie batérie LCD displeja.
2. Vložte novú batériu.

Displej je prázdny 1. Skontrolujte napätie batérie LCD displeja.
2. Vložte novú batériu.

Nezobrazuje sa indikátor
signálu prenosu Skontrolujte 12 V batériu.

Krátky operačný dosah Skontrolujte napätie batérie a v prípade potreby vložte
novú batériu.


