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Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK 
technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a 

správnou obsluhou.

4731550

Spínací zásuvka týdenní, digitální

Návod k použití
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NEPŘEHLÉDNĚTE
• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste 

předešli případným škodám, či zranění.
• Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
• Tento návod k obsluze je součástí výrobku a 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 k 

obsluze.
• Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK 

technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ
• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho  technické 

specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
• Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.

Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou 
manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU
Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme 
zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém časovém rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku 
dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky. Spínač má několik 
funkcí, můžeme jej nastavit na každý den nebo pouze na dny určité. Funkce Summertime 
umožňuje jednoduchý přechod ze zimního času na letní a naopak, a funkce RND (random) 
umožňuje, že zapnutí a vypnutí budou prováděna náhodně v intervalu 0-32 minut mezi 18:00 
a 6:00. 

INSTALACE
1. Zasuňte spínací hodiny do zásuvky.
2. Ponechte je v zásuvce aspoň 12 hod. aby se mohly nabít zálohovací baterie.
3. Po nabití nastavte hodiny do základního stavu stiskem tlačítka MASTER CLEAR pomocí 
špičatého předmětu. 
POZOR: nepoužívejte obyčejnou tužku, úlomky mohou poškodit přístroj
4. Tím jsou hodiny připraveny k nastavení a použití.

PŘED POUŽITÍM
Pokud není displej funkční, zapojte FKEF4 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet. Po cca 2 
hodinách stiskněte červené tlačítko MASTERCLEAR, čímž se dsplej rozsvítí a FKEF4 je plně 
funkční. Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.
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NASTAVENÍ PŘESNÉHO ČASU
1. Stiskněte a podržte tlačítko CLOCK a současně stiskněte tlačítko WEEK dokud se na 
displeji nezobrazí současný den v týdnu. Pokračujte stiskem tlačítka HOUR nebo MINUTE 
dokud se na displeji nezobrazí skutečná hodina a minuta. V průběhu nastavování tlačítka 
WEEK, HOUR nebo MINUTE mohou být podrženy, aby se požadovaný údaj nastavil rychleji.
2. Po uvolnění tlačítek se nastavené údaje uloží.
3. Nastavení lze změnit opakováním předešlých kroků.

PROGRAMOVÁNÍ
1. Stiskněte tlačítko TIMER. Na displeji se zobrazí nastavení prvního zapnutí ON.
2. Stiskem tlačítka WEEK nastavíte den nebo skupinu dní. Čas nastavíte stiskem tlačítka 
HOUR a pak MINUTE.
3. Stiskem tlačítka TIMER ukončíte nastavení prvního času zapnutí a začnete nastavovat čas 
vypnutí prvního zapnutí OFF. Opakováním předešlého postupu nastavte čas prvního vypnutí 
OFF.
4. Stiskem tlačítka TIMER ukončíte nastavování prvního OFF a otevřete nastavování času 
druhého zapnutí ON. Opakováním kroku 2. a 3. nastavíte další časy zapnutí a vypnutí.
5. Po nastavení všech požadovaných časů stiskem tlačítka CLOCK nastavení ukončíte a tím 
jsou spínací hodiny připraveny k provozu.
K dispozici je 16 kombinací dnů nebo skupin dnů:
• Po/Mo, Út/Tu, St/We, Čt/Th, Pá/Fr, So/Sa, Ne/Su
• Po-Ne/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su, Po-Pá/Mo, Tu, We, Th, Fr
• So, Ne/Sa, Su, Po-So/Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Po-St-Pá/Mo, We, Fr
• Út/Čt, So/Tu, Th, Sa, Po, Út, St/Mo, Tu, We, Čt, Pá, So/Th, Fr, Sa
• Po, St, Pá, So/Mo, We, Fr, Sa

Příklad nastavení každodenního zapnutí v 8:15 a vypnutí ve 22:15
a. Po stisku tlačítka TIMER se na displeji zobrazí ON.
b. Opakovaným stiskem tlačítka WEEK na displeji nastavte MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
c. Stiskem tlačítka HOUR nastavte na displeji 6:00PM nebo 18:00.
d. Stiskem tlačítka MINUTE nastavte na displeji 6:15PM nebo 18:15.
e. Po stisku tlačítka TIMER se na displeji zobrazí OFF.
f. Opakováním kroků c. a d. nastavte na displeji 10:15PM nebo 22:15.
Poznámka: Dejte pozor, aby se nastavené časy nepřekrývaly, zvláště při použití skupin dnů.
 
Nastavení ručního zapnutí ON/AUTO/MANUAL a vypnutí OFF
1. Stiskem tlačítka ON/AUTO/OFF se tyto tři režimy zapnou.
2. V režimu MANUAL ON, zapnuto nebo MANUAL OFF, vypnuto spínací hodiny nespínají 
podle nastavení v režimu AUTO.
3. Pokud je režim změněn z MANUAL do AUTO, hodiny si budou pamatovat nastavení v 
režimu MANUAL až do času příštího nastaveného času.
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Výrobce:
FK technics, spol. s. r. o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 06/21

Made in China

Formát zobrazení 12/24
Současným stiskem tlačítek CLOCK a TIMER můžete přepínat formát zobrazení času 12 hod. 
a nebo 24 hod.

Funkce SUMMERTIME (letní / zimní čas)
1. Současným stiskem tlačítek CLOCK a ON/AUTO/OFF v režimu AUTO se na displeji zobrazí
SUMMER a hodiny se posunou o hodinu zpět.
2. Dalším současným stiskem tlačítek CLOCK a ON/AUTO/OFF se hodiny vrátí do původního
nastavení.

Funkce náhodného zapnutí a vypnutí RANDOM
1. Pokud stisknete tlačítko RANDOM v režimu AUTO na displeji se zobrazí RANDOM.
2. Když tato funkce je zapnuta nastavená zapnutí a vypnutí budou prováděna náhodně v 
intervalu  0-32 minut mezi 18:00 a 6:00.
3. Dalším stiskem tlačítka RANDOM se tato funkce zruší.Kód 4731550
Příkon 3600 W
Max. proud 16 A
Doba sepnutí 1 minuta
Napájecí napětí 230 V / 50 Hz
Funkce 8 + RANDOM (náhodné)
Krytí IP20
Pracovní teplota -10°C až +40°C

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek je ve shodě se všemi základními evropskými normami, které je možno na vyžádání 
předložit.

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního 
prostředí!


