
                   

 

Spínací hodiny EFP700ET                        
 

  

 

 

Obj. č.: 131 25 29 
 

 

 
 
Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin GAO EF700ET.  
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! 

 

Funkce 
 
1. 20 programů na den, 15 různých týdenních nastavení 
2. Odečet času v rozsahu od 1 minuty do 99 hodin 59 minut 
3. Funkce náhodného programu 
4. Změna zobrazení režimu ON / OFF a režimu hodin 
5. Letní čas 
6. Přístroj je ideálním řešením pro šetření energie a jako prvek zabezpečovacího systému 

domácnosti. Je také vhodnou volbou jako doplněk chytré domácnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a ovládací prvky 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačítka  Funkce  

R Stisknutím se přístroj resetuje. 

 
Tlačítko manuálního zapnutí a vypnutí, změna stavu napájení, vymazaní a obnovení 
nastavení během programování 

PROG Stisknutím nastavujete nebo procházíte programy 

RND Nastavení náhodného načasování 

CD Stiskněte pro vypnutí odpočtu času 

/  Změna zobrazení režimu ON/OFF a režimu hodin 

+ Tlačítko pro zvýšení hodnoty parametru; stisknutím se nastavuje letní čas 

- Tlačítko pro snížení hodnoty parametru; 

 Nastavení hodin 

 

Obsluha  
 

Nastavení hodin 
 

 
 
1. Stiskněte tlačítko , aby se otevřelo nastavení času a na LC displeji začne blikat den. 
2. Stiskněte + nebo – a nastavte datum. Pro potvrzení stiskněte  a na displeji začne blikat číslice 

hodiny. 
3. Stiskněte + nebo – a nastavte hodinu. Pro potvrzení stiskněte  a na displeji začne blikat číslice 

minuty. 
4. Stiskněte + nebo – a nastavte minuty. Pro potvrzení stiskněte  a režim nastavení času  

se ukončí. 



Nastavení programu 
 

 
 
Pokud se v režimu hodin stiskne tlačítko PROG, otevře se nastavení časovače, ve kterém můžete 
nastavit až 20 zapnutí a vypnutí na den. Podle vlastní potřeby můžete zapnutí a vypnutí nastavit  
na 15 různých konfigurací podle dnů v týdnu, kdy se má nastavení aplikovat: 
 
1 MO TU WE TH FR SA SU 9 MO WE FR 
2 Jen pondělí (MO) 10 TU TH SA 
3 Jen úterý (TU) 11 SA SU 
4 Jen středa (WE) 12 MO TU WE 
5 Jen čtvrtek (TH) 13 TH FR SA 
6 Jen pátek (FR) 14 MO TU WE TH FR 
7 Jen sobota (SA) 15 MO TU WE TH FR SA 
8 Jen neděle (SU)  
 
Postup programování 
 
Nastavení času zapnutí v programu 1 
 

Pokud se stiskne tlačítko PROG, začne na displeji blikat „1 ON“ a můžete přejít k následujícímu 
natavení: 
a) DAYS OF WEEK (dny v týdnu) – stiskněte tlačítko PROG. Na displeji začnou blikat možnosti  

pro označení dne (nebo dnů) v týdnu (viz výše 1 – 15). Stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte 
kombinaci dnů, nebo jen jeden určitý den. 

b) HOUR (hodina) – Stiskněte znovu PROG a na displeji začne blikat hodina.  
Stiskněte tlačítko + nebo – a vyberte hodinu. Zobrazení je v 24 hodinovém časovém formátu. 

c) MINUTE (minuta) - Stiskněte znovu PROG a na displeji začne blikat minuta.  
Stiskněte tlačítko + nebo – a nastavte minutu. Nyní máte nastaven čas zapnutí v programu 1. 

Opakujte výše uvedený postup a nastavte čas vypnutí v programu 1, případně ostatní programy. 
 
Poznámka: 
 

� Pokud se během programování nestiskne po dobu delší než 10 sekund žádné tlačítko, režim 
nastavení časovače se automaticky ukončí. Nastavení můžete ukončit i manuálně stiskem  
tlačítka . 

� Pro rychlejší nastavení stiskněte příslušné tlačítko (+ nebo –) o něco déle. 
� Pokud jste v režimu PROG, ostatní režimy jsou nefunkční. 
� V průběhu nastavení můžete použít kterékoli ze 4 malých tlačítek v rohu a aktuální nastavení 

programu vymazat (clear), nebo se k němu vrátit (resume). 

� Když pak časovač běží na základě provedeného nastavení, na displeji uvidíte logo . 
 
Nastavení náhodného programu 
 

 
 
1. V režimu hodin stiskněte tlačítko RND, aby se otevřela funkce náhodného načasování. Na LC 

displeji se objeví logo  a váš časovač je nastaven na zapnutí a vypnutí v náhodném čase. 

2. Tato funkce vám umožňuje náhodné zapnutí a vypnutí v době od 18:00 hod. do 06:00 hod. 
následujícího dne. Vypnutí proběhne v době 26 až 42 minut a zapnutí se provede náhodně 
v rozmezí 10 – 26 minut. 

 
Poznámka: 
� Pokud jste v režimu RND, ostatní režimy jsou nefunkční. 
� Náhodný program se opakuje každý den. 
 
Odpo čet času 
 

 
 
1. V režimu hodin stiskněte tlačítko CD, aby se otevřelo nastavení odpočtu, a na displeji začnou 

blikat minuty. Pro zvýšení nebo snížení hodnoty nastavení stiskněte tlačítko + nebo –. 
2. Stiskněte znovu tlačítko CD a na displeji bude blikat nastavení hodiny. Pro zvýšení nebo snížení 

hodnoty nastavení stiskněte tlačítko + nebo –. 
3. Pro ukončení nastavení časovače a spuštění funkce stiskněte znovu tlačítko CD.  

Na displeji bude blikat logo . Po uplynutí nastaveného času se vaše zařízení vypne a logo  
se z displeje ztratí. 

4. Chcete-li odpočet času pozastavit, stiskněte tlačítko CD a logo  přestane blikat, dokud znovu 
nestiskněte CD. 

 
Poznámka: 
1. Odpočet: od 1 minuty (minimum) do 99 hodin 59 minut (maximum). 
2. Jste-li v režimu CD, ostatní režimy jsou nefunkční. 

3. Když je odpočet dokončen, logo  se z displeje ztratí a kontrolka stavu ukazuje OFF.  
Můžete stisknout tlačítko  (nebo některé ze 4 malých tlačítek v rohu) a odpočet manuálně 
ukončit a vrátit se k režimu zobrazení hodin. 

 
Režim ON/OFF a zm ěna režimu 
 

Pro změnu manuálního režimu zapnutí / vypnutí (ON/OFF) a režimu hodin stiskněte tlačítko / . 
Ve výchozím nastavení je spínač v režimu hodin. 

Když stisknete tlačítko /  jedenkrát, časovač se změní na manuální režim ON/OFF a v závislosti 
na aktuálním stavu se na displeji objeví ON, nebo OFF. Neukazují se hodiny. Stiskněte tlačítko  
(nebo některé ze 4 malých tlačítek v rohu, aby zapínání a vypínání probíhalo jen manuálně.  

Když stisknete znovu tlačítko / , spínač se vrátí k režimu hodin. Pokud se chcete vrátit k režimu 
časovače, stiskněte tlačítko PROG a když chcete použít režim náhodné funkce, stiskněte RND. 
 

 
Režim hodin Režim časovače 

 
Režim náhodné funkce Odpočet času 



Výše uvedený obrázek ukazuje všechny dostupné režimy. 
 
V režimu manuálního zapnutí a vypnutí vypadá displej následovně: 
 

 
 
Nastavení letního času (DST) 
 

 
 
� Pro zapnutí nebo vypnutí režimu letního času stiskněte v režimu hodin tlačítko +. 

� Když je aktivní letní čas, na displeji se ukazuje symbol . 
 
Resetování 
 

V případě poruchy časovače, nebo chcete-li všechna nastavení odstranit, stiskněte a podržte  
tlačítko R a na spínači se obnoví původní tovární nastavení. Displej bude vypadat následovně: 
 

 
 
 
 

Připojovací schéma 
 

 
 

 
 
 
 

Montáž 
 

 
 
� Spojte dohromady provozní panel a rám. 
� Nasměrujte kolík směrem na otvor v modulu a přitlačte. 
 

Demontáž 
 

 
               Uchopte rám a vytáhněte ho 
 

Výměna baterií 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vložte sem nové baterie při dodržení jejich 
správné polarity. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do spínacích hodin. 
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 nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

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 displej a pouzdro hodin.  

 

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. 



 
� Spotřebiče, které chcete k spínači připojit, NESMÍ mít vyšší napětí a frekvenci,  

než uvádí technická specifikace výrobku. 
� Dejte pozor na správné připojení elektrických spotřebičů a spínače. 
� Pokud se na displeji nic nezobrazuje, vyměňte baterie. 
 

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

 

Šetřete životní prost ředí! 

 

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! 
 

Technické údaje 
 

Provozní napětí: 230 V~ / 50 Hz, 8 A 
Odporová zátěž: Max. 1800 W 
Interval nastavení časovače: 1 minuta 
Záložní baterie: 2 x LR44, 1,5 V 
 

 
Záruka 
 

Na spínací hodiny GAO EFP700ET poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 

 

 

 

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!  
 

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.                                                              VAL/12/2017 

 


