
CZ 
 
Návod k použití spínacích hodin Lucky Reptile ECO T imer                                                             
 
     ECO Timer jsou mechanické spínací hodiny, které se zejména hodí pro kontrolu osvětlení 
v teráriích. Nejmenší možný nastavitelný časový úsek je 20 min, ale vzhledem ke 
konstrukčním omezením může docházet k několikaminutovým zpožděním. Čím delší budou 
jednotlivé nastavené úseky, tím delší může být i zpoždění. 
 
Podmínky použití 

• zařízení připojujte pouze do sítě s napětím 220V, 50/60 Hz, AC 
• zařízení je funkční v jakékoliv poloze, ale nikdy nesmí být ponořeno do vody 
• teplota při provozu zařízení nesmí klesnout pod 0°C a p řesáhnout 60°C 
• hodiny jsou určeny pro provoz v suchém a čistém prostředí 
• ve velmi vlhkém prostředí se doporučuje ustálení hodin před jejich spuštěním po 

cca 2 hod 
• chraňte zařízení před přílišnou vlhkostí, stykem s vodou nebo velkým horkem 

 
Instalace a spušt ění spínacích hodin 

• nastavte čas otáčením číselníku ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka 
označovala aktuální čas 

• stlačte dolů jednotlivé segmenty okolo číselníku. Jeden segment znamená úsek 20 
min. V této době bude spuštěno zařízení, které mají spínací hodiny kontrolovat. 

• posuvný vypínač na pravé straně hodin nastavte na „T“, abyste aktivovali spínací 
hodiny. Pokud je vypínač nastaven na „On“, budou hodiny neustále zapnuté, 
naopak nastavení na „Off“ znamená kompletní vypnutí hodin. 

• napojte hodiny na vhodnou zásuvku (Pozor, prosím čtěte upozornění distributora 
pro ČR a SR níže) 

• připojte k hodinám zařízení, které si přejete kontrolovat 
 
Záruka 
Jakákoliv záruka nemůže být nárokována, pokud došlo k mechanickému poškození přístroje, 
byly na něm prováděny úpravy nebo byly spínací hodiny používány jinak, než je uvedeno 
v tomto návodu. 
Jakékoliv ztráty spojené s používáním tohoto produktu nemohou být nárokovány. 
Záruční lhůta podle platného zákona. V případě uplatnění reklamace kontaktujte svého 
distributora. 
 
Technická data 
 
Voltáž:  230V, 50 Hz 
Max. zatížení: 3500 W 
Přesnost:  +- 20 min během 24 hod, při normálním provozu však značně méně 
 
Dodatek k návodu pro distribuci v ČR a SR: 
Vzhledem k tomu, že ECO Timer jsou primárně konstruovány pro připojení do zásuvek 
v západní Evropě, je tento produkt v ČR a SR distribuován společně s prodlužovačkou na 
několik zásuvek, která zároveň slouží jako redukce pro připojení do české el. sítě. ECO Timer 
bez dodané redukce nelze do české el. sítě připojit. 
ECO Timer proto připojujte do el. sítě pomocí dodávané prodlužovačky. 
 
Distributor pro ČR a SR: Farma Python s.r.o., 739 51 Nošovice 276, www.farmapython.cz 
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