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Automatyczna zmiana czasu!

Zmiana czasu z zimowego na letni dokonywana jest automatycznie w 
nocy, w ostatni¹ niedzielê marca o godzinie 2.00 (poprzez dodanie 1 
godziny do bie¿¹cego czasu). 

Zmiana czasu z letniego na zimowy wykonana jest  automatycznie w 
nocy, w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika o godzinie 3.00 (poprzez 
odjêcie 1 godziny od bie¿¹cego czasu).

ROZPORZ¥DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia i odwo³ania czasu letniego w latach 2002-2006
Akt opublikowany: Dz. U. Nr 143, poz. 1613 
Wszed³ w ¿ycie: 1 stycznia 2002 r. 
Zmieniany: nie by³ 
 Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim (Dz. U. Nr 29, poz. 128) zarz¹dza 
siê, co nastêpuje: 

§ 1. 1. Czas letni wprowadza siê: 
1. w 2002 r. - dnia 31 marca, 

2. w 2003 r. - dnia 30 marca, 

3. w 2004 r. - dnia 28 marca, 

4. w 2005 r. - dnia 27 marca, 

5. w 2006 r. - dnia 26 marca

- o godzinie 2 minut 00 czasu œrodkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean 
Time). 

2. Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie wskazañ zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinê 3 
minut 00, która bêdzie godzin¹ pocz¹tkow¹ czasu letniego (wschodnioeuropejskiego). 

§ 2. 1. Czas letni odwo³uje siê: 

1. w 2002 r. - dnia 27 paŸdziernika, 

2. w 2003 r. - dnia 26 paŸdziernika, 

3. w 2004 r. - dnia 31 paŸdziernika, 

4. w 2005 r. - dnia 30 paŸdziernika, 

5. w 2006 r. - dnia 29 paŸdziernika

- o godzinie 3 minut 00 czasu wschodnioeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean 
Time). 

2. Odwo³anie czasu letniego polega na zmianie wskazañ zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinê 2 minut 
00 (godzina 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time), która bêdzie godzin¹ pocz¹tkow¹ czasu 
œrodkowoeuropejskiego. 

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu œrodkowoeuropejskiego bêdzie siê oznaczaæ 
dodatkow¹ liter¹ "a" (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nast¹pi godzina 3 minut 01 
czasu œrodkowoeuropejskiego. 

§ 3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. 
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Monta¿

1. Wy³¹czyæ zasilanie.
2. Zegar  zamocowaæ na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Przewody zasilania pod³¹czyæ wg schematu.
4. Odbiorniki pod³¹czyæ  wg schematu.
5. Ustawiæ w³aœciw¹ datê (patrz p2) i godzinê (patrz p3)
6. Ustawiæ indywidualny program czasowy za³¹czania odbiornika       
     (patrz p4)

       styk 1-5 “ZA£¥CZ”  [ON]
       styk 1-6 “WY£¥CZ” [OFF]
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W trybie PRACA RÊCZNA prz³¹czenie styku 
odbywa siê na poziomie g³ównym.
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Zegar steruj¹cy programowalny s³u¿y do sterowania czasowego 
urz¹dzeniami w uk³adach automatyki  domowej lub przemys³owej 
wed³ug indywidualnego programu czasowego ustalonego przez 
u¿ytkownika.

zasilanie                                           24÷264V AC/DC 
pr¹d obci¹¿enia                                                                                <16A
styk                                                                                   separowany 1P
czas podtrzymania pracy wyœwietlacza                                            1÷2h
czas podtrzymania pracy zegara                                            5÷6 tygodni
czas podtrzymania programu                                                           10 lat
czas ³adowania akumulatora                                                               30h
dok³adnoœæ wskazañ zegara                                                                 1s
b³¹d czasu                                                                                    ±1s/24h
dok³adnoœæ nastawy czasu programu                                               1min
liczba komórek pamiêci programu                                                      250           
                                                              (125 par ROZKAZÓW W£/WY£)
pobór mocy                                                                                       1,5W
temperatura pracy                                                                      -20÷50°C

2przy³¹cze                                                            zaciski œrubowe 2,5mm
wymiary                                                                         2 modu³y (35mm)
monta¿                                                                            na szynie TH-35
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PRACA AUTOMATYCZNA - praca wed³ug ROZKAZÓW W£¥CZ-
WY£¥CZ zaprogramowanych przez u¿ytkownika  w pamiêci  zegara. 
[za³¹czony symbol º na wyœwietlaczu]
PRACA RÊCZNA - [ON] trwa³e  za³¹czenie styku (poz.1-5) lub [OFF] 
trwa³e roz³¹czenie styku (poz.1-6) przy wy³¹czonym trybie PRACA  
AUTOMATYCZNA. [brak symbolu º na wyœwietlaczu]
ROZKAZ W£¥CZ-WY£¥CZ - wpis programu, wed³ug którego nast¹pi 
w³¹czenie lub wy³¹czenie odbiornika.
CYKL PRACY - ustawialny, tygodniowy cykl (7 dni  od poniedzia³ku do 
niedzieli), w którym realizowane s¹ za³¹czenia odbiornika zgodne z 
zaprogramowanymi ROZKAZAMI W£¥CZ-WY£¥CZ.

Opis trybów pracy i funkcji

Opis wyœwietlacza i panela sterowniczego

1. START
1.1 Pod³¹czyæ zasilanie
1.2  Zegar wykona test wyœwietlacza (za³¹czy wszystkie sekcje)

1.3 Zegar rozpocznie odmierzanie czasu od godz. 00:00.
UWAGA! Je¿eli po za³¹czeniu zasilania zegar nie wykona testu, a na 
wyœwietlaczu bêdzie widoczny odmierzany czas oznacza to, ¿e zegar 
posiada wczeœniejsze ustawienia DATY, GODZINY lub ROZKAZÓW 
W£¥CZ-WY£¥CZ.
UWAGA! Aby wykasowaæ wszystkie wczeœniejsze ustawienia DATY, 
GODZINY i  ROZKAZÓW W£¥CZ-WY£¥CZ ("g³êboki" reset)
patrz p.7.

2. DATA

2.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowania (date - hour  - prog - edit - del -  mode).

2.2 Przyciskami +/– wybierz tryb ustawiania daty "date".

Przyciskami +/–   ustaw rok; zatwierdŸ OK.

Przyciskami +/–  ustaw  miesi¹c; zatwierdŸ OK.
2.5 Zegar przejdzie w tryb ustawiania dnia miesi¹ca.

Przyciskami +/–   ustaw  dzieñ miesi¹ca.
*  przycisk iem OK powrócisz do t rybu ustawiania roku
(patrz p2.3)
*przyciskiem MENU akceptuj wpisy daty. Zegar automatycznie wyjdzie z 
funkcji programowania daty i przejdzie do menu programowego. 
Ponowne naciœniêcie MENU spowoduje przejœcie do poziomu g³ównego.

UWAGA!Zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie dokonywana jest 
automatycznie. Wybór daty jest jednoznaczny z okreœleniem w³aœciwego  
czasu: zimowego lub letniego.

2.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania miesi¹ca.

3. GODZINA

3.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowania (date - hour  - prog - edit - del - mode).

3.2 Przyciskami +/– wybierz tryb ustawiania godziny "hour".

Mo-poniedzia³ek; Tu-wtorek; We-œroda; Th-czwartek; Fr-pi¹tek; Sa-sobota; Su-niedziela

Opis funkcji przycisków

MENU:
- przejœcie do menu programowego (nacisn¹æ >3sek).
- akceptacja ustawieñ DATA i GODZINA oraz ROZKAZÓW W£¥CZ-
WY£¥CZ.
- przejœcie do wy¿szego poziomu.
OK:
- zatwierdzenie  ustawienia i przejœcie do nastêpnej pozycji ustawieñ
- podgl¹d daty

+:
- zmiana stanu ustawienia o +1 w wybranej pozycji programowania 
(przytrzymanie przycisku powoduje ci¹g³¹ zmianê ustawienia o +1 w pêtli)
-  w trybie PRACA RÊCZNA: trwa³e za³¹czenie ON i wy³¹czanie OFF styku

–:
- zmiana stanu ustawienia o -1 w wybranej pozycji programowania 
(przytrzymanie przycisku powoduje ci¹g³¹ zmianê ustawienia o -1 w pêtli)
-  w trybie PRACA RÊCZNA: trwa³e za³¹czenie ON i wy³¹czanie OFF styku
RESTART:
- odblokowanie procesora - konieczne w przypadku zawieszenia funkcji 
pracy zegara. Nie kasuje ustawieñ DATY i GODZINY oraz ROZKAZÓW 
W£¥CZ-WY£¥CZ.   

+ i  – ("g³êboki" reset):

-wykasowanie (zerowanie) wszystkich ustawieñ DATY i GODZINY oraz 
wszystkich ROZKAZÓW W£¥CZ-WY£¥CZ z pamiêci (nacisn¹æ >3sek 
dwa przyciski jednoczeœnie). 

ZatwierdŸ OK.
3.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania minut. 

Przyciskami +/– ustaw minuty; zatwierdŸ OK.

3.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny. 

4. ROZKAZ W£¥CZ-WY£¥CZ - nastawa parametrów

ZatwierdŸ OK.
4.3 Zegar  wyœwietli kolejny numer ROZKAZU W£¥CZ-WY£¥CZ.

Przyciskami +/–  ustaw  godzinê; zatwierdŸ OK.
4.5 Zegar przejdzie w tryb ustawiania CYKLU PRACY.

Przyciskami +/–  ustaw CYKL PRACY:
* pojedynczy dzieñ tygodnia: Mo; Tu; We; Th; Fr; Sa lub Su.
* dni robocze: Mo Tu  We Th Fr (od poniedzia³ku do pi¹tku).
* dni weekendowe: Sa  Su (sobota i niedziela)
* codziennie: Mo Tu  We Th  Fr Sa  Su (od poniedzia³ku do niedzieli).

ZatwierdŸ OK.
4.6 Zegar przejdzie w tryb ustawiania opcji W£¥CZ [ON]                         

lub WY£¥CZ [OFF].

Przyciskami +/–  ustaw  minuty; zatwierdŸ OK.
4.4 Zegar przejdzie w tryb ustawiania godziny.

Zegar automatycznie przejdzie w tryb ustawiania minut.

4.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowania (date - hour  - prog - edit - del - mode).

4.2 Przyciskami +/– wybierz tryb wpisywania parametrów ROZKAZÓW 
W£ACZ-WY£¥CZ "prog".

Przyciskami +/–   ustaw godzinê.
* przyciskiem OK powrócisz do trybu ustawiania minut
(patrz p3.3)
*przyciskiem MENU akceptuj wpisy godziny. Zegar automatycznie 
wyjdzie z funkcji programowania daty i przejdzie do menu 
programowania. Ponowne naciœniêcie MENU spowoduje przejœcie do 
poziomu g³ównego.

5. EDYCJA - zmiana parametrów

ZatwierdŸ OK.
5.3 Zegar  wyœwietli pierwszy ROZKAZ W£¥CZ-WY£¥CZ.

Przyciskami +/–  ustaw  numer ROZKAZU W£¥CZ-WY£¥CZ do zmiany 
parametrów; zatwierdŸ OK.
5.4 Postêpuj jak przy ustawianiu parametrów ROZKAZU W£¥CZ-
WY£¥CZ (patrz p 4.3 ÷ 4.5)
*przyciskiem MENU akceptuj zmiany. Zegar automatycznie przejdzie do 
menu programowego. Kolejne naciœniêcia MENU powoduj¹ przejœcie do 
poziomu g³ównego.

6. KASOWANIE - usuwanie wpisów

ZatwierdŸ OK.
6.3 Zegar  wyœwietli pierwszy ROZKAZ W£¥CZ-WY£¥CZ.

Przyciskami +/– ustaw numer ROZKAZU W£¥CZ-WY£¥CZ do 
usuniêcia; zatwierdŸ OK.
Przyciskiem MENU akceptuj zmiany. Zegar automatycznie przejdzie do 
menu programowego. Kolejne naciœniêcia MENU powoduj¹ przejœcie 
do poziomu g³ównego.

UWAGA! Aby wykasowaæ wszystkie wczeœniejsze ustawienia DATY, 
GODZINY i ROZKAZÓW W£¥CZ-WY£¥CZ ("g³êboki" reset)  patrz p.7.

ZatwierdŸ OK.
5.3 Zegar przejdzie do menu trybu pracy (auto -  hand).

5.4 Przyciskami +/– wybierz tryb pracy
* PRACA AUTOMATYCZNA - "auto"

lub
* PRACA RÊCZNA - "hand"

ZatwierdŸ OK.
Zegar automatycznie przejdzie do menu programowego.
Naciœniêcie MENU spowoduje przejœcie do poziomu g³ównego.

UWAGA!
Zmiany pozycji styku w trybie PRACA RÊCZNA dokonujemy przyciskami 

+/– na poziomie g³ównym.

5. TRYB PRACY- wybór

5.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowego (date - hour  - prog - edit - del - mode).

5.2 Przyciskami +/– wybierz tryb wyboru trybu pracy "mode".

-1- -2- -3- -4-

Przyciskiem +/–  ustaw  opcjê ON lub OFF; zatwierdŸ OK.
* zegar automatycznie przejdzie w tryb wpisywania parametrów kolejnego 
ROZKAZU W£¥CZ-WY£¥CZ (patrz p. 4.4.2)
*przyciskiem MENU akceptuj wpisy. Zegar automatycznie przejdzie do 
menu. Kolejne naciœniêcia MENU powoduj¹ przejœcie do  
poziomug³ównego.

UWAGA!
* Wpisane rozkazy W£¥CZ-WY£¥CZ nie stanowi¹  trwa³ych par 
realizuj¹cych za³¹czenie i wy³¹czenie styku. Traktowane s¹ jako 
pojedyncze rozkazy i realizowane s¹ zgodnie z chronologi¹ zadanego 
czasu. Przypadki zachodzenia na siebie czasów za³¹czenia styku dwóch 
par rozkazów W£¥CZ-WY£¥CZ lub pojedynczych rozkazów ilustruj¹ 
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PROGRAMOWANIE

5.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowego (date - hour  - prog - edit - del - mode).

5.2 Przyciskami +/– wybierz tryb zmiany parametrów ROZKAZÓW 
W£ACZ-WY£¥CZ "edit".

6.1 Przycisk MENU naciœnij >3sek. Zegar przejdzie do menu 
programowania (date - hour  - prog - edit - del - mode).

6.2 Przyciskami +/– wybierz tryb usuwania ROZKAZÓW W£ACZ-
WY£¥CZ "del".

ZatwierdŸ OK.
2.3 Zegar przejdzie w tryb ustawiania roku.

* Czas za³¹czenia styku ustanowiony przez parê rozkazów W£¥CZ-
WY£¥CZ mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 24 godziny, tzn. rozkaz W£¥CZ [ON] 
mo¿e byæ ustawiony na dowoln¹ godzinê i dowolny dzieñ tygodnia     (np. 
Wtorek 13.45) a rozkaz WY£¥CZ [OFF] na dowoln¹ godzinê innego 
dniatygodnia (np. Czwartek 17.05).

* dla  ka¿dego rozkazu mo¿emy ustanowiæ inny CYKL PRACY. Rozkazy  
z ró¿nymi CYKLAMI PRACY realizowane s¹ w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 
- pojedynczy dzieñ tygodnia - od poniedzia³ku do niedzieli
- dni robocze - od poniedzia³ku do pi¹tku
- dni weekendowe - sobota; niedziela
- codziennie - od poniedzia³ku do niedzieli

data i czas/
wpisy programu

wskaŸnik trybu
PRACA

AUTOMATYCZNA

dni tygodnia/
CYKL PRACY

sygnalizacja
pozycji styku

RESTART

MENU OK

+

7. ZEROWANIE PAMIÊCI - "g³êboki" reset

Aby wykasowaæ wszystkie wczeœniejsze ustawienia DATY, GODZINY      

i  ROZKAZÓW W£¥CZ-WY£¥CZ nacisn¹æ przyciski +/–       

jednoczeœnie >3sek. 
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