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1. Technický popis
Hodiny sú určené na zobrazovanie času HOD:MIN, dátumu DEN. MES.
a teploty v interiéri alebo v exteriéri. Intervaly zobrazenia jednotlivých údajov sa
dajú nastaviť. Nastavenie parametrov je veľmi jednoduché pomocou diaľkového
IR ovládača RC403. Jas displeja je možné meniť v ôsmich stupňoch ručne alebo
automaticky v závislosti od okolitého osvetlenia. Montáž hodín je možná na zvislú
plochu pomocou konzoly upevnenej na zadnej alebo bočnej stene. Napájacie
napätie a teplotné čidlo sa pripája cez priechodky na zadnej alebo bočnej strane
hodín, podľa typu uchytenia. Hodiny sa dodávajú aj v dvojstrannom prevedení pri
zachovaní hĺbky 56mm.
1.1. GPS prijímač
GPS prijímač slúži na nastavovanie času a dátumu pomocou signálu družíc. Tento
čas je odvodený od atómových hodín. V hodinách je použitý prijímač so zvýšenou
citlivosťou. Po pripojení hodín ku sieti trvá jednu až dve minúty kým prijímač
zachytí signál družíc. Indikuje to trvale svietiaca dvojbodka. Pri výpadku signálu
sa hodiny riadia svojim vnútorným časom.

2.Technické údaje
Napájacie napätie:
Odber prúdu:
Počet znakov:
Výška znakov:
Farba znakov:
Zobrazenie:
Meranie teploty:
Ovládanie:
GPS prijímač:
Teplota okolia:
Rozmery:
Uchytenie:
Čitateľnosť znakov:
Krytie:

12-30 VDC, ochrana proti prepólovaniu
max. 0,5A
4 - jednostranné
8 - dvojstranné
170mm
červená, regulácia jasu v 8 stupňoch
vysokosvietivé SuperFlux LED diódy
HH : MM, DD. MM., TT ºC
-50ºC ÷ +99ºC, presnosť ±1ºC
IR ovládač RC403H, dosah max. 20m
zabudovaný PMB-648
-20ºC ÷ +40ºC
636x254x56 mm
zadné, viď obr.2, obr.3, bočné, viď obr.4
cca 50m
IP42, interné prevedenie
IP65, externé (E) prevedenie
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Obr.1: Rozmerový náčrtok

3. Návod na montáž a obsluhu
3.1. Montáž a uvedenie do prevádzky
Hodiny montujeme podľa typu uchytenia. Pri zadnom uchytení upevníme konzolu
štyrmi skrutkami na zvislú plochu do želanej polohy. Dbáme na správne otočenie
konzoly. Nasunieme hodiny na konzolu tak, že úchyty na zadnej stene hodín sú z
vonkajších strán konzoly a upevníme priloženými skrutkami M6. Nastavíme
želaný uhol sklonu a dotiahneme skrutky.

Obr.2: Zadné uchytenie
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Obr.3: Otvory na uchytávacej konzole
Bočné uchytenie hodín je možné na zvislý stĺp alebo stenu. Pri uchytení na stĺp
upevníme konzolu hodín k stĺpu pomocou sťahovacích oceľových (najlepšie
nerezových) montážnych pások. Použijeme minimálne dve pásky, ktoré
umiestnime do zárezov v hornej a dolnej časti konzoly. Pre dosiahnutie väčšej
pevnosti môžeme použiť až 5 pások. Pásky pevne dotiahneme a zaistíme
príslušnými sponami. Priemer stĺpa by nemal byť menší ako 100mm kvôli
zachovaniu otvoru pre vyvedenie káblov.

Obr.4: Bočné uchytenie na stĺp
Po upevnení hodín pripojíme napájacie napätie a umiestnime teplotné čidlo na
vhodné miesto. S hodinami pre umiestnenie v exteriéri je dodávaný napájací zdroj
SSZ02 s krytím IP65. Keď je možné umiestniť zdroj v blízkosti hodín, zapojíme
napájací kábel hodín priamo na výstupné svorky zdroja (13.7V/1.5A).
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Odoberieme kryt zdroja, prevlečieme napájací kábel cez príslušnú priechodku
a zapojíme modrý vodič na na svorku – a červený (hnedý) vodič na svorku +.
Do svorkovnice 230V/50Hz zapojíme sieťový prívod. Namontujeme kryt zdroja
a dotiahneme upevňovacie skrutky krytu a obidve priechodky. Keď potrebujeme
umiestniť zdroj ďalej od hodín, použijeme priloženú inštalačnú krabičku
so svorkovnicou a priechodkami a predĺžime napájací kábel na potrebnú dĺžku
(max. 10m).
!!! Upozornenie: hodiny môžu byť napájané jednosmerným napätím v rozsahu
12÷30V. Pripojenie hodín na iné napájacie napätie môže mať za následok
nevyhovujúcu funkciu, v horšom prípade zničenie hodín. V žiadnom prípade
nepripájame hodiny priamo na sieťové napätie 230V/50Hz..
Pre presné meranie teploty je veľmi dôležité umiestnenie teplotného čidla. Čidlo
je vhodné umiestniť tak, aby naňho nesvietilo priame slnečné svetlo, nefúkal
vietor a aby nebolo umiestnené v blízkosti predmetov, ktoré vyžarujú teplo. Je
dobré čidlo zasunúť do priloženej bielej plastovej rúrky a upevniť ho plastovými
sťahovacími páskami.
!!! Upozornenie: je potrebné pamätať na to, že hodiny merajú teplotu v mieste
umiestnenia teplotného čidla.Táto sa veľmi často líši od teploty v mieste
pozorovateľa, ktoré môže byť vzdialené od hodín aj 50 a viac metrov.
3.2. Nastavenie parametrov
Po zapnutí napájacieho napätia sa na displeji hodín zobrazuje v nastavených
intervaloch čas, dátum a teplota. Hodiny je možné nastaviť priloženým infračerveným diaľkovým ovládačom RC403HL. Do nastavovacieho menu sa dostaneme,
keď namierime ovládač na hodiny a držíme tlačidlo P<P dlhšie ako 2 sekundy.
Medzi položkami sa presúvame krátkym stlačením tohto tlačidla. Pri prepínaní
položky sa nastavený údaj okamžite uloží. Nastavovacie menu ukončíme v
prípade potreby rovnakým spôsobom ako sme doň vstúpili. Pri nečinnosti dlhšej
ako 20 sekúnd sa hodiny automaticky prepnú do základného módu zobrazenia.
!!! Upozornenie: u dvojstranných hodín je možné hodiny ovládať iba z jednej
strany. U hodín s bočným uchytením sa postavíme tak, aby uchytávacia konzola
bola vľavo. Dosah ovládača je cca 20m. Vplyvom slnečného žiarenia sa dosah
podstatne znižuje a je potrebné nastavovať hodiny z menšej vzdialenosti.
Odporúčame preto nastavovať hodiny pri zníženom slnečnom osvetlení.
3.2.1. Nastavenie času
Po vstupe do menu sa rozbliká prvá číslica. Po prepísaní tlačidlom 0-9 sa rozbliká
ďalšia. Týmto spôsobom sa nastavia hodiny aj minúty a celý cyklus sa opakuje.
Želanú hodnotu potvrdíme tlačidlom P<P, čím sa súčasne prepneme na
nastavovanie ďalšej položky v menu. Pri aktivovanom GPS prijímači nemožno
nastavovať čas.
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3.2.2. Nastavenie dátumu
Nastavuje sa obdobným spôsobom vo formáte DEŇ. MESIAC. Pri aktivovanom
GPS prijímači nemožno nastavovať dátum.
3.2.3. nastavenie roku
Dá sa nastaviť v rozsahu 2000-2099. Pri aktivovanom GPS prijímači nemožno
nastavovať rok.
3.2.4. Nastavenie intervalu zobrazenia času
Zobrazí sa skratka th a blikajúca číslica. Interval zobrazenia je možné zvoliť
v rozsahu 2 až 59 sekúnd.
3.2.5. Nastavenie intervalu zobrazenia dátumu
Zobrazí sa skratka td a blikajúca číslica. Interval zobrazenia je možné zvoliť
v rozsahu 0 až 59 sekúnd. Pri nastavení 0 sa dátum nebude zobrazovať.
Od 1. do 7. januára bude po zobrazení dátumu tri sekundy blikať nápis PF
s rokom.
3.2.6. Nastavenie intervalu zobrazenia teploty
Zobrazí sa skratka tt a blikajúca číslica. Interval zobrazenia je možné zvoliť
v rozsahu 0 až 59 sekúnd. Pri nastavení 0 sa teplota sa nebude zobrazovať. Ak by
došlo k poruche snímača teploty, teplota sa nebude zobrazovať.
3.2.7. Nastavenie jasu displeja
Jas displeja je možné meniť v ôsmich stupňoch. Rozsvieti sa nápis br a stupeň
jasu od 1 do 8. Ak zvolíte 0, zobrazí sa namiesto čísla skratka AU a jas displeja sa
bude meniť automaticky podľa intenzity okolitého osvetlenia.
Týmto je ukončené základné nastavenie hodín. Po potvrdení jasu sa opäť
dostaneme na nastavenie času. Nastavovacie menu ukončíme rovnakým spôsobom
ako sme doň vstúpili.
V prípade potreby, stlačením tlačidla I-II rozšírime nastavovacie menu o
špeciálne menu pre korekciu údajov. Medzi položkami sa prepíname týmto
tlačidlom alebo tlačidlom P<P.
3.2.8. Nastavenie korekcie času
Používa sa na korekciu presnosti merania času. Pre korektné nastavenie je
potrebné vedieť, koľko sekúnd hodiny zmeškajú alebo nabehnú za týždeň. Zobrazí
sa písmeno H a číslo za ním určuje počet sekúnd za týždeň, ktoré je treba pridať
alebo ubrať. Znamienko – znamená ubrať a zadáme ho tlačidlom -/- - . Korekcia
času je rovnomerne rozdelená a vykonáva sa každý deň v čase 00:00:30.
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3.2.9. Nastavenie korekcie teploty
Meranú teplotu je možné taktiež korigovať. Zobrazí sa skratka Ct a počet stupňov
je možné zadať v rozsahu od -9 do 9. Stupne sa budú od nameranej teploty
odčítavať alebo pripočítavať.
3.2.10. Nastavenie formátu času
Zobrazovanie času je možné nastaviť v 12 alebo 24 hodinovom móde. Zobrazí sa
Fo a tlačidlom 0 zvolíme 24 hodinový cyklus, tlačidlom 1 nastavíme 12 hodinový
cyklus.
3.2.11. Nastavenie prijímača GPS
GPS prijímač je možné aktivovať prípadne vypnúť. Zobrazí sa skratka GP
a tlačidlom 1 aktivujeme prijímač, tlačidlom 0 prijímač vypneme. Pri nastavovaní
GPS prijímača sa môžu zobraziť nasledovné nápisy:
 GP 0 - prijímač je vypnutý.
 GP F1 - prijímač je aktivovaný, ale došlo k jeho poruche, kontaktujte
servis.
 GP V1 - prijímač je aktívny ale nezachytil signál. Je dôležité vediet, že
po pripojení hodín na elektrickú sieť trvá jednu až dve minúty kým
prijímač zachytí signál družíc. Ak ani po uplynutí tohto času prijímač
nezachytí signál, bude pravdepodobne potrebné hodiny premiestniť na
miesto s lepším výhľadom na oblohu.
 GP A1 - príjímač pracuje správne.
Ak je GPS prijímač aktivovaný ale má poruchu alebo nezachytil signál, nebude
dvojbodka pri zobrazovaní času blikať ale iba svietiť. Môžeme tak na prvý
pohľadom zistiť, či GPS príjímač pracuje správne.
3.2.12. Nastavenie automatického prechodu na letný čas
Hodiny je možné nastaviť tak, aby si samostatne posúvali čas pri prechode na
letný alebo zimný čas. Zobrazí sa St a tlačidlom 1 sa funkcia aktivuje, tlačidlom 0
vypína. Je dôležité, aby bol nastavený správny dátum a rok.
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4. Záručný list
Výrobok:

Veľkoplošné digitálne hodiny VDH17

Typ:

...............................

Výrobné číslo:

...............................

Dátum predaja: ...............................

Záručné podmienky
Výrobca a distribútor zodpovedá za vlastnosti výrobku stanovené
technickými podmienkami a poskytuje záruku 24 mesiacov od dňa zakúpenia
(prevzatia) výrobku za predpokladu, že výrobok bude používaný a obsluhovaný
v zmysle podmienok uvedených v tomto záručnom liste a v návode na obsluhu. Po
splnení týchto podmienok budú v záručnej dobe bezplatne odstránené všetky
chyby výrobku spôsobené vadami materiálu alebo chybnou montážou pri výrobe.
Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dňa
odovzdania do opravy do jeho prevzatia.
Kupujúci stráca nárok na záručnú opravu, ak boli zistené nasledovné skutočnosti,
resp. chyby boli zapríčinené:
1.

pripojením výrobku na napájacie napätie, ktoré nezodpovedá technickým
podmienkam.

2.

používaním výrobku v nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením
pri doprave, alebo vinou kupujúceho.

3.

zmeny uskutočnené neoprávnenou osobou v záručnom liste, nevyplnenie
záručného listu, strata záručného listu, poškodenie plomby, poškodenie
výrobku neodvratnou udalosťou (požiar, voda a pod.), zásah
neoprávnenej osoby do výrobku, nedovolená výmena častí výrobku.
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