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Registration numbers 170

talento smart
B10 mini
Zeitschaltuhr

Thermostat

Lic

Tento návod umožňuje bezpečné a efektivní zacházení se spínacími hodinami pro montáž do rozvaděče (dále „přístroj“). Tento návod je součástí přístroje a musí se uchovávat tak, aby měl k němu
přístup každý, kdo s přístrojem zachází. Každý, kdo s přístrojem zachází, si musí tento návod před
zahájením veškerých prací pečlivě přečíst a porozumět mu. Základním předpokladem pro bezpečnou
práci je dodržování všech bezpečnostních upozornění a instruktážních pokynů uvedených v tomto
návodu.
Ochrana autorských práv
Tento návod podléhá ochraně autorských práv.
Přenechávání tohoto návodu třetím osobám a kopírování jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě – i
jen částečně – stejně jako zpeněžování a/nebo sdělování obsahu, nejsou, s výjimkou pro interní účely,
bez písemného souhlasu výrobce povolené. Při nedodržení vzniká povinnost náhrady škod. Výrobce si
vyhrazuje právo uplatnit další nároky.
Autorská práva náleží výrobci.
Stahování
Následující informace naleznete na www.graesslin.de:
Návod ke stažení a technické údaje
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Prohlášení o shodě
Tímto firma Grässlin GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení „talento smart B10“ splňuje směrnici
2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-conformity
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Klik systém pro montáž na lištu DIN
Připojovací svorky pro kanál 1
Bezpotenciálová prázdná svorka
LED 1
Ovládací tlačítko
LED 2
Tlačítko Reset
Připojovací svorka nulového vodiče
Připojovací svorka fáze

6


Obr. 1: Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče
88

Popis funkce
Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče jsou spínací hodiny, které se montují pomocí klik systému
na lištu DIN (obr. 1/1); spínají k nim připojená zařízení. Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče mají
1 kanál a lze je obsluhovat prostřednictvím ovládacího tlačítka (obr. 1/5). Stav spínacích hodin pro
montáž do rozvaděče je indikován 2 LED (obr. 1/4 a 6). Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče
je možné programovat prostřednictvím mobilního zařízení nebo PC-softwaru. Frekvence rádiového
signálu je 2,4 GHz a maximální vysílací výkon činí 1,8 mW.
Technické parametry (DIN EN 60730-1)
Princip činnosti
1.B
Stupeň znečištění
2
Jmenovité rázové napětí
4000 V
Technické parametry zařízení popsaných v tomto návodu naleznete na:
http://qrc.graesslin.de/talento-smart-specs.
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Zobrazovací a ovládací prvky

1

3

2
4
Obr. 2: Zobrazovací a ovládací prvky
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1
2
3
4

LED 1
LED 2
Ovládací tlačítko
Tlačítko Reset

Funkční tlačítka (obr. 2 3 a 4)
ZAP (FIX)

Trvalé zapnutí kanálu.

VYP (FIX)

Trvalé vypnutí kanálu.

OVR

Běžící program se přepíše až do příštího automatického příkazu.

Reset

Spustit reset.

Aktivace spouštěcího zavaděče

Před aktualizací se musí aktivovat režim spouštěcího zavaděče:
1. Stiskněte tlačítko Reset
2. Stiskněte současně ovládací tlačítko – podržte stisknuté 2 sekundy
3. Uvolněte tlačítko Reset
4. Uvolněte ovládací tlačítko
5. LED 1 blikne 2x modře

CS
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LED 1 (obr. 2 1)

LED 2 (obr. 2 2)

Popis

bílá

Relé VYP

zelená

Relé ZAP
Napájení VYP
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bílá /

zelená (stav relé)

Automatický režim

žlutá

bílá /

zelená (stav relé)

Režim OVR

žlutá

bílá /

zelená (stav relé)

Režim FIX

modrá

bílá /

zelená (stav relé)

Připojení pomocí Bluetooth

2 × modrá

Aktivní spouštěcí zavaděč

modrá

Aktualizace firmwaru

červená

červená

Žádný čas hodin

3 × bílá

3 × bílá

Tovární reset

Uzamknutí pomocí PIN

1 s červená
LED NESVÍTÍ

LED bliká

LED SVÍTÍ

CS

Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče je možné programovat prostřednictvím mobilního zařízení, za tímto účelem naskenujte QR kód a instalujte aplikaci.
Obr. 3: mobilní aplikace pro přístroj se systémem Android a iOS
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Bezpečnost
Použití ke stanovenému účelu
• Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče slouží výhradně ke spínání elektrických zařízení v soukromém a komerčním sektoru, kde toto není z hlediska správného používání zakázáno.
• Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče se smí montovat výhradně na lišty DIN.
• Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče používejte jen v suchých prostorách a nemontujte je do
blízkosti přístrojů s indukčními výboji (motory, transformátory atd.).
Ke správnému používání patří také dodržování všech údajů v tomto návodu. Jakékoli používání nad
rámec správného používání nebo odlišné používání je považováno za nesprávné. Při zasahování do
přístroje a jeho úpravách pozbývá zákonná záruka platnosti.
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Zbytkové riziko

VÝSTRAHA!
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Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!
Nesprávná montáž a instalace přístroje může způsobit ohrožení života elektrickým napětím.
−− Montáž a připojení nechte provést výhradně kvalifikovaným elektrikářem.

Certifikace FCC
FCC ID: 2AHH7-B10
Tento přístroj odpovídá odstavci 15 pravidel FCC. Jeho provoz je přípustný za těchto podmínek: (1)
Tento přístroj nesmí způsobovat žádné rušivé interference a (2) tento přístroj musí akceptovat přijaté
interference, včetně takových, které mohou vést k nežádoucímu provozu.
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Instalace
CH1

M
~

L
A

N 1

2

3

B

Obr. 4: Montáž na lištu DIN a schéma zapojení
A
B
1.
2.
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Montáž na lištu DIN
Jednokanálové spínací hodiny pro montáž do rozvaděče 110 – 230 V
Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče nasaďte shora na lištu DIN (obr. 4/A) a zatlačte dozadu,
až zaskočí.
Spínací hodiny pro montáž do rozvaděče instalujte podle schématu zapojení (obr. 4/B) (používejte
vodiče o průřezu od 1 mm² do 2,5 mm²).

Likvidace
Nesprávná likvidace

OCHRANA
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ!
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Nebezpečí pro životní prostředí při nesprávné likvidaci!
Při nesprávné likvidaci může dojít k ohrožení životního prostředí.
−− Elektroodpad a elektronické součásti likvidujte odborně, tzn. díly určené
k likvidaci roztřiďte podle skupin materiálů.
−− Likvidaci zásadně provádějte šetrně k životnímu prostředí podle stavu ekologické a recyklační techniky, stejně jako zařízení pro likvidaci odpadů.
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Registration numbers
USA
FCC-Zertifizierung
FCC ID: 2AHH7-B10
This device complies with Section 15 of the FCC
Regulations. Operation is only permitted under the
following conditions: (1) This device must not cause
any disruptive interferences and (2) the device must
be able to receive interferences, also such interferences which could result in undesired operations.
Canada
IC: 21619-B10
This device contains licence-exempt transmitter(s)/
receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada‘s licence-exempt
RSS(s). Operation is subject to the following
conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must not accept any interference,
including interference that may cause undesired operation of the device.
170

L‘émetteur/récepteur exempt de licence contenu
dans le présent appareil est conforme aux CNR d‘innovation, Sciences et Développement économique
Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
1. L‘appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L‘appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.
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