
Návod k obsluze     CZ 

Spínací hodiny s rádiem pro sv telný
senzor

Tento návod uschovejte!
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Záruka
Firma Becker-Antriebe GmbH je zbavena zákonné a smluvní záruky za v cné
vady a ru ení za výrobek, pokud byly bez jejího p edchozího souhlasu 
provedeny vlastní konstruk ní zm ny nebo byly provedeny, pop . iniciovány 
nesprávné instalace v rozporu s jejími p edepsanými montážními sm rnicemi.
Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a ú ední
p edpisy vztahující se k výrob  a podpo e pro zákazníky, zejména p edpisy 
o elektromagnetické kompatibilit .
Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, proto se 
informujte v aktuálních prodejních podkladech o p esných specifikacích 
výrobku.
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Bezpe nostní pokyny 

Opatrn

Tento návod uschovejte!

Používejte jen v suchých místnostech. 

Používejte jen neupravované originální díly Becker.

Zamezte p ístupu osob do oblasti pohybu za ízení.

Ovládání uchovávejte mimo dosah d tí.

i te se ustanoveními specifickými pro zemi použití.

Použité baterie ádn  zlikvidujte. Používejte vždy jen identický typ
baterií (LR 03; AAA).

Je-li za ízení ízeno jedním nebo více vysíla i, musí být umožn no
b hem provozu sledování oblasti pohybu za ízení zrakem.

Za ízení obsahuje drobné sou ástky, které lze spolknout.
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Popis tla ítek a ukazatel

posuvný p epína
„ru n /automatika“

tla ítko NAHORU

tla ítko STOP

kontrolka vysílání

tla ítko DOLkryt

tla ítka pod krytem

tla ítko RESET

tla ítko MENU tla ítko OK 

tla ítko + tla ítko - 

symboly na displeji

nastavení
program funkce

as/datum astrofunkce

textový ádek
nahoru

íselná indikace 

doldny v týdnu (Po – Pá) 
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Všeobecné informace 
Spínací hodiny s rádiovým p ijíma em pro sv telný senzor TC511, které jsou ze 
závodu expedovány s nastavením aktuálního data a asu (SE ), ídí
automaticky pohon v astronomických asech (doba východu a západu slunce).
Lze kdykoli p ejít na manuální obsluhu. 
Pomocí sv telného senzoru, který se dá snadno namontovat, lze p ístroj TC511 
rozší it na komfortní ízení ochrany proti slunci (zastín ní rostlin a nábytku). 

Použití k ur enému ú elu
P ístroj TC511 lze používat pouze k ízení roletových a žaluziových za ízení.
P ipojení cizích p ístroj  smí být provedeno až po konzultaci s odborným
prodejcem.

 Upozorn ní

Dbejte na to, aby ovládání nebylo nainstalováno a provozováno v blízkosti
kovových ploch nebo magnetických polí. 

Rádiová za ízení, která vysílají na stejné frekvenci, mohou mít za následek
poruchu p íjmu.

Dbejte na to, aby dosah rádiového signálu spl oval limity stanovené 
zákonem a ve stavebních opat eních.
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Nastavení rádiového p ijíma e
1) Nastavení hlavního vysíla e
a) Uvedení p ijíma e do pohotovosti pro nastavení

 Upozorn ní
Dodržujte návod k obsluze p ijíma e.

Vypn te p ívod nap tí p ijíma e a po 5 sekundách jej op t zapn te.
nebo

Stiskn te programovací tla ítko nebo rádiový p epína  p ijíma e.
P ijíma  bude po dobu 3 minut v pohotovosti pro nastavení. 

b) Nastavení hlavního vysíla e
V dob  pohotovosti pro nastavení stiskn te programovací tla ítko na tak 
dlouhou dobu, až p ijíma  potvrdí úsp šné nastavení. 
Tím je proces nastavení ukon en.

2) Nastavení dalších vysíla
a) Stiskn te  programovací tla ítko hlavního vysíla e na tak dlouhou dobu, až

uslyšíte potvrzení p ijíma em.
b) Nyní stiskn te programovací tla ítko nového vysíla e na tak dlouhou dobu,

až uslyšíte potvrzení p ijíma em.
c) Nyní stiskn te programovací tla ítko nov  nastavovaného vysíla e ješt  jednou.
P ijíma  potvrdí úsp šné nastavení.

Maximální dosah rádiového signálu v budov  je až 25 m a ve volném prostoru
až 350 m. 
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Montáž nást nného držáku 
 Upozorn ní
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Dbejte na to, aby ovládání nebylo
nainstalováno a provozováno
v blízkosti kovových ploch nebo
magnetických polí. 

Rádiová za ízení, která vysílají na
stejné frekvenci, mohou mít za
následek poruchu p íjmu.

Dbejte na to, aby dosah rádiového
signálu spl oval limity stanovené
zákonem a ve stavebních opat e-
ních.

Z místa vybraného pro montáž 
nejd íve zkontrolujte bezvadnou
funkci vysíla e a p ijíma e.
Nást nný držák upevn te na 
st nu dv ma p iloženými šrouby. 
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Sv telný senzor 
Upozorn ní

K p ístroji lze p ipojit sv telný senzor, viz návod k obsluze pro Centronic
SensorControl SC43.

Vysv tlivky

Posuvný p epína  „ru n /automatika“
V poloze „ru n “  posuvného p epína e se provád jí pouze manuální p íkazy
k pohybu (nap . NAHORU, STOP, DOL  stisknutím tla ítka).
V poloze „automatika“  posuvného p epína e se provád jí automatické p í-
kazy k pohybu (nap . zasti ovací funkce, stmívací funkce, as, astrofunkce…). 

Kontrolka vysílání
Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání.
Sníží-li se výkon baterie, za ne kontrolka vysílání p i vysílání blikat.
Výkon vysíla e, pop . rádiový dosah se snížením výkonu baterie redukuje. 
Pokud kontrolka vysílání p i dotyku nesvítí, je t eba baterie vym nit.

Skupinové ízení
Skupinou rozumíme ízení n kolika p ijíma  ve stejný okamžik. Nastavená 
skupina je ízena pokynem k pohybu.
U p ístroje TC511 je skupina ízena pomocí rádiového kanálu. 

Provozní režim
Na displeji je zobrazen as a aktuální provozní režim, nap . PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ.

Tla ítko OK 
Stisknutím tla ítka OK uložíte hodnoty, které jsou práv  zobrazeny na displeji. 
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Tla ítka +/- 
Tla ítka +/- umož ují tyto úkony: 

menu  zm na hodnoty 
automatický provoz dotaz na informace 

tla ítko +  další automatický spínací as
tla ítko -  další automatický spínací as
tla ítko + a tla ítko OK  astronomický as
tla ítko - a tla ítko OK  astronomický as

Tla ítko MENU 
Stisknutím tla ítka MENU p ejdete do p ehledu menu nebo do provozního 
režimu. 
Aktuáln  zobrazená hodnota se neuloží.

Tla ítko RESET 
Stisknutím tla ítka RESET (hrotem propisova ky nebo n ím podobným) 
obnovíte tovární nastavení spínacích hodin TC511. 
Výjimka: položky menu - funkce, volba jazyka a volba m sta. 

as/datum
AS/DAT

V tomto menu se nastavuje as a datum. 

Program
PROGRAM
V menu PROGRAM máte možnost nastavit jednotlivé spínací asy: 
1. PROG1 

astrofunkce, ve erní astrofunkce, individuáln
týden (1 - 7) 
blok 1/2 (1 - 5 a 6, 7) 
jednotliv  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

2. PROG2 (nap . polední pauza) 
individuáln

týden (1 - 7) 
blok 1/2 (1 - 5 a 6, 7) 
jednotliv  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

funkce OFSET 
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ASTROFUNKCE
P ístroj TC511 ídí automaticky roletu nebo žaluzii v dob  východu a západu
slunce. Tyto asy jsou orienta ní.
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zimní as letní as zimní as
05:00 hod východ slunce

07:00 hod

09:00 hod

  leden  únor    b ezen  duben    kv ten erven ervenec     srpen  zá í íjen   listopad   prosinec astrofunkce

15:00 hod.

18:30 hod

22:00 hod západ slunce

zimní as letní as zimní as

VE ERNÍ ASTROFUNKCE
ídí vytahování rolety nebo žaluzie podle nastaveného spínacího asu.

Spoušt ní probíhá podle astrofunkce. 
zimní as letní as zimní as

05:00 hod východ slunce

07:00 hod

09:00 hod

  leden  únor    b ezen  duben    kv ten erven ervenec     srpen  zá í íjen   listopad   prosinec

15:00 hod.

18:30 hod

22:00 hod západ slunce

zimní as letní as zimní as

INDIVIDUÁLN
ídí vytahování a spoušt ní podle spínacích as , které jste nastavili.
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TÝDEN
Pomocí menu TÝDEN stanovíte pro pond lí až ned li (1 – 7) stejné provozní
asy.

BLOK
Pomocí menu BLOK nastavíte dva bloky. 
Blok 1: ur uje asy pro pond lí až pátek (1 – 5) 
Blok 2: ur uje asy pro sobotu a ned li (6, 7) 

JEDNOTLIV
Pomocí menu JEDNOTLIV  nastavíte pro každý den v týdnu zvláštní provozní 
asy.

BLOKOVACÍ AS
Zabra uje p íliš brzkému vytažení a spušt ní rolety pomocí astrofunkce. 
P íklad:
astronomický as : 5:30
blokovací as : 6:00
K vytažení rolety nedojde p ed 6:00 hod. 

astronomický as : 17:00 
blokovací as : 18:00 
Ke spušt ní rolety nedojde p ed 18:00 hod. 

zimní as letní as zimní as
05:00 hod východ slunce

blokovací as

07:00 hod

09:00 hod

 leden    únor   b ezen    duben   kv ten erven ervenec     srpen    zá í íjen   listopad  prosinec

15:00 hod.

 blokovací as

18:30 hod

22:00 hod západ slunce
zimní as letní as zimní as

SPÍNACÍ AS
Automatické asy pro spoušt ní a vytahování rolety a žaluzie. 

11



Návod k obsluze

FUNKCE OFSET 
Pomocí menu FUNKCE OFSET m žete naprogramovat další spínací as .
Ten závisí na spínacím ase  PROG1 (max. +/- 240 minut). 
P íklad:
astronomický as : 20:00 
funkce ofset : + 60 min 
Roleta najede ve 20:00 hod. do v trací polohy a ve 21:00 hod. do dolní koncové
polohy.
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leden   únor  b ezen    duben   kv ten erven ervenec     srpen  zá í íjen  listopad  prosinec

15:00 hod. PROG1

PROG2

18:30 hod funkce ofset + 60 min

22:00 hod západ slunce
zimní as letní as zimní as
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Nastavení
NASTAVENÍ
Menu NASTAVENÍ vám nabízí tyto možnosti: 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
SLUNCE (je-li p ipojen senzor) 
STMÍVÁNÍ (je-li p ipojen senzor) 
MEZIPOLOHA
V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ
PROG1(KONCOVÁ POLOHA, MEZIPOLOHA, V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ)
PROG2(KONCOVÁ POLOHA, MEZIPOLOHA, V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ)
REŽIM TEST (je-li p ipojen senzor) 
volba jazyka (N MECKY) 
POSUNUTÍ ASTROFUNKCE 
POSUNUTÍ ASTROFUNKCE 
volba m sta (KASSEL) 
DÉLKA (zobrazí se jen p i zapnutém REŽIMU EXPERT) 
ŠÍ KA (zobrazí se jen p i zapnutém REŽIMU EXPERT) 

ASOVÉ PÁSMO (zobrazí se jen p i zapnutém REŽIMU EXPERT) 
LÉTO/ZIMA (automatická zm na nastavení na letní/zimní as)

Chcete-li provést nastavení, musíte stisknout tla ítko OK opakovan , až se 
dostanete k požadované položce menu. 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
Funkce prázdninový provoz simuluje obydlený d m, zatímco jste na dovolené. 
Jestliže je funkce aktivní (ZAP), pohybuje se roleta/žaluzie s asovým posunem 
v i naprogramovaným as m (max. +30 min). 

KONCOVÁ POLOHA 
Jako koncová poloha je definován bod, ve kterém se roleta/žaluzie nachází 
v horní nebo dolní poloze. 

MEZIPOLOHA
Mezipoloha je volitelná poloha rolety/žaluzie mezi horní a dolní koncovou 
polohou. Do této polohy lze najet po naprogramování z horní polohy . 
To provedete dvojím krátkým stisknutím tla ítka DOL .
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V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ
V trací/skláp cí poloha je volitelná poloha rolety/žaluzie mezi horní a dolní
koncovou polohou. Pomocí této funkce m žete roletu vysunout z dolní koncové
polohy natolik, aby se otev ely v trací št rbiny. U žaluzií dojde ke sklopení
lamel.
To provedete dvojím krátkým stisknutím tla ítka NAHORU.

Volba jazyka (N MECKY)
Zde m žete zvolit jazyk.

POSUNUTÍ ASTROFUNKCE
Nastavením položky posunutí astrofunkce m žete posouvat astronomické asy

 a , a to nezávisle na sob  (max. +/- 120 min). 
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zimní as letní as zimní as

05:00 hod východ slunce

07:00 hod vytažení nap . 1 hodinu po
východu slunce p i posunutí
astrofunkce o +1 hod

09:00 hod

 leden    únor   b ezen    duben   kv ten erven ervenec     srpen    zá í íjen   listopad  prosinec posunutí astrofunkce

15:00 hod.

18:30 hod spušt ní  nap . 1 hodinu p ed
západem slunce p i posunutí
astrofunkce o -1 hod

22:00 hod západ slunce
zimní as letní as zimní as

Volba m sta (KASSEL p i nastavení jazyka na N MECKY)
Volba m sta je d ležitá pro astrofunkci. Zde vyberte m sto, které je vašemu
stanovišti nejblíže. 
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DÉLKA/ŠÍ KA/ ASOVÉ PÁSMO (zobrazí se jen p i zapnutém 
REŽIMU EXPERT) 
Vaše sou adnice zjistíte nap . pomocí atlasu. 

LÉTO/ZIMA
LÉTO/ZIMA ozna uje automatickou zm nu nastavení na letní/zimní as.
Tovární nastavení je ZAP; spínací hodiny se automaticky p izp sobí. 

FUNKCE
Tento režim je ur en jen pro kvalifikovaný odborný personál! 
V menu FUNKCE m žete nastavit tyto funkce: 

ROLETY/ŽALUZIE (volba záv su) 
DOBA CHODU 
REŽIM EXPERT 
PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU (pro servisní ú ely)

REŽIM EXPERT 
Není-li pro Vás výb r m sta dostate n  p esný (REŽIM EXPERT VYP), m žete 
použít p esné nastavení pomocí stup  zem pisné ší ky a délky (REŽIM 
EXPERT ZAP). 



Návod k obsluze

16

CZ

Uvedení do provozu 
Prvním stisknutím tla ítka „vzbudíte“ hodiny. Nyní m žete tla ítky +/- zvolit
jazyk, výb r potvr te tla ítkem OK. Hodiny se nacházejí v automatickém
režimu.

Tovární nastavení 
AS/DAT: aktuální SE  a aktuální datum 

PROGRAM: ASTROFUNKCE   BLOK   BLOKOVACÍ AS (1 – 5)
 6:30 hod, 
 nejsou p ednastaveny
žádné blokovací asy

BLOKOVACÍ AS (6, 7) 
 08:00 hod, 
 nejsou p ednastaveny
žádné blokovací asy

NASTAVENÍ: PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VYP 
sv telný senzor SLUNCE 05 (slune ní hodnota) 
(je-li p ipojen sv telný senzor) 
KONCOVÁ POLOHA, stanovišt
LÉTO/ZIMA ZAP 

FUNKCE: ROLETY, REŽIM EXPERT VYP 

  Upozorn ní

Stisknutím tla ítka RESET (hrotem propisova ky nebo n ím podobným)
obnovíte tovární nastavení spínacích hodin.

Výjimka: menu funkce, volba jazyka a volba m sta.
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Programování
P ehled menu 

provozní režim

AS/DAT PROGRAM NASTAVENÍ FUNKCE

PROG2PROG1

1. Stiskn te tla ítko MENU, zobrazí se AS/DAT.
2. Pro p echod na další menu použijte tla ítka +/-.
3. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.

AS/DAT (nastavení asu a data)
AS/DAT

AS/DAT

DENROK M SÍCAS

1. Stiskn te tla ítko MENU, zobrazí se AS/DAT.
2. Po stisknutí tla ítka OK p ejdete do položky nabídky AS.
3. Tla ítky +/- nastavte aktuální as.
4. Po nastavení asu stiskn te tla ítko OK.
5. P i nastavování položek ROK, M SÍC, DEN postupujte stejným zp sobem.

Zobrazí se AS/DAT.
6. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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PROGRAM
PROG1/ ASTROFUNKCE TÝDEN (astrofunkce pro týden + blokovací asy )
PROG1/ ASTROFUNKCE BLOK (astrofunkce pro blok ½ + blokovací asy )
PROG1/ ASTROFUNKCE JEDNOTLIV
(astrofunkce pro jednotliv  + blokovací asy )

PROGRAM

PROG1

BLOKOVACÍ ASTÝDEN BLOKOVACÍ ASASTROFUNKCE

1. Stiskn te tla ítko MENU.

18
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2. Pro p echod na menu PROGRAM držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí

PROGRAM.
3. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se PROG1.
4. Potvr te tla ítkem OK.
5. Stiskn te tla ítko + a držte je stisknuté, až se zobrazí menu 

ASTROFUNKCE.
6. Potvr te tla ítkem OK.
7. Tla ítky +/- nyní vyberte požadovanou funkci z položky PROG1

ASTROFUNKCE:
ASTROFUNKCE TÝDEN
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky TÝDEN (1 – 7). Veškerá další
zadání se nyní vztahují ke každému dnu v týdnu. 
ASTROFUNKCE BLOK
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky BLOK (BLOK 1 /1 – 5/, BLOK
2 /6, 7/). Všechna další zadání se nyní vztahují k funkcím BLOK 1 (1 – 5)
a BLOK 2 (6, 7). 
ASTROFUNKCE JEDNOTLIV
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky JEDNOTLIV  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Veškerá další zadání se nyní vztahují ke každému jednotlivému dnu v týdnu. 

8. Tla ítky +/- nyní nastavte BLOKOVACÍ AS  a BLOKOVACÍ AS .
Každé zadání potvr te tla ítkem OK.

9. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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PROGRAM
PROG1/ VE ERNÍ ASTROFUNKCE TÝDEN
(ve erní astrofunkce pro týden + spínací as + blokovací as )
PROG1/ VE ERNÍ ASTROFUNKCE BLOK
(ve erní astrofunkce pro blok ½ + spínací as + blokovací as )
PROG1/ VE ERNÍ ASTROFUNKCE JEDNOTLIV
(ve erní astrofunkce pro jednotliv  + spínací as  + blokovací as )

BLOKOVACÍ ASPROGRAM

SPÍNACÍ ASTÝDEN
VE ERNÍ

ASTROFUNKCE

PROG 1 

1. Stiskn te tla ítko MENU.
2. Pro p echod na menu PROGRAM držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí

PROGRAM.
3. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se PROG1.
4. Potvr te tla ítkem OK.
5. Stiskn te tla ítko + a držte je stisknuté, až se zobrazí menu VE ERNÍ

ASTROFUNKCE.
6. Potvr te tla ítkem OK.
7. Tla ítky +/- nyní vyberte požadovanou funkci z položky PROG1 VE ERNÍ

ASTROFUNKCE:
VE ERNÍ ASTROFUNKCE TÝDEN 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky TÝDEN (1 – 7). Veškerá další
zadání se nyní vztahují ke každému dnu v týdnu. 
VE ERNÍ ASTROFUNKCE BLOK 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky BLOK (BLOK 1 /1 – 5/, BLOK 2
/6, 7/). Všechna další zadání se nyní vztahují k funkcím BLOK 1 (1 – 5) a
BLOK 2 (6, 7).
VE ERNÍ ASTROFUNKCE JEDNOTLIV
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky JEDNOTLIV (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Veškerá další zadání se nyní vztahují ke každému jednotlivému dnu v týdnu.

8. Tla ítky +/- nyní nastavte SPÍNACÍ AS . Zadání potvr te tla ítkem OK.
9. Tla ítky +/- nyní nastavte BLOKOVACÍ AS . Zadání potvr te tla ítkem

OK.
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10. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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PROGRAM
PROG1/ INDIVIDUÁLN  TÝDEN (individuální spínací as pro týden ) 
PROG1/ INDIVIDUÁLN  BLOK (individuální spínací as pro blok 1/2) 
PROG1/ INDIVIDUÁLN  JEDNOTLIV
(individuální spínací as pro jednotliv )

PROGRAM

SPÍNACÍ ASTÝDEN SPÍNACÍ ASINDIVIDUÁLN

PROG1

1. Stiskn te tla ítko MENU.
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2. Pro p echod na menu PROGRAM držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí
PROGRAM.

3. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se PROG1.
4. Potvr te tla ítkem OK.
5. Stiskn te tla ítko + a držte je stisknuté, až se objeví menu INDIVIDUÁLN .
6. Potvr te tla ítkem OK.
7. Tla ítky +/- nyní vyberte požadovanou funkci z položky PROG1

INDIVIDUÁLN .
INDIVIDUÁLN  TÝDEN 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky TÝDEN (1 – 7). Veškerá další
zadání se nyní vztahují ke každému dnu v týdnu. 
INDIVIDUÁLN  BLOK 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky BLOK (BLOK 1 /1 – 5/, BLOK
2 /6, 7/). Všechna další zadání se nyní vztahují k funkcím BLOK 1 (1 – 5)
a BLOK 2 (6, 7). 
INDIVIDUÁLN  JEDNOTLIV
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky JEDNOTLIV  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Veškerá další zadání se nyní vztahují ke každému jednotlivému dnu v týdnu. 

8. Tla ítky +/- nyní nastavte SPÍNACÍ AS  a SPÍNACÍ AS . Každé
zadání potvr te tla ítkem OK.

9. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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PROGRAM
PROG2/ INDIVIDUÁLN  TÝDEN (individuální spínací as pro týden ) 
PROG2/ INDIVIDUÁLN  BLOK (individuální spínací as pro blok 1/2) 
PROG2/ INDIVIDUÁLN  JEDNOTLIV
(individuální spínací as pro jednotliv )

PROGRAM

SPÍNACÍ AS SPÍNACÍ ASINDIVIDUÁLN  TÝDEN 

PROG2

1. Stiskn te tla ítko MENU.
2. Pro p echod na menu PROGRAM držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí

PROGRAM.
3. Potvr te tla ítkem OK.
4. Stiskn te tla ítko + , zobrazí se PROG2.
5. Potvr te tla ítkem OK.
6. Stiskn te tla ítko + a držte je stisknuté, až se objeví menu INDIVIDUÁLN .
7. Potvr te tla ítkem OK.
8. Tla ítky +/- nyní vyberte požadovanou funkci z položky PROG2

INDIVIDUÁLN .
INDIVIDUÁLN  TÝDEN 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky TÝDEN (1 – 7). Veškerá další
zadání se nyní vztahují ke každému dnu v týdnu. 
INDIVIDUÁLN  BLOK 
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky BLOK (BLOK 1 /1 – 5/, BLOK 
2 /6, 7/). Všechna další zadání se nyní vztahují k funkcím BLOK 1 (1 – 5)
a BLOK 2 (6, 7). 
INDIVIDUÁLN  JEDNOTLIV
Tla ítkem OK p ejdete do položky nabídky JEDNOTLIV  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Veškerá další zadání se nyní vztahují ke každému jednotlivému dnu 
v týdnu. 

9. Tla ítky +/- nyní nastavte SPÍNACÍ AS  a SPÍNACÍ AS . Každé 
zadání potvr te tla ítkem OK.

10. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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PROGRAM
PROG2/ FUNKCE OFSET (nap . ve erní as spušt ní do v trací polohy ) 

1. Stiskn te tla ítko MENU.
2. Pro p echod na menu PROGRAM držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí 

PROGRAM.
3. Potvr te tla ítkem OK.
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4. Stiskn te tla ítko +, zobrazí se PROG2. 
5. Potvr te tla ítkem OK.
6. Stiskn te tla ítko + a držte je stisknuté, až se objeví FUNKCE OFSET. 
7. Potvr te tla ítkem OK.
8. Tla ítky +/- nyní m žete samostatn  nastavit spušt ní (max. +/- 240 min,

funkce závisí na PROG1 SPÍNACÍ AS ). Zadání potvr te tla ítkem OK.
9. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.

Upozorn ní

PROGRAM

FUNKCE OFSET 
minFUNKCE OFSET 

PROG2

V položce menu NASTAVENÍ musíte zadat provozní as v trací polohy
a u koncové polohy zvolit PROG2 V TRÁNÍ.
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NASTAVENÍ
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, SV TELNÝ SENZOR
(prázdninový provoz VYP/ZAP, slunce/stmívání) 

STMÍVÁNÍ

SLUNCE

JE P IPOJEN
SV TELNÝ
SENZOR?

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ ZAP 

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ VYPNASTAVENÍ

1. Stiskn te tla ítko MENU.
2. Chcete-li zvolit menu NASTAVENÍ, stiskn te tla ítko + na tak dlouho, až se

zobrazí NASTAVENÍ. 
3. Potvr te tla ítkem OK.
4. Zobrazí se PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAP/VYP. 
5. Tla ítky +/- m žete funkci prázdninový provoz nastavit na ZAP nebo VYP. 
6. Volbu potvr te tla ítkem OK.

Upozorn ní

Toto dialogové okno se objeví pouze v p ípad , že je sv telný senzor
zapojený do p ístroje.

7. Potvrdili jste funkci PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Zobrazí se SLUNCE. 
8. Zobrazí se d íve nastavená hodnota. 
9. Tla ítky +/- m žete slune ní hodnotu upravit. (Aktuální sv telná hodnota je

zobrazena na dvou místech íselné indikace na displeji vlevo.) 
10. Vaše zadání potvr te tla ítkem OK.

P i nastavení STMÍVÁNÍ postupujte podle popisu pro SLUNCE. 
11. Funkce SLUNCE/ STMÍVÁNÍ je nastavena. 
12. Informace o dalším programování v menu NASTAVENÍ uvádíme dále. 
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Návod k obsluze

NASTAVENÍ
MEZIPOLOHA, V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ, PROG1 KONCOVÁ POLOHA 
(programování asu/polohy)
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PROG1
V TRÁNÍ

PROG1
MEZIPOLOHA

V TRÁNÍ
(SKLÁP NÍ)

MEZIPOLOHA PROG1 KONCOVÁ
POLOHA

1. Potvrdili jste funkci PRÁZDNINOVÝ PROVOZ/SV TELNÝ SENZOR.
Zobrazí se MEZIPOLOHA. 

2. Tla ítky +/- m žete nastavit provozní as pro MEZIPOLOHU. Zadejte
provozní as v sekundách nebo naje te do mezipolohy pomocí tla ítek
DOL /NAHORU z horní koncové polohy.

3. Potvr te tla ítkem OK.
4. Tla ítky +/- m žete nastavit provozní as pro V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ. Zadejte

provozní as v sekundách nebo naje te do polohy pro V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ
pomocí tla ítek NAHORU/ DOL  z dolní koncové polohy. Potvr te tla ítkem
OK.

5. Potvrdili jste položku menu V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ. Zobrazí se PROG1
KONCOVÁ POLOHA/ PROG1 MEZIPOLOHA nebo PROG1
V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ.

6. Tla ítky +/- m žete volit mezi PROG1 KONCOVÁ POLOHA, PROG1
MEZIPOLOHA a PROG1 V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ.

7. Volbu potvr te tla ítkem OK.
8. Funkce PROG1 KONCOVÁ POLOHA je nastavena.
9. Informace o dalším programování v menu NASTAVENÍ uvádíme dále. 
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NASTAVENÍ
PROG2 KONCOVÁ POLOHA (programování asu/polohy)

PROG2 KONCOVÁ
POLOHA

PROG2
MEZIPOLOHA

PROG2
V TRÁNÍ

Upozorn ní

Toto dialogové okno se objeví pouze v p ípad , že je v PROG2 nastaven
ur itý as.

1. Potvrdili jste položku menu PROG1 KONCOVÁ POLOHA. Zobrazí se 
PROG2 KONCOVÁ POLOHA. 

2. Tla ítky +/- m žete volit mezi PROG2 KONCOVÁ POLOHA, PROG2
MEZIPOLOHA a PROG2 V TRÁNÍ/SKLÁP NÍ.

3. Volbu potvr te tla ítkem OK.
4. Funkce PROG2 KONCOVÁ POLOHA je nastavena.
5. Informace o dalším programování v menu NASTAVENÍ uvádíme dále. 

25



Návod k obsluze

NASTAVENÍ
N MECKY/ POSUNUTÍ ASTROFUNKCE
(volba jazyka, posunutí astrofunkce)

Upozorn ní

Položka menu REŽIM TEST se zobrazí pouze v p ípad , že je sv telný
senzor zapojen do p ístroje.
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1. Potvrdili jste položku menu PROG2 KONCOVÁ POLOHA. Zobrazí se 

REŽIM TEST ZAP/VYP.
2. Tla ítky +/- m žete REŽIM TEST aktivovat nebo deaktivovat (ZAP/VYP). 

Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se N MECKY.

Upozorn ní

REŽIM TEST 
ZAP/VYP N MECKY

POSUNUTÍ
ASTROFUNKCE

POSUNUTÍ
ASTROFUNKCE

REŽIM TEST bude ukon en, jestliže stisknete tla ítko OK v provozním
režimu.

3. Tla ítky +/- m žete nastavit požadovaný jazyk.
4. Potvr te volbu jazyka tla ítkem OK.
5. Zobrazí se POSUNUTÍ ASTROFUNKCE .
6. Tla ítky +/- m žete nastavit požadované posunutí astrofunkce  (max.+/-

120 min.)
7. Potvr te tla ítkem OK.
8. Zobrazí se POSUNUTÍ ASTROFUNKCE .
9. Tla ítky +/- m žete nastavit požadované posunutí astrofunkce  (max. +/-

120 min.). 
10. Potvr te tla ítkem OK.
11. Funkce POSUNUTÍ ASTROFUNKCE  je nyní nastavena. 
12. Informace o dalším programování v menu NASTAVENÍ uvádíme dále. 
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NASTAVENÍ
VOLBA M STA, REŽIM EXPERT (DÉLKA, ŠÍ KA, ASOVÉ PÁSMO) 

1. Potvrdili jste funkci POSUNUTÍ ASTROFUNKCE . Zobrazí se volba m sta
(KASSEL).

2. Tla ítky +/- m žete nastavit nejbližší m sto.
3. Potvr te tla ítkem OK.

Upozorn ní

ASOVÉ PÁSMO

ŠÍ KA

DÉLKA

REŽIM EXPERT 
ZAP/VYP

KASSEL

Toto dialogové okno se objeví pouze v p ípad , že REŽIM EXPERT je 
v menu funkcí nastaven na ZAP. 

4. Zobrazí se DÉLKA. (Pokud požadujete p esn jší ur ení Vašeho stanovišt ,
m žete ho nastavit pomocí stup  zem pisné délky a ší ky.).

5. Tla ítky +/- m žete nastavit požadovaný stupe  zem pisné DÉLKY.
6. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se ŠÍ KA.
7. Tla ítky +/- m žete nastavit požadovaný stupe  zem pisné ŠÍ KY.
8. Potvr te tla ítkem OK: Zobrazí se ASOVÉ PÁSMO. 
9. Tla ítky +/- m žete nastavit požadované ASOVÉ PÁSMO, ve kterém se

nacházíte. Potvr te tla ítkem OK.
10. Funkce ASOVÉ PÁSMO je nyní nastavena. 
11. Informace o dalším programování v menu NASTAVENÍ uvádíme dále. 
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NASTAVENÍ
LÉTO/ZIMA (automatická zm na nastavení na léto/zima)

NASTAVENÍ

LÉTO/ZIMA
VYP

LÉTO/ZIMA
ZAP

1. Potvrdili jste funkci ASOVÉ PÁSMO. Zobrazí se funkce LÉTO/ZIMA.
2. Tla ítky +/- m žete funkci LÉTO/ZIMA zapnout nebo vypnout.
3. Potvr te Vaši volbu tla ítkem OK.
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4. Pro návrat do provozního režimu stiskn te tla ítko MENU.
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FUNKCE
ROLETY/ŽALUZIE, DOBA CHODU, PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU
(volba záv su, doba chodu rolety/žaluzie, datum prvního uvedení do provozu) 

FUNKCE

PRVNÍ UVEDENÍ
DO PROVOZU

REŽIM EXPERT 
VYP/ZAP

DOBA CHODU ROLETY/ŽALUZIE

FUNKCE

1. Stiskn te tla ítko MENU.
2. Pro p echod na menu FUNKCE držte stisknuté tla ítko +, až se zobrazí

FUNKCE.
3. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se ROLETY/ŽALUZIE.
4. Tla ítky +/- m žete volit mezi roletou/žaluzií.
5. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se DOBA CHODU. 
6. Tla ítky +/- m žete nastavit požadovanou dobu chodu (p ednastavení: 120 

sekund).
7. Potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se REŽIM EXPERT VYP/ZAP. 
8. Tla ítky +/- nyní m žete zvolit požadované nastavení. 
9. Zadání potvr te tla ítkem OK. Zobrazí se PRVNÍ UVEDENÍ DO 

PROVOZU.
10. Potvr te tla ítkem OK . 
11. Pro návrat do provozního menu stiskn te tla ítko MENU.
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Technické údaje 
Jmenovité nap tí 3 V = 
Typ baterie LR 03 (AAA) 
Krytí IP 20
Dovolená teplota prost edí - 10 až + 55 °C 
Zp sob montáže montáž na st nu
Rádiová frekvence 868,3 MHz 

Vým na baterií 
Upozorn ní

Baterie vym te b hem jedné minuty.

Nastavené asy z stanou zachovány.

1. Vyjm te baterie. 
2. Vložte nové baterie ( ve správné 

poloze).

išt ní
P ístroj ist te pouze vlhkým had íkem. Nepoužívejte isticí prost edky, protože 
by mohly poškodit um lou hmotu. 
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Co d lat, když…? 

Porucha P í ina Odstran ní
Pohon neb ží, 
kontrolka vysílání 
nesvítí. 

1. Baterie jsou prázdné. 
2. Baterie jsou nesprávn
vloženy.

1. Vložte nové baterie. 
2. Vložte baterie ve 
správné poloze. 

Pohon neb ží, 
kontrolka vysílání svítí. 

1. P ijíma e se nachází 
mimo rádiový dosah. 
2. Vysíla  není na p ijíma i
nastaven.

1. Zmenšete vzdálenost 
k p ijíma i.
2. Nastavte vysíla .

Astroprogram nespíná 
p esn .

1. Nesprávné datum. 
2. Nesprávné m sto nebo 
nesprávn  nastavený 
stupe  zem pisné
délky/ší ky. 
3. Je zapnutá funkce 
prázdninový provoz. 
4. Je zapnuté posunutí 
astrofunkce.

1. Nastavte správné 
datum.
2. Nastavte správné m sto 
nebo p esný stupe
zem pisné délky/ší ky. 
3. Vypn te funkci 
prázdninový provoz. 
4. Upravte posunutí 
astrofunkce.

P ístroj TC511 
neprovádí nastavené 
spínací p íkazy. 

Posuvný p epína  je 
v poloze pro ru ní provoz. 

P epn te posuvný 
p epína  do polohy pro 
automatický provoz. 

P ístroj TC511 provádí 
nastavené spínací 
p íkazy nep esn .

Je zapnutá funkce 
prázdninový provoz. 

Vypn te funkci 
prázdninový provoz. 
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Porucha P í ina Odstran ní
Nastavené slune ní
a stmívací parametry 
nelze zm nit, pop . se 
nezobrazují.

Není p ipojen sv telný 
senzor nebo je senzor, 
resp. p ipojovací kabel, 
poškozen.

Zkontrolujte sv telný 
senzor, p ipojovací kabel a 
p ipojovací konektor. 

Roleta nedojíždí do 
koncové polohy. 

1. Je nastavená krátká 
doba chodu. 
2. Není nastavená koncová 
poloha.

1. V menu FUNKCE 
upravte dobu chodu. 
2. V menu nastavení 
PROG 1/2 nastavte 
koncovou polohu. 

Kontrolka vysíla e
bliká a na displeji se 
zobrazí BATERIE. 

Baterie jsou slabé. Vložte nové baterie. 

Vysíla  po vým n
baterií nereaguje. 

Zdroj nap tí byl p erušen 
p íliš dlouho. 

Stiskn te tla ítko RESET. 
Zkontrolujte nastavení. 
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Obecné prohlášení o shod
Firma Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že se p ístroj Centronic
TimeControl TC511 shoduje se základními požadavky a ostatními relevantními
p edpisy sm rnice 1999/5/ES.

P ístroj je ur en pro použití v t chto zemích: DE, BE, FR, NL, AT, LU, IT, GB,
ES, CH, CZ, DK, FI, HU, NO, PT, SE, IE, GR, PL. 

Technické zm ny vyhrazeny.
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