
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ         BND-50/SG3   No. 617097 
 
Електронното реле за време BND-50/SG3 е уред който работи с напрежение 220VAC    с честота 50Hz. Към него 
може да бъде свързано устройство с максимална консумация от 16А (3500W) – неиндуктивен товар. Релето 
притежава 8 потребителски и 16 готови седмични програми и вградена  Ni-MH акумулаторна  батерия. 

1. Настройка на час, минута и ден от седмицата: 
Първоначално е необходимо да настроите текущото време и ден от седмицата. 
 Натиснете бутона “CLOCK” и го задръжте, в същото време натиснете бутона “HOUR” за да зададете текущия 
час; 
 Натиснете бутона “CLOCK” и го задръжте, в същото време натиснете бутона “MIN”за да зададете текуща 
минута; 
 Натиснете бутона “CLOCK” и го задръжте, в същото време натиснете бутона “WEEK” за да зададете текущия 
ден от седмицата. 

2. Програмиране на релето: 
 Натиснете бутона “PROG” за да преминете в режим на програмиране на релето. На дисплея ще се появи “1 
ON”(време за включване на първа програма).. 
 С натиснкане на бутони “HOUR”,   “MIN” и “WEEK” ще зададете съответно часа, минутата и деня от 
седмицата в които релето ще се включи. 
 Натиснете отново бутона “PROG” за да зададете времето за изключване на релето. На дисплея ще се появи“1 
OFF”(време за изключване на първа програма). 
 Повторете стъпка 2.2 за да зададете часа, минутата и деня от седмицата в които релето ще се изключи. 
 Натиснете бутона “PROG” отново за да зададете времето за включване и изключване на втората потребителска 
програма. 
      2.6 Повторете стъпка от 2.1 до 2.4. 
Електронното реле за време притежава възможност за 8 вкючвания и 8 изключвания  в денонощие. Докато сте в 
режим на програмиране, с натискане на бутона “R”, можете да анулирате  зададената от вас програма. При 
повторно натискане на бутона “R”, релето ще се върне към последно зададените час, минута и ден от седмицата. 

3. Избор на комбинация на дните от седмицата за работа на релето. 
Докато сте в режим на програмиране на релето, имате възможност да зададете точно определени дни от седмицата 
в които устройството да изпълнява зададените от вас програми. Това става чрез натискане на бутона “WEEK”. 
Можете да избирате между следните комбинации: 
 Mo Tu We Th Fr Sa Su – релето ще изпълнява зададените програми през цялата седмица; 
 Мо - релето ще изпълнява зададените програми само в понеделник; 
 Тu -  релето ще изпълнява зададените програми само във вторник; 
 We - релето ще изпълнява зададените програми само в сряда; 
 Th - релето ще изпълнява зададените програми само в четвъртък; 
 Fr - релето ще изпълнява зададените програми само в петък; 
 Sa - релето ще изпълнява зададените програми само в събота; 
 Su - релето ще изпълнява зададените програми само в неделя; 

3.9 Mo Tu We Th Fr - релето ще изпълнява зададените програми само в дните от понеделник до петък; 
3.10 Sa Su - релето ще изпълнява зададените програми само в събота и неделя; 

      3.11 M o Tu We Th Fr Sa - релето ще изпълнява зададените програми през всички  дни от седмицата без неделя; 
      3.12 Mo We Fr - релето ще изпълнява зададените програми само в понеделник, сряда и петък; 
      3.13 Tu Th Sa -  релето ще изпълнява зададените програми само във вторник, четвъртък и събота; 
      3.14. Mo Tu We - релето ще изпълнява зададените програми само в понеделник,вторник и сряда; 

3.15 Th Fr Sa - релето ще изпълнява зададените програми само в четвъртък, петък и 
събота; 

4. Избор на ръчен или автоматичен режим на работа на уреда. 
Можете да ибирате между три режима на работа на релето - “ON”, “AUTO” и “OFF”.    В нормално положение на 
релето(на дисплея са показани текущото време и ден от седмицата), натиснете бутона със символа човешка ръка, 
за да изберете съответния режим: 
 Режим  “ON”-   уреда свързан към релето ще е постоянно включен; 
 Режим “OFF” -  уреда свързан към релето ще е постоянно изключен; 

Режим  “AUTO” - уреда свързан към релето ще се включва и изключва в съответствие със зададените прогами. 
5. Специлни функции.  

 Имитиране на присъствие – натиснете едновременно бутони “WEEK” и “HOUR” 
в дясната страна дисплея ще се появи символът “o” . Това значи, че времената за включване и изключване от 
предварително зададените потребителски прогарми ще се променят с от 2 до 32 минути на случаен принцип. 
Натиснете едновременно същите два бутона за да анулирате функцията. 
      5.2  Лятно часово време - за да преминете към лятното часово време   натиснете едновременно бутони “HOUR” 
и “MIN”, така автоматично ще бъде добавен един час към текущите настройки на релето. За да анулирате тази 
функция натиснете двата бутона едновременно отново. 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 

      Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
      Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 
 
          София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
          София, бул. “Прага" 22                                         тел:   851-05-05       
          Пловдив, ул. “Самара" 20     тел.:  96-23-16 
          Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
          Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
          Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 113   тел.:  62-45-52 
          Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
          Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.   84-22-00 
         В.Търново  ул.Мармарлийска 35                                                тел.   67-03-62 
 
 

 
 
 
 
 


