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Aquila T-Tiny plus 
 

Návod na obsluhu taxametra 
 

Tento manuál popisuje ovládanie T-Tiny taxametra, za predpokladu, že bol správne nainštalovaný a 
konfigurovaný autorizovaným predajcom  Aquila Taximeter. Aquila Electronics Limited si vyhradzuje právo 
zmeniť špecifikácie daného produktu bez upozornenia. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, kontaktujte 
prosím svojho predajcu. 
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Základné informácie o taxametri T-Tiny  
 

1 2

8 7 6 5

1. zobrazenie sadzby  
2. príplatky 
3. Servisná plomba: zabezpečuje programovanie sadzieb a účtenky 
4. Plomba výrobcu: zabezpečuje prístup do vnútornej časti 
5. Montážna plomba: zabezpečuje, aby bol T-Tiny priskrutkovaný o nosný držiak  
6. tlačidlá 
7. jazdné 
8. indikátor stavu  

 
Poznámka: Zobrazenie v miestach pre sadzby, jazdného a príplatkov sa používajú aj na iné účely 
v ďalších menu a voľbách.  
 
Postup na ďalšej strane ukazuje ako fungujú základné úkony T-Tiny. Ďalej sú popisy každého 
prevádzkového režimu a popisy funkcií každého prevádzkového režimu. 
 

T-Tiny tlačidlá 

Tlačidlá T-Tiny sú v celom manuály označované ako v ukážke dolu. Popísané sú aj ich hlavné 
funkcie.  
 

Tlačidlo „Peniaze“ sa používa na prirátanie príplatkov a navigáciu v menu. 
 

Tlačidlo  „Vstup“ sa používa na zapnutie a ukončenie jazdy so zákazníkom. 
 

3

4
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1. STANDBY REŽIM 

Zatlač tlačidlo PENIAZE pre prechod do stavu VOĽNÝ 
 

2. STAV VOĽNÝ 

Stlačiť tlačidlo VSTUP, pre vstup do stavu OBSADENÝ 
 

3. STAV OBSADENÝ 

Stlačiť „PENIAZE“ pre pridanie príplatkov 
 

Stlačiť „VSTUP“ na ukončenie jazdy (stav POKLADŇA) 
 

Podržať stlačené tlačidlo „PENIAZE“ a stlačiť „VSTUP“ pre súčet jazdného        
a príplatkov. Stlačiť znovu, aby ste ich oddelili. 
Stlačiť „VSTUP“ na prechod do stavu VOĽNÝ. Ukončenie zákazky, vynulovať, poslať záznam do 
pamäte súčtov a pripraviť sa na ďalšiu zákazku.  
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2 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 
 
2.1 STANDBY režim 
 
Keď je T-Tiny prvýkrát aktivovaný je v STANDBY režime. Displej nesvieti, okrem pomlčky, 
ktorá sa zobrazí v mieste pre zobrazenie sadzby,  keď sa vozidlo pohne. 
 
Vstup do  menu je možný zo STANDBY režimu. (Viď. odsek 4) 
 
Voliteľná funkcia: Hodiny s presným časom môžu byť zobrazené len prvých 30 sekúndpri 
pohybe vozidla. 
 

1 2

Funkcie tlačidiel: 
1. Stlačiť „Peniaze“ pre vstup do užívateľského menu 
2. Stlačiť „Vstup“ pre vstup do režimu VOĽNÝ 
 
V niektorých prípadoch sa pri prvom zapájaní T-Tiny môže zobraziť správa o chybe. 

 
2.2 Režim VOĽNÝ 
 
Keď je T-Tiny v režime Voľný, zobrazuje sa aktuálne zvolená sadzba a je možné manuálne 
zvoliť ďalšie sadzby z ponuky, podľa nastavených sadzieb v taxametri.  
 
Voliteľná funkcia: T-Tiny môže podľa voľby zobraziť čas v mieste, kde sa zobrazuje jazdné, ak 
to povoľuje daná tarifa.  
 

2 3

1. Podržať tlačidlo „Peniaze“ a stlačiť tlačidlo „Vstup“ na zvolenie sadzby, v ktorej bude T-
Tiny účtovať. Funkcia tohto tlačidla závisí od štruktúry sadzieb v taxametri.  

2. Stlačiť „Príplatky“ pre vstup do UŽÍVATEĽSKÉHO MENU 
3. Podržať tlačidlo „Peniaze“ po dobu dvoch sekúnd pre návrat do STANDBY režimu. 
4. Stlačiť „Vstup“ pre vstup do režimu OBSADENÉ. 

1

4
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2.3 Režim OBSADENÝ 
 
Režim OBSADENÝ je režim, v ktorom T-Tiny počíta jazdné, na základe kombinácie času 
a vzdialenosti. Hneď ako je taxameter v režime OBSADENÝ, začína počítať jazdné na základe 
sadzby,  ktorá je naprogramovaná. 
 
Existujú podmienky, ktoré zabránia T-Tiny taxametru, aby sa dostal do režimu OBSADENÝ 
z režimu VOĽNÝ. Tie zahŕňajú:  

1. Absenciu tarifného programu 
2. Externé zariadenie ako napríklad mobilný terminál (vysielačka na spojenie s centrálou), 

ktoré je zapojené a zabraňuje, aby sa T-Tiny dostal do režimu OBSADENÝ 
 
V prípade bodu 2, prosím kontaktujte svojho predajcu. 
 

5 4 3

1. Podržať PENIAZE a stlačiť „VSTUP“ pre navolenie jazdného, v ktorom bude T-Tiny 
účtovať. Efekt tohto tlačidla záleží od tarify v taxametri.  

2. PRÍPLATKY, ktoré boli zadané 
3. Stlačiť tlačidlo VSTUP  pre prechod do stavu POKLADŇA
4. Stlačiť PENIAZE pre zadanie príplatkov. (Pozri stranu 7) 
5. Podržať PENIAZE na dve sekundy na pozastavenie jazdného. (Pozri stranu 7) 
6. Aktuálne jazdné 

 

Funkcie v režime OBSADENÉ. 
 
Ak je to v tarifnom programe aktivované, je možné stlačiť tlačidlo PENIAZE na dve sekundy na 
pozastavenie kalkulácie jazdného. V tomto prípade je jazdné „zamrznuté“ kým opäť nestlačíte 
tlačidlo PENIAZE na dve sekundy. Na dôkaz toho, že je jazdné pozastavené, nápisy OBSADENÉ 
a POKLADŇA budú blikať. Keď sa jazdné opäť naštartuje, jazdné bude pokračovať tam, kde bolo 
zastavené. Táto funkcia je občas nazývaná ako „mŕtvy bod“.  
 
Poznámka: Keďže T-Tiny  účtuje aj sadzbu za čas, v režime OBSADENĚ nie je vhodné vo vozidle 
robiť testovanie presnosť merania vzdialenosti. Za týmto účelom by mal byť použitý STAV 
POKLADŇA, kedy taxameter pri pohybe vozidla účtuje iba prejdenú vzdialenosť.

1 2

6
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2.4 Režim POKLADŇA
T-Tiny je za normálnych okolností na konci jazdy v režime POKLADŇA a zostáva tak kým 
pasažier zaplatí jazdné. V tomto režime je element času kalkulácie jazdného  zastavený a taxameter 
pokračuje s kalkuláciou jazdného iba na základe vzdialenosti.   
 

1 2 3 4

1. Podržať stlačené PENIAZE na dve sekundy, pre návrat do režimu OBSADENÉ (viď. nižšie) 
2. Podržať stlačené PENIAZE a stlačiť VSTUP pre zrátanie jazdného a príplatkov (viď. nižšie) 
3. Stlačiť PENIAZE pre zadanie príplatkov. 
4. Stlačiť VSTUP pre návrat do režimu VOĽNÝ 
 
Ak je tak T-Tiny naprogramovaný, podržaním tlačidla PENIAZE a stlačením tlačidla VSTUP v  
režime POKLADŇA spôsobí, že spočíta jazdné a príplatky a rozsvieti sa nápis  SPOLU JAZDNÉ. 
Správanie tejto funkcie má viacero možných volieb. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte 
svojho predajcu.  
 
Keďže T-Tiny pokračuje s kalkuláciou len na základe jazdného režim POKLADŇA môže byť
použitý na testovanie vo vozidle. 
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3 Sadzby a možnosti a PIN čísla  
 
Táto časť vysvetľuje niektoré základné princípy, ktoré sú uplatnené pri používaní T-Tiny taxametra.  
 
3.1 Sadzby 
 
Taxameter je potrebné naprogramovať tarifou, aby mohol správne účtovať jazdné a vyhovoval 
požiadavkám Vášho podnikania a zároveň miestnym požiadavkám. 
 
T-Tiny je programovaný sadzbami Vašim predajcom. Spolu s informáciami o účtovaní, sadzba 
zahŕňa aj nasledovné:   
 

- Informácie o kalendárnych dňoch, čase a dni v týždni pre takzvané „kalendárne“ 
tarify. 

- Dátumy a čas na zmenu času počas letného a zimného času. 
- Konfigurácie možností ako zúčtovanie jazdného a príplatkov v režime POKLADŇA
- Konfigurácie obvodov použitých na aktiváciu strešných svietidiel na vozidle. 

 
(Z tohoto dôvodu sa môže správanie T-Tiny vo veľkej miere meniť, v závislosti od 
naprogramovanej tarify. Ak potrebujete pomoc s obsluhou Vášho taxametra, prosím kontaktujte 
svojho predajcu.)  
 

3.2 Tarifný kód  
 
Informácie o tarifnom programovaní sú generované zamestnancom Aquila Electronics v spolupráci 
s oblastnými predajcami. V záujme udržania presných záznamov veľkého počtu napísaných 
programov a v rámci asistovania pri diagnózach problémov, má každá Aquila tarifa unikátne číslo. 
Toto číslo môže byť v „Info“ menu. (Viď. časť 4.3.4)

3.3 Program potvrdeniek (účtov) 
 

T-Tiny môže byť podľa voľby naprogramovaný s jednou, alebo viacerými potvrdenkami pre 
vytlačenie potvrdeniek. Tak ako aj tarifný program, aj Program Potvrdeniek má unikátne číslo 
(kód), ktoré môže byť použité za účelom identifikácie. 
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3.4 PIN čísla 
 

PIN čísla sa používajú za účelom získania kontroly nad určitými funkciami T-Tiny. Termín PIN je 
požičaný z bankového odvetvia a znamená „Osobné identifikačné číslo“.  
 
T-Tiny používa 10 miestne čísla s tým, že každá číslica má možnú hodnotu 1, alebo 2. To umožňuje 
PIN číslam, aby boli navolené priamo do taxametra za použitia piatich tlačidiel a ponúka 1024 
kombinácií.  
 
T-Tiny má jedno výrobné PIN číslo zvané:  
- The Totals PIN (Súhrnné číslo): Toto číslo sa používa pre kontrolované vstupy do celkových 
funkcií T-Tiny. Viď. časť 0 pre ďalšie podrobnosti.  
 

3.5 Zadávanie PIN čísla 
 
Ak je potrebné zadať PIN číslo, T-Tiny bude to vyzerať takto:  
 
Napríklad PIN číslo 1221112121 bude navolené takto: 

1. Zadajte desať miestne PIN číslo používaním tlačidiel na čísla 1 a 2.  
 

PENIAZE, VSTUP, VSTUP, PENIAZE, PENIAZE, PENIAZE, VSTUP, PENIAZE, VSTUP, 
PENIAZE 
 
Ak nebudú žiadne tlačidlá stlačené po dobu približne 30 sekúnd, čas na zadanie PIN čísla vyprší.  
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4 Užívateľské menu   
 
Užívateľské menu T-Tiny umožňuje: 
 

- čítať informácie z taxametra, vrátane informácií o celkových súčtoch 
- aby boli niektoré funkcie meradla a prepojenia meradla/vozidla testované 
- aby boli niektoré funkcie meradla aktivované, zablokované, alebo konfigurované  

Užívateľské menu sú k dispozícii, keď je T-Tiny v režime VOĽNÝ, alebo v STANDBY režime. 
Aby ste sa dostali do užívateľského režimu, stlačte tlačidlo PENIAZE,  
v niektorom z týchto režimov. (Viď. časť 2.1 a 2.2)

Užívateľské menu zahŕňajú nasledovné časti: 
 

Časť Popis
Počítadlá 

 
Povoľuje vstup na kontrolu informácii ohľadom súčtov. V tejto sekcii môžu byť
konfigurované a vynulované súčty meradla.  

Tlač Je k dispozícii ak má T-Tiny program účtenky  
Info 

 Povoľuje prístup k rôznym informáciám, položkám a  nadstaveniam 

- ak sa chcete pohybovať medzi časťami, stlačte tlačidlo PENIAZE 
- ak chcete zvoliť určitú časť, stlačte VSTUP 
- ak sa chcete pohybovať v pod menu, stlačte PENIAZE 

 
Keď chcete vystúpiť z určitej časti, stlačte PENIAZE na 2 sekundy. Keď chcete úplne vyjsť, stlačte 
opakovane PENIAZE na 2 sekundy.  
 
Ak nebudú žiadne tlačidlá stlačené po dobu približne 10 sekúnd, alebo 30 sekúnd (v závislosti od 
toho, o aký tarifný program sa jedná), T-Tiny automaticky odíde z menu a vráti sa naspäť do
predošlého režimu.  
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4.1 Užívateľské menu: Počítadlá 
 
T-Tiny ukladá prebiehajúce súčty Vašich zárobkov a iné informácie o jazde. Keď sa chcete dostať
k súčtom, stlačte tlačidlo VSTUP v ponuke „Počítadlá“.  
 

1. Počítadlá viď. tabuľka v sekcii 4.1.2 
2. Nadstavenie súčtov. Viď. tabuľka v sekcii 4.1.1 
3. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť nadstavenie súčtov 
4. Stlačte VSTUP, kým držíte tlačidlo PENIAZE, ak chcete vynulovať momentálne súčty. Viď.

sekcia 4.1.3 
5. Stlačte PENIAZE ak chcete zmeniť súhrnnú položku
6. Podržte PENIAZE na dve sekundy, ak chcete odísť z obrazovky súčty 
7. Súčet  

 

4.1.1 Skupiny počítadiel 
 
Ukladané sú tri skupiny počítadiel: 
 

Displej: Popis:  
t „Dočasné súčty“. Tieto môžu byť vynulované akýmkoľvek používateľom. 
p „Trvalé súčty“. Ak to povoľuje tarifný program, súčty môžu byť vynulované zadaním 

PIN čísla. 
L „Posledná jazda“ súčty. Táto časť reprezentuje len poslednú jazdu. Tieto môžu byť

vynulované akýmkoľvek používateľom

1 2

7

6 5 4 3
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4.1.2 Položky v  skupine počítadiel 
 
Každá skupina počítadiel zahŕňa nasledujúce časti: 
 
Displej Popis Zahrnuté v poslednej jazde súčtov 

Ct Celková tržba = jazdné + príplatky áno 
J Jazdné   áno 

Pr Príplatky                                                                                                   áno 
Pj Počet jázd (zapnutí taxametra) nie 
Cd Celková dráha                              áno 
Pd Platená dráha: Celková vzdialenosť,

v stave obsadený 
áno (Platená vzdialenosť počas poslednej 
jazdy)  

nd Neplatená dráha: Vzdialenosť, v stave 
voľný                                   

áno (Neplatená vzdialenosť od poslednej 
zaznamenanej jazdy) 

PU „Zapnutia“: Počet koľkokrát bol T-Tiny 
pripojený na napätie.                                   

áno 

V prípade súčtu „Posledná jazda“, súčet „(Počet?) Prenajatí“ chýba. Niektoré z ďalších častí majú 
tento význam, podľa toho ako je naznačené v tabuľke. 
 

4.1.3 Nulovanie sady súčtov 
 
Je možné vynulovať „Dočasné“ súčty, ak podržíte tlačidlo PENIAZE a stlačíte VSTUP. Trvalé súčty 
nemôžu byť vynulované.  
 
Set súčtov  „Posledná jazda“ nemôže byť vynulovaný.   
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4.2 Užívateľské menu:  TLAČ
Menu „TLAČ“ je dostupné, len ak bola do T-Tiny naprogramovaná účtenka.  
Za predpokladu, že je tlačiareň pripojená k T-Tiny a zapnutá, môže byť vytlačená účtenka:  
 

- Ak je prístupná jedna voľba účtov, stlačením VSTUP sa vytlačí. 
- Ak je prístupných viacero volieb účtov, stlačením VSTUP získate prístup do menu 

volieb 
 

1 2

1. Stlačte PENIAZE, aby ste sa presunuli na ďalší účet. 
2. Stlačte VSTUP na vytlačenie zvoleného účtu. 

 

4.3 Užívateľské menu: Informácie 
 
Informačné menu obsahuje sériu častí, ktorá poskytuje informácie o taxametri a jeho stave, 
a umožňuje zmeniť niektoré nadstavenia taxametra.  
 

4.3.1 Jas tlačidiel 
 
Toto menu umožňuje meniť jas tlačidiel.  

1 2

1. Stlačte PENIAZE, ak sa chcete pohnúť na ďalšiu časť
2. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť jas tlačidiel 
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4.3.2 Jas displeja. 
 
Toto menu zadanie umožní zmeniť jas tlačidiel. 

1 2

1. Stlačte PENIAZE, ak sa chcete presunúť na ďalšiu časť.
2. Stlačte VSTUP, ak chcete zmeniť jas obrazovky (displeja).  
 

4.3.3 Sériové číslo 
 
Toto zadanie ukazuje sériové číslo T-Tiny, ktoré by malo byť rovnaké ako číslo, ktoré je vytlačené 
na prednom paneli.  

1

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

4.3.4 Tarifné číslo  
 
Viď. sekciu 3.1 a 3.2 pre podrobnosti o schéme tarifného číslovania. 

1

Táto časť zobrazuje Tarifné Číslo sadzieb, ktoré sú momentálne naprogramované v T-Tiny. Ak nie 
je navolená žiadna tarifa, nezobrazuje sa iba „trF“.

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
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4.3.5 Číslo potvrdenky  
 

1

Viď. sekcia 3.3 pre podrobnosti o čísle účtenky.  
 
1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

4.3.6 Verzia softvéru 
 
Táto časť ukazuje softvérovú verziu v T-Tiny 

1

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

Je možné, že budete potrebovať svojmu predajcovi oznámiť softvérovú verziu, keď sa objavia 
nejaké otázky.  
 

4.3.7 Čas  
 
Tu môžete zmeniť formát medzi 12 a 24hodinovým časom. Môžete tiež urobiť menšie 
prispôsobenia času, aby bol čas na T-Tiny hodinách presný. 

1 2 3

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Stlačte PENIAZEspolu s tlačidlom VSTUP, aby ste nadstavili hodiny. 
3. Podržte VSTUP na dve sekundy, ak chcete meniť medzi 12 a 24 hodinovým časom. 
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4.3.8 Dátum 
 

1

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.

4.3.9 Konštanta 
 
T-Tiny je programovaný Vašim predajcom s číslom impulzov na kilometer. Táto časť Vám umožní
skontrolovať hodnotu.  
Je možné, že túto informáciu budete potrebovať oznámiť svojmu predajcovi, keď sa objavia nejaké 
otázky.   
 

1

3 2

1. Displaj ukazuje „CAL/miLA“ alebo „CAL/metr“ (Metrická sústava). 
2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3. Konštanta v impulzoch na míľu, alebo kilometer. 
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4.3.10 Informačné menu: Počítanie pulzov 
 
Táto časť je testovacie vybavenie na verifikáciu, že bol použitý pulzový signál na zabezpečenie 
prenosu informácií do T-Tiny a overenie, že správne funguje. Možnosť rátania pulzov zobrazuje 
priebežné rátanie prijatých pulzov.  

1 2 3

1. Počet impulzov. 
2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3.Stlačte VSTUP , ak chcete začať/skončiť a vynulovať rátanie impulzov.  
 
Displej zobrazuje rátanie pulzov ako 0 s textom „PULS“ 
 

- Ak chcete začať rátanie impulzov, stlačte tlačidlo VSTUP. 
- Ak chcete ukončiť rátanie impulzov, stlačte tlačidlo VSTUP. 
- Ak chcete vynulovať rátanie impulzov choďte naspäť na 0 a stlačte ešte raz VSTUP.  

 

Keď je počítanie impulzov aktívne a počíta, nevyprší po 10, alebo 30tich sekundách. Ak chcete 
vyjsť, podržte na dve sekundy tlačidlo PENIAZE. 
 

4.3.11 Zvukový signál Zapnúť/Vypnúť
Sonda T-Tiny môže byť zapnutá a vypnutá za pomoci tejto časti.  

1 2

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Na dve sekundy podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zapnúť/vypnúť zvukový signál. 
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4.3.12 „LTI“ funkcia 
 

S konjunkciou s T-Tiny jednotkou prepojenia, T-Tiny dokáže aktivovať extra lampy, ktoré sú  
namontované v niektorých typoch taxíkoch. Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie ako 
táto funkcia funguje, prosím kontaktujte svojho predajcu.  
 

1 2

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Na dve sekundy podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zapnúť/vypnúť LTI funkciu. 

 

4.3.13 Nastavenie zmeny výkonu  
 

Ak Vaše zariadenie používa T-Tiny pripájanie na príklad k pripájaniu k tlačiarni, alebo iných svetiel, 
táto voľba povie T-Tiny, že pripájací modul je zapojený.   
 

1 2 3

1. Momentálne nadstavenie: „intern“, pre inštaláciu bez pripájacieho modulu, „modul“ ak 
je pripájanie vhodné. 

2. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
3. Podržte tlačidlo VSTUP, ak chcete zmeniť nadstavenie.  
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4.3.14 Nadstavenie diaľkového ovládania 
 
Ak používate Aquila diaľkové ovládanie po prvýkrát, použite túto časť, aby ste ju spárovali s T-
Tiny.  
 
Diaľkové ovládanie je voliteľná súčasť, a je možné, že ju nebudete môcť použiť, ak beží určitý 
tarifný program.  
 
Tento proces musí byť ukončený predtým ako bude diaľkový ovládač fungovať s Vaším T-Tiny.  
 

1 2

1. Stlačte PENIAZE, ak chcete prejsť na ďalšiu časť.
2. Podržte VSTUP  na dve sekundy, kým začne blikať „Set“. Potom stlačte „+“ na diaľkovom

ovládači. T-Tiny pípne a prestane blikať.

5 T-Tiny akumulátor a čas   
 
T-Tiny má vnútorný akumulátor, ktorý udržuje chod hodín, keď je meradlo odpojené od zdroja 
napájania. T-Tiny udrží správne nadstavený čas dobu troch týždňov,  po tomto čase bude musieť
byť čas znovu nastavený.  
 

5.1 Nabíjanie batérie  
 
Keď je vnútorný akumulátor vybitá, T-Tiny by mal byť zapojený na zdroj energie po dobu najmenej 
15 minút.  
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5.2 Nastavenie času 
 
Keď je akumulátor T-Tiny vybitý, hodiny by mali byť nadstavené, kým je prvýkrát pripojený na 
napájanie. Ak je potrebné nastaviť čas, T-Tiny zobrazí nasledovné: 

Keď sa zobrazenie na displeji stratí, nadstavte správny dátum za použitia nasledovných tlačidiel:  
 

1

3 2

1. Jedna časť dátumu bliká. Stlačte a pustite PENIAZE, aby ste sa dostali na ďalšiu časť.
2. Stlačte VSTUP, aby ste potvrdili zadaný dátum.  
3. Stlačte VSTUP kým držíte PENIAZE, aby ste zmenili hodnotu blikajúcej časti.  

 

Keď bol potvrdený dátum, musí byť nastavený čas:  
 
1

4 3 2

1. „Uloženie času“ Viď. nižšie. 
2. Stlačte VSTUP, ak chcete potvrdiť nadstavenie času. 
3. Stlačte VSTUP  spolu s tlačidlom PENIAZE, aby ste zmenili hodnotu blikajúcej časti.  
4. Jedna časť času bliká. Stlačte a pustite PENIAZE, aby ste sa presunuli na ďalšiu časť.

Poznámka: Ak sa zobrazí „dS“ v mieste sadzby, nastavený čas bude brať do úvahy „denný čas“. To 
znamená, že tarifný program zahŕňa regulovanie zimného a letného času a že táto regulácia platí na 
dátum, ktorý ste zadali.  
 
Keď je zadaný dátum a čas, T-Tiny prejde do režimu STANDBY.     


