Ohjelmointi käsikirja

Ohjelmointi
Näppäintoiminnot
Menu

Asennusyksityiskohdat

? - asento

Varoitus: Vain sähköalan ammattilainen saa
asentaa ja koota sähkölaitteita.
Kytke tyyppimerkinnän mukaisesti sähköjännite.
Laitteen sähköpiiri on suojattu ulkoisilta häiriöiltä.
Toimintahäiriöitä saattaa esiintyä jos ulkoiset häiriöt
ylittävät tietyn rajan.

Alkuperäinen asetus: Mode AUTO
2x
O.K. 1x

Esimerkit

→ S/W → AUTO ...

[ CL ] Syötettyjen toimintojen peruuttaminen
PR; ? ja .
[◆] Asennoissa PR; ja S/W:
Muuta vilkkuva numero sekä asento.
[ O.K.] Vahvista valittu asento.
Asennoissa PR ja :
Valitse haluttu asento. (eteenpäin)
Asennossa ?:
Valitse seuraava kytkentäaika.
Asennossa S/W:
Aseta muistiin.
[◄ ] Asennossa PR ja :
Palaa toivottuun asentoon. (taaksepäin)
Asennossa ?:
Palaa entiseen kytkentäaikaan.
[ A ] Asennossa AUTO:
Paina ON tai OFF käsiohjausta varten
asianomaisessa kanavassa.

Toiminta-asetukset
AUTO Näytössä on aika, viikonpäivä, aktivoitunut
kanava.
Ohitus käsinohjaukseen mahdollista (näppäin
A).
PR Tapahtumakäskyjen syöttö viikonpäivien ja
ajan mukaan.
Käytä nuoli näppäintä ◄ ja O.K. vaihtaaksesi
vilkkuvaa numeroa. Käytä timantti ◆
näppäintä muuttaaksesi arvoa. ( Varmista
viimeinen syöttö näppäimellä O.K., tieto menee
muistiin)
?
Näyttää vapaat muistipaikat
Näyttää tapahtumien ajankohdat
Tyhjentää yhden tai kaikki tapahtumat
Käytä näppäimiä O.K. eteenpäin tai ◄ peruuta
katsoaksesi vaihtoajat.
Käytä timanttinäppäintä ◆ muuttaaksesi
näytettyä tapahtumaa.
Paina näppäintä CL poistaeksasi näytetyn
tapahtuman.
Paina näppäintä CL kahdesti poistaeksasi
kaikki tapahtumat.
Päivämäärän ja ajan ohjelmointi
Käytä nuolinäppäimiä ◄ ja O.K. valitseaksesi
haluamasi numero.
Paina timanttinäppäintä ◆ muuttaeksasi
arvoa.
(Varmista viimeinen syöttö näppäimellä O.K.,
tieto menee muistiin ja vaihtuu asetus Mode
AUTO)
S/W Aktivoidaksesi / poistaaksesi kesä
/talviaika.
Paina timanttinäppäintä ◆ valitseaksesi S/W –
aika vaihto ON tai OFF.
(Varmista viimeinen syöttö näppäimellä O.K.,
tieto menee muistiin ja vaihtuu Mode AUTO
tilaan)

O.K. 1x

- asento

Päivämäärän ja reaaliajan ohjelmointi tai muuttaminen
Esimerkki: Päivämäärä 01.02.2000; aika 14:00
Nollauksen
jälkeen

CL 1x

Määrä vapaita
muistipaikkoja

1x
O.K. 3x
◆ 1x
O.K. 2x

Jos näppäintä CL painetaan kahdesti vapaiden
muistipaikkojen ollessa näytöllä kaikki toiminnot
peruutetaan. (Täydellinen nollaus).

S/W - asento
O.K. 1x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 3x

Kytke pois automaattiset kesäaikamuutokset
(kesäaika)
Kellon toimitettaessa automaattinen kesätalviaikavaihto on aktivoituneena.
Alkuperäinen asetus: Mode AUTO
4x
O.K. 1x

◆ 1x

PR - asento

Päivä tai viikko-ohjelman ohjelmointi
Useita mahdollisuuksia:
1. Yksi päivä
2. Monta päivää
Esim. : Tiistai (2) ja torstaista (4) sunnuntaihin (7);
Tapahtuma-aika 19:00; Kanava ON
Alkuperäinen asetus: Mode AUTO
1x
O.K. 1x

◆ 1x
O.K. 2x

O.K. 1x

Kesä- /
talviaika
automatiikka
pois päältä

Ajanvaihto tapahtuu automaattisesti ”European
Regulation”:n mukaan.
Alku: Viimeinen sunnuntai maaliskuussa
Loppu: Viimeinen sunnuntai lokakuussa

Asennusohjeet
DIN-kisko asennus
Kuva kellon pohjasta

◆ 1x

O.K. 1x

O.K. 4x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 9x

Seinä asennus
(Erillinen kotelo vaaditaan)

Kytkentäkaavio

O.K. 3x
◆ 1x

3

4

Nollaus
O.K. 1x

Ohjelmointineuvoja
Muutos kesä- tai talviaikaan aktivoituu
asetettaessa oikea aika ja päivämäärä.
Ohjelmointi mahdollista myös aikakytkimen
ollessa pois päältä:
Paina O.K., näyttö aktivoituu, aloita ohjelmointi.
Ohjelmoi askeleittain. Ohjelmointitila vilkkuu näytöllä ja
voidaan muuttaa painamalla näppäintä ◆. Aseta
seuraava ohjelmointitila painamalla näppäintä O.K.,
peruuta painamalla näppäintä ◄. Ohjelmointi on
päätetty kun vilkkuminen näytöllä loppuu.

Määrä vapaita
muistipaikkoja

Punainen: Vilkkuva symboli näytöllä

Ohjelmointiasentojen valinta
AUTO → PR → ? →

Näytä tai vaihda toimintoja

Painamalla syvennettyä näppäintä näppäimen ◄ ja
CL keskellä, nollataan päivämäärä, reaaliaika ja
mikroprosessorin muisti.

Jatka ohjelmointia useammalle päivämäärälle /
toiminnolle tai paina
1x palaaksesi AUTO:
n-asentoon.
Asetus
on valittava koska päivämäärä ja
reaaliaika on ohjelmoitava uudestaan.
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1 ⇒ Maanantai
2 ⇒ Tiistai
3 ⇒ Keskiviikko
4 ⇒ Torstai
5 ⇒ Perjantai
6 ⇒ Lauantai
7 ⇒ Sunnuntai
⇒ Kanava ON
⇒ Kanava OFF
AUTO asennossa käsinsäätö
mahdollinen painamalla
asianomaista näppäintä.

