HASZNÀLATI UTASÌTÀS
Figyelem! Az elektromos keszülék beszerelését és
felszerelését csak villamossági szakember végezheti el.
A készülékbe való beavatkozás és változtatáse esetén
a garancia megszünik. A kapcsoló óra integrált áramköre a zavaró körülményeket messzemenöleg kiszüri.
A szokatlanul magas zavaró sugárzás befolyásolás
nincs teljesen kizárva.

PÈLDÀK

A billentyük funkciói

Modus

→ S/W → AUTO ...

[CL]

A PR; ? és
használati módba beadott
adatok kitörlése
[◆] PR módban; és S/W:
Megváltoztatni a villogó állást.
[O.K.] A kiválasztott mód megerösítése PR módban
és az : A kívánt helyzet elöre választása
módusban ?: A legközelebbi kapcsolási idö
kiválasztása. S/W módban Adatok rögzítése.
[◄ ] PR módban és :
A kívánt állást hátra akarja vinni módusban ?:
Elöre akarja a kapcsolási idöt.
[ A ] Automata üzemmód
A megfelelö csatorna billentyü megnyomásával
be- és kikapcsolhatja kézileg a csatornát.

HASZNÀLATI UTASÌTÀS
AUTO Az óra idö mutatója a hét napja és a csatorna
(relé) állás.
A csatorna billentyü kézi ki- vagy bekapcsolása
(kapcsolás soron kívül).
PR
A kapcsolási idö programozása
A ◄ gombbal illetve OK villogóállás hátra,
vagy elöre választás.
A ◆ yomógombbal a villogó állás változtatása
(Az OK gombbal az utolsó adat rögzítése).
?
Szabad tárolóhely kijelzése
A kapcsolási idö kiválasztása
A kapcsolási idö betáplálása
Az összes kapcsolási idö betáplálása
A ◄ jelü billentyüvel illetve az OK-val a kapcso
lási idö elöre vagy hátra változtatható.
A CL billentyüvel lehet a mutatott kapcsolási
idöt betáplálni.
Az összes kapcsolási idö betárolása a CL
gomb 2x müködtetésével lehet, a szabad
tárolási hely jelzésnél.
A dátum és az óra beállítása
A ◄ gombbal elöre vagy hátra állítható villogó
helyzetben.
A ◆ billentyüvel a világító helyzet megváltoz
tatható.
(Az OK gombbal az utolsó adat rögzíthetö)
S/W Az automatikus S/W átállítás aktiválása ill.
deaktiválása
A ◆ billentyűvel változtatható a villogó mező.
Az OK billentyűvel nyugtázhatjuk a betáplálást.

KEZELÈSI UTASÌTÀS
A dátum és az óraidö már gyárilag be van állítva,
az automatikus nyári idöszámítás is benne van.
Kezdete: Március utolsó vasárnapja
Vége: Október utolsó vasárnapja
Hálózat nélküli müködés
Az OK gomb megnyomásával megjelenik a Display, és a kapcsoló órát hálózati csatlakozás
nélkül is lehet használni
Az adatok lépésröl lépésre követik egymást. A semmilyen állás nem világít.beprogramozott állás kivillan
és a ◆ nyomógombbal megváltoztatható. Az OK
gombbal a legközelebbi állás választható. A beprogramozás vége, amint.

ÜZEMBEHELYEZÈS
A típusra megadott feszültségre és frekvenciára
csatlakoztatható, meg kell feleljen a csatlakoztatás
ehhez a kapcsoló órához és a kapcsoló keszülékhez.

Kapcsolási idö kiválasztása, betáplálása
Kimeneti állapot: MODUS AUTO
2x
O.K. 1x
nyomni

A szabad
tároló helyek
kijelzése

O.K. 1x
nyomni

CL 1x
nyomni

A szabad
tároló helyek
kijelzése

1x
nyomni

A használati mód bekapcsolása
AUTO → PR → ? →

Modus ?

Piros: Villogó mező a kijelzőn
Dátum és óraidö bevitele és változtatása
Pl: 01.02.2000
idö:14.00 óra
Reset utan

HASZNÀLAT
Menu

SZERELÈSI UTASÌTÀS

O.K. 3x
◆ 1x
nyomni
O.K. 2x
nyomni

O.K. 1x
◆ 1x
nyomni
O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 3x
nyomni
A programozás szétválik AUTO Dátum vagy òraidö
beprogramozására.

Modus PR

Heti program beállítása
Többféle programozás lehetséges:
1. Kapcsolási idö egy napra
2. Kapcsolási idö több napra
Pl: Kedd (2) és csütörtök (4) vasárnapig (7)
Kapcsolási idö 19:00 óra, csatorna BE
Kimeneti állapot: AUTO Modus
1x
O.K. 1x
nyomni

Az összes kapcsolási idö betárolása.
A szabad memóriahely kijelzésekor a CL gombot kell
2x megnyomni.

Modus S/W

Automatikus nyári idö átállítás benyomni
A nyári idöátkapcsolás a kiszerelési állapotban is
müködik.
Kimeneti állapot: MODUS AUTO
4x
O.K. 1x
nyomni

◆ 1x
nyomni
O.K. 1x
nyomni

Az S/W
átállít van
kivillantva

A nyári idöszámítási állapot az 1994. Május 30-ára
érvényes szabályok szerint a következö:
Kezdete: Március utolsó vasárnapja
Vége: Október utolsó vasárnapja

SZERELÈSI ÙTMUTATÒ
Elosztó beépítés
a készülék
hátsó

◆ 1x
O.K. 2x
nyomni

Fali beépítés
(tartozék: pattintásos borítás)

◆ 1x

O.K. 1x
nyomni
O.K. 4x
◆ 1x
nyomni
O.K. 1x
◆ 9x
nyomni
O.K. 3x
◆ 1x
nyomni

KAPCSOLÀSI RAJZ

3

4

Reset
A süllyesztett billentyüt ◄ és a CL billentyü között
nyomni. Dátum, óraidö és a mikroprocesszor visszaállítása.

O.K. 1x
nyomni

További kapcsolási idök beadása a
nyomógomb
egyszeri megnyomásával az AUTO-modus üzemmódban megváltoztatható.

A kapcsoló óra megváltoztatása
Modusban, a
dátumot és az óraidöt újra be kell állítani.

SC18/N/U/0402

1 ⇒ hétfö
2 ⇒ kedd
3 ⇒ szerda
4 ⇒ csütörtök
5 ⇒ péntek
6 ⇒ szombat
7 ⇒ vasárnap
⇒ csatorna BE
⇒ csatrona KI
A csatornát Automata üzemben
az A csatorna billentyüvel
kézzel be lehet kapcsolni

