Betjeningsvejledning
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Koblingsur med Astro-funktion (astronomisk ur)
Tilslutningsdiagram
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1. Sikkerhedsinstruktioner

2. Start

!

For at undgå brandfare og risiko for elektrisk stød
må installation og montage af elektrisk udstyr kun
udføres af autoriseret installatør!

!

Tilslut forsyningsspænding/frekvens som angivet på
mærkaten på produktet!

!

Garantien bortfalder hvis huset åbnes!

!

Det elektriske kredsløb er beskyttet imod de fleste
udefra kommende men forkert funktion kan
forekomme hvis forstyrrelserne overstiger de
definerede grænseværdier!

 Koblingsuret leveres i sleep-mode, displayet er slukket.
 Tryk på -knappen i 1 sekund.
 Den aktuelle dato og tid er allerede indstillet og europæisk sommertidsskift er aktiveret.
det ønskede sprog ved trykke på
-knapperne og bekræft ved at trykke .
 Vælg
(Bemærk: Ved at trykke skifter man et trin tilbage fra den nuværende position)
Hvis nødvendigt kan dato, tid og sommertids mode ændres ved at trykke på
 knapperne
og efterfølgende bekræftelse med .
astro funktionen bruges, er det nødvendigt at indtaste den geografiske position for det
 Hvis
sted enheden installeres. Vælg med
-knapperne mellem „Sted“ (foruddefinerede byer)


3. Menu oversigt

og „Position“ (længdegrad og breddegrad). Bekræft valget igen med . (Det letteste måde
er at vælge en foruddefineret by I „locations“-menu.)
Indtast den nærmeste by eller de geografiske koordinater med
-knapperne og bekræft
med

4. Symboler
Kanal er indkoblet
Kanal er udkoblet
For denne dato er “ferieprogram” / “permanent efter dato” aktiveret
Standard programmeringstrin
Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden vil blive ophævet af det næste
programmeringstrin.
Nuværende tilstand er forårsaget af en manuel betjening. Tilstanden er permanent indtil den afsluttes
manuelt (7).
Ugedag, mandag, tirsdag, ... søndag;
Understregning markerer at programmet er aktivt I dagene ovenover.
Element i under-menuen “slet program”
Astro funktion: Nuværende tilstand er baseret på solopgang eller solnedgang med en specielt indstillet
forskydning (10 / 11).
Uret er låst; for at låse op skal PIN-koden indtastes (13).

5. Knap funktioner

6. Generel om indstiling

1. Automatisk-mode: For at skifte kanalen TIL eller FRA indtil næste program trin forekommer.
2. Automatisk-mode: Et tryk længere end 3 sekunder = Permanent koblingstilstand (7).

kan programmeres uden ekstern driftsspænding efter at
 Koblingsuret
have trykket på -knappen.
at gå tilbage et trin eller et niveau mens man er i indtastningsmode
 For
tryk på .
afslutning af en (sub-)menu, bekræftelse med Slut vil returnere
 Efter
enheden til automatisk mode.
kan man ændre valget fra Slut til fortsaet. Ved at
 Med
bekræfte fortsaet returnerer koblingsuret til den nuværende (sub-

1. For at aktivere koblingsuret når det er uden driftsspænding.
2. For at bekræfte valget eller de indtastede data.

Ved at bekræfte Slut før færdiggørelse, returnerer koblingsuret til
 automatisk
mode uden at gemme de indtastede data.

1. For at komme i Indtastnings-mode (program, indstilling, optioner) fra automatisk-mode.
2. For at vende tilbage til begyndelse af den aktuelle (sub-)menu.
1. For at justere det blinkende ciffer.
2. For at rulle gennem valgmuligheder

)menu.

8. Nyt program (Se også eksempel 9)

7. Kanal ON OFF / Permanent tilstand P
Kanal ON OFF
Ved at trykke på
-knapperne (
-knapper) sker en manuel
kobling af kanalerne. Kanalens status er markeret med håndsymbolet og forbliver indtil næste programmeringstrin
forekommer. (midlertidig kobling)
Permanent tilstand P
i mere end 3
Ved at trykke på den tilhørende kanalknap
sekunder bliver kanalen permanent koblet ON eller OFF.
Tilstanden forbliver indtil den næste manuelle kobling (> 3
sekunder). (permanent kobling)

9. Eksempel „Nyt program“ (Til almindelig koblingstider ”Til” eller ”Fra”)

Trin A. til C. venligst se punkt 9. (Eksempel “Nyt Program”)

A. Hvis spænding er frakoblet tryk
B. Tryk

i et sekund. Displayet tændes i automatisk mode.

, og uret er herefter i indtasningsmode.

C. Bekræft Program med

.

D. Bekræft Nyt program med
E. Vælg kanal med

.

og bekræft med

.

-knapper og bekræft med . (For astro
F. For almindelige koblingstider vælg Til eller Fra med
koblingstider Astro til eller Astro fra venlist se punkt 10)
aktiverer
G. På dette niveau kan man aktivere ugedage (1…7) hvor koblingstiden skal være aktiv. Med
man “Ja” eller deaktiverer “ Nej” den tilhørende dag. Bekræft hver dag med .
H. Justering af tiden: Timer
og . Minutter
og .
I. Bekræft den indtastede koblingstid: Hvis den blinkende oversigt over programmeringstrinene er korrekt,
bekræft Til eller Fra med . Efter bekræftelsen vælger man mellem Aendring/Slet/Slut med
.
J. Hvis man ønsker at forsætte med programmering, bekræft Naeste koblingstid med
For at forlade programmeringsmenuen bekræft Slut.

10. Astro-funktion

11. Astro-indstillinger

Program -> Nyt program -> Kanal A/or B -> …

Indstillinger -> Astro -> …

12. Program permanent
Program -> Nyt program -> Kanal A/B -> Permanent -> …

Astro funktionen muliggør at skifte hele året igennem i forhold til solnedgang og
De følgende muligheder vedrørende astro funktionen kan indstilles til at opfylde dine
solopgang, f.eks. til belysningsformål ( Astro-til ved solnedgang og Astro-fra behov:
ved solopgang).
Position Sted: Indstil den geografiske position med valg af predefinerede
Programmeringen laves jævnfør (8 / 9) med følgende forskel:
regioner/lande og byer.
Vælg astro-funktion Astro-til henholdsvis Astro-fra (9F).
Position koordinater: Indstil den geografiske position med længdegrad,
breddegrad og tidszone.
Under programmering af astro programtrin vises tiden ikke (hh:mm) (8H / 9H). I
Blocking Solopgang: Tidligst mulige tidspunkt for astro-funktion (solopgang).
stedet er det muligt at indtaste en Aendring. F.eks. ønsker man at tænde lyset
20 minutter før solnedgang, kan der indtastes en Aendring på - 20 minutter når
Blocking Solnedgang: Senest mulige tidspunkt for astro-funktion (solnedgang),
man programmerer astro-til..
f.eks. tilkobling af lys senest kl. 22 selvom solnedgang er senere.









13. Yderligere indstillinger
Menu

Program

Program kopiere

Program

Program slette

Program

Dato-tid
Sommertid
Sprog

Indstillinger
Indstillinger
Indstillinger

Fabriksindstilling

Indstillinger

Pin-kode
Reset-Function

på dato programtrin (feriefunktion) er muligt for hver kanal. I
 Etdenpermanent
valgte periode (Funktionen gælder for alle dage) kan kanalen kobles fra
(permanent fra) eller til (permanent til).

 Programmeringen af denne funktion er som beskrevet i (8 / 9).
Permanent vises ikke i menuen Nyt program når det allerede er
 Valget
i brug. Koblingstiden kan ændres eller slettes i Program aendre (13)
henholdsvis Program slette (13).

14. Ændre program
Hovedmenu Formål

Program
forespoergsel

Taeller

.

Program -> Program aendre -> …

For at se antal programtrin og tilbageværende hukommelsespladser.
Kopiere fra en kanal til den anden. Hukommelsen for kanalen
overskrives ikke; de kopierede koblingstrin lægges til.
! Permanent dato funktion kopieres ikke!
Sletning af koblingstid(er). Programmet for alle kanaler, enkelt
kanaler og enkelte programtrin for en kanal kan slettes.
Justering af dato og tid
Valg af automatisk sommertid mode (TIL/FRA)
Valg af sprog
Reset til tilstanden ved levering.
! Dato, tid og koblingsprogram tabes!

Under Program ændre kan hver enkelt koblingstid ændres.

Vis timetæller og pulstæller for hver kanal og koblingsuret selv.
Koblingsuret kan låses med en 4 cifret PIN-kode. Koden kan
ændres, aktiveres og deaktiveres. Hvis man har glemt koden
Valg
venligst ring til kunde service.
Tryk alle knapper ind i 2 sekunder. Koblingsuret resettes. Værdierne for dato og tid
bliver slettet og må indtastes på ny. Koblingsprogrammet slettes ikke!

Valg
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