Programmeringsmanual
1 ⇒ Mandag
2 ⇒ Tirsdag
3 ⇒ Onsdag
4 ⇒ Torsdag
5 ⇒ Fredag
6 ⇒ Lørdag
7 ⇒ Søndag
⇒ Kanal ON (PÅ)
⇒ Kanal OFF (AV)
⇒ Impuls
01 - 59 sekunder
I funksjon AUTO er det mulig å
veksle manuelt ved å trykke på
relevant tast.

Programmering
Tastfunksjoner
Menu

Forhåndsvalg av betjeningsfunksjoner
AUTO → PR → ? →

→ S/W → AUTO ...

[ CL ] Slette programmerte data i
betjeningsfunksjonen PR; ? og .
[◆] I funksjon PR; ?;
og S/W:
Endre verdien der det blinker.
I funksjon ?: Endre programmerte data.
[ O.K.] Bekrefte valgt funksjon.
I funksjon PR og : Gå til neste posisjon.
I funksjon ?: Gå til neste koplingstid.
I funksjon S/W: Lagre.
[◄ ] I funksjon PR og :
Gå tilbake til forrige posisjon.
I funksjon PR:
Gå til ferieprogram når 1 (mandag) blinker.
I funksjon ?: Gå til forrige koplingstid.
[ A,B] I funksjon AUTO:
Tastes for manuell overstyring ON (PÅ) eller
OFF (AV).
Hvis kanaltastene holdes nede i 3 sekunder,
koples uret i permanent ON eller OFF.
Indikering: PERM. Koplingsprogrammet over
styres. Avbryt permanentfunksjonen
ved å holde kanaltasten inne i 3 sekunder.
PERM opphører i displayet.

Tips for betjening

Betjeningsfunksjoner
AUTO Indikering av klokkeslett, ukedag og
koplingstidspunkt (vises i displayet).
Indikerer også aktuelt dagsprogram i fulltid.
2 kanals versjon: Indikasjonsendring alle 10
sekunder, kanal A/kanal B.
Manuell overstyring mulig (tast A, B).
PR
Programmering av koplingstiden(e) etter
uke dag(er), klokkeslett og kanaler.
Bruk piltast ◄ og O.K. for å endre verdien der
det blinker.
Bruk tast ¡ for å øke verdien. (Bekreft siste
inntasting ved å taste O.K., og verdiene lagres.)
Hvis 1 (mandag) blinker, velg ◄ for å velge
ferieprogrammering
?
Indikering av antall ledige lagringsplasser
(programplasser).
Utlesing av koplingstidene.
Sletting av koplingstidene enkeltvis eller alle
Trykk tastene O.K. frem (over) eller ◄ tilbake,
for å vise koplingstidene.
Trykk ¡ for å endre (oppheve) vist koplingstid.
Trykk CL tasten 2x for å slette alle koplingstider,
hvis antall lagringsplasser vises i displayet.
Programmering av aktuell dato og klokkeslett.
Trykk piltast ◄ og O.K. for å endre verdien der
det blinker. Trykk ¡ for å øke verdien(e).
(Bekreft siste inntasting ved å taste O.K. Verdiene lagres, og uret settes i funksjon AUTO.)
S/W Aktivere / deaktivere endring til sommer- /
vintertid.
Trykk ¡ for å velge automatisk S/W tidsendring
ON (PÅ) eller OFF (AV). (Bekreft siste inntasting ved å taste O.K. Verdiene lagres, og uret settes i funksjon AUTO.)

Reset
Trykk nedsenket tast mellom ◄ og CL, mikroprosessor nullstilles.
Dato og tid slettes.

Montasjeveiledning
For tavlemontering
Urets
bakside

Montering påvegg
(klemdeksel nødvendig)

Koplingsskjema
1 kanal

2 kanaler

Koplingsprogram
Programmering av dag eller ukeplan
⇒ Kanal ON (PÅ)
⇒ Kanal OFF
(AV)
⇒ Impuls

Tid

Ma Ti On To Fr Lø Sø A B

Merknader

Funksjon
velges fordi dato og tid må
programmeres på nytt.

Koplingsuret leveres med virkelig tid og dato
programmert og endring til sommertid aktivert.
Det er også mulig å programmere med uret frakoplet.
Trykk ¡, displayet kommer til syne, start programmering.
Programmeringen skjer trinnvis. Posisjonen som
blinker endres med ¡. Man velger neste posisjon med
O.K. eller forrige (siste) posisjon med ◄. Programmeringen er ferdig når ingen av posisjonene blinker.

Tips for installasjon
Merk: Installasjon/montering må kun utføres av
autorisert installatør.
Apparatet må kun tilkoples spenning og frekvens som
anvist på apparatet.
Elektronikken i dette koplingsuret er støybeskytte.

Ferieprogram (permanent ON el. OFF)
⇒ Kanal ON (PÅ)
⇒ Kanal OFF (AV)

Varighet

A

B

Merknader
SC28/N/N/0304

Start dato

Eksempler

Rødt: Blinkende symbol vises i displayet.

Betjeningsfunksjon:

Programmering eller endring av aktuell dato og klokkeslett.
Eksempel:

Dato 01.02.2000, klokkeslett 14:00

O.K. 3x

◆ 1x

Betjeningsfunksjon: ?

Betjeningsfunksjon: PR

Ferieprogrammering
Start og stopp program på dato
Programmering av en kanal ON (PÅ)/OFF (AV)
(permanent), mens den andre kanalen opprettholder
ukeprogrammet.
Eksempel: Start: 20.04
Slutt: 24.04
Kanal B OFF (permanent)
Utgangsposisjon: AUTO
1x
O.K. 1x

Utlesing eller endring av koplingstider
Eksempel:

Tirsdag og torsdag til søndag 19:00
Kanal A ON (PÅ); Kanal B IMPULS
endres til:
Onsdag til søndag 19:30
Kanal A ON (PÅ); Kanal B ON (PÅ)
Utgangsposisjon: AUTO
Antall ledige
2x
programplasser
O.K. 1x

O.K. 3x
O.K. 2x

◄ 1x

◆ 1x
O.K. 1x
◆ 1x

◆ 2x
O.K. 1x

O.K. 1x
◆ 4x

◆ 1x

O.K. 3x
◆ 4x

O.K. 3x

Betjeningsfunksjon: PR

Programmering av dag eller ukeprogram
Det er flere måter å programmere på:
1. En enkelt ukedag.
2. Flere ukedager.
3. En enkelt ukedag, 2 kanaler.
4. Flere ukedager, 2 kanaler (blokkoppbygging).
Eksempel: Tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7).
Klokkeslett 19:00, kanal A = ON (PÅ),
kanal B = IMPULS 5 sekunder.
Utgangsposisjon: AUTO
1x
O.K. 1x

O.K. 1x
◆ 2x

O.K. 7x

◆ 3x

O.K. 1x
◆ 4x

O.K. 3x

O.K. 2x
◆ 4x
O.K. 2x
◆ 2x

◆ 1x

O.K. 1x

◆ 1x

◆ 2x
Eksempel:
2-kanals ur

O.K. 1x

O.K. 2x

Antall ledige
programplasser

O.K. 1x

◆ 1x
O.K. 1x

1x
Fortsett programmering av flere tider, eller trykk på ○
1x for å returnere til utgangsposisjon AUTO.
Feriekoplingen opptar ikke lagringsplass.
Det nye ferieprogrammet overskriver det gamle ferieprogrammet.
Feriekoplingen frigjøres når ferieprogrammet er slutt.

O.K. 4x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 9x

Betjeningsfunksjon: S/W

Deaktivere automatisk omkopling til sommertid.
Koplingsuret leveres med S/W-tidsomkopling aktivert.
Utgangsposisjon: AUTO
4x
O.K. 1x

O.K. 3x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 3x

Eksempel:
2-kanals ur

O.K. 2x
◆ 5x

O.K. 1x

Fortsett programmering av flere tider, eller trykk på
1x for å returnere til utgangsposisjon AUTO.

Betjeningsfunksjon:?
Slettefunksjon
Eksempel:

Slette ferieprogram.
Start: 20.04.
Slutt: 24.04
Utgangsposisjon: AUTO
Antall ledige
2x
programplasser
O.K. 1x

O.K. 1x

◆ 1x
CL 1x
O.K. 1x

S/Wtidsomkopling er
deaktivert

Omkopling til sommertid skjer automatisk ifølge
”European Regulation”.
Start: Siste søndag i mars.
Slutt: Siste søndag i oktober.

1x

Hvis CL tastes to ganger mens ledige programplasser
vises i displayet, blir all programmering slettet (total
sletting.

