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MANUAL
Timer 2010 med
Fjärrkontrol

WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT

RF

ON

OFF

ENTER

II/DEL.

TIMER
CLOCK
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Nyckelringssändare
för styrning av/på.
Första inställning

Observera att fordonet måste vara
anslutet till nätspänning.
1. Tryck på reläkontaktens inlärningsknapp.
	2. Reläkontaktens LED börjar blinka
långsamt.
	3. Tryck på ”on”-knappen på fjärrkontrollen som då sänder sin kod.

Inställning av kodomkopplaren
Öppna höljet på
baksidan. Välj
en kod genom
att vrida väljaren
med en liten
skruvmejsel.
Byte av batterier

	4. Reläkontakten tar emot koden och
LED blinkar två gånger som bekräftelse.

1. Öppna höljet
med en liten
skruvmejsel.

	5. Reläkontaktens LED slutar blinka.
6. Fjärrkontrollen och reläkontakten
är nu ”ihopkopplade”.

2. Ta ur det
gamla batteriet
och tryck in ett
nytt. Kontrollera
polariteten innan
höljet stängs.

Ändra inställningen

Repetera punkterna under ”Första
inställning”.

Daglig användning, av/på-funktion.
Tryck på ”1”-knappen för att sätta på
och ”0”-knappen för att stänga av
systemet.

Räckvidd

Fjärrkontrollens räckvidd är upp till ca
30 m i slutna rum.

Specifikationer

Frekvens: 433,92 MHz
Batteri: Ett 3V CR2032 Litiumbatteri
(ingår)
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Digital fjärrkontroll/timer
Funktioner
WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT

RF

ON

OFF

ENTER

II/DEL.

TIMER
CLOCK

Observera!

Fordonet måste vara anslutet till
nätspänning vid tidpunkten då fjärrkontrollen skickar startordern till systemet.
Användning tillsammans med timerstyrda eluttag, eller uttag med intermittent (pulserande spänning) kan
därför medföra att systemet inte
uppför sig som förväntat.
Utsätt inte produkten för slag, stötar,
värme, direkt solljus eller fukt.
Kontrollera batterinivån om produkten inte används under lång tid.

Digital fjärrkontroll för timerstyrning.
12 st timerinställningar AV/PÅ. Tydlig
display. Enkel och bekväm att använda.

Beskrivning av knapparna
UNIT
ON
OFF
TIMER

Knapp för val av mottagare.
Mottagare PÅ
Mottagare AV
För att ställa in timern.
Bläddra uppåt
Bläddra nedåt
CLOCK För att ställa in klockan
ENTER Enter och OK
II / DEL. Paus / Radera

Förutsättningar

Innan du kan använda timern måste
du se till att fjärrkontrollens kod stämmer överens med reläkontaktens.
Välj en kod genom att vrida väljaren
med en liten skruvmejsel. Väljaren
finns på baksidan av fjärrkonktrollen
under batterilocket.

Specifikationer

Frekvens: 433,92 MHz
Batterier: ett CR2032 3V litiumbatteri
för displayen och ett 23A 12V för
timern.
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WIRELESS TIMER CONTROL

Display

Att ställa klockan

RF

UNIT
ON
OFF
Klockan har 24-timmarsvisning. Innan
du börjar programmera timern måste
du ställa in klockan.

1

TIMER

2

CLOCK

ENTER

II/DEL.
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WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT

7

ON

6

RF

OFF

WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT
TIMER

5

RF

ON

OFF

1. Timerinställningar. Max antal: 12.
2. Klocka med 24 timmarsvisning.
CLOCK
TIMER

ENTER

II/DEL.

3. Tid då systemet slås på.

1. Tryck på ”CLOCK” i 3 sekunder,
siffrorna på displayen börjar
blinka.
2. Använd “
”-knapparna för att
ställa in timmar och tryck ”ENTER”
när du är klar.
3. Upprepa ovanstående för att ställa
in minuter.
Timern visar nu korrekt tid.

Direktfunktion

Fjärrkontroll
för TIMER
mottagare
WIRELESS
CONTROL AV/PÅ
RF
UNIT

ON

OFF

ENTER

II/DEL.

4. Tid då systemet slås av.
CLOCK

ENTER

II/DEL.

5. Slumpmässig timerinställning som
stöldskydd när du är bortrest.
6. ”AV” och ”PÅ” för enstaka tillfällen.
7. ”AV” och ”PÅ” dagligen.

TIMER
CLOCK

8. Batterinivå.
9. Aktuell mottagares nummer. Upp
till 16 mottagare kan styras med
fjärrkontrollen.

1. Tryck på ”UNIT” och välj den mottagare som du vill aktivera.

10. Indikator som visar att fjärrkontrollen skickar en signal.

3. Tryck på ”ON” för att starta.

2. Tryck därefter på ”ENTER”.
4. Tryck på ”OFF” för att stänga av.
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Timerinställning – dagligen
A Tryck på ”TIMER” och håll knappen intryckt under 3 sekunder.

B

F
G
H

WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT

ON

B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.
C Använd “
lan valen.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
E Tryck på ”UNIT” för att välja
önskad mottagare.

RF

OFF

E

C Använd “
TIMER

A

C
CLOCK

ENTER

” för att stega mel-

II/DEL.

” för att välja.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
F Nu blinkar siffrorna i ON-fönstret.
C Välj timme med “

D

”.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
C Välj minuter med “

”.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
G Nu blinkar siffrorna i OFF-fönstret.
C Välj timme med “

”.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
C Välj minuter med “

”.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
H Nu blinkar timerinställningen.
C Välj dagligen med “

”.

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
Nu är timern inställd!

6
Pausa en timerinställning

A Tryck på ”TIMER” och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder.
B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.

C Använd “
lan valen.

B

” för att stega mel-

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
E Tryck ”II/DEL.” för att pausa vald
inställning. En ruta blinkar nu runt
vald timerinställning.
WIRELESS TIMER CONTROL

UNIT

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
Timerinställningen är nu pausad.
Det markeras tydligt i displayen
genom att siffran är omgiven av en
fyrkant.

RF

ON

OFF

ENTER

II/DEL.

TIMER

A

C
CLOCK

E
D

• Upprepa proceduren för att återuppta en timerinställning. En aktiv
timerinställning har ingen fyrkant
runt siffran.

Radera en timerinställning

A Tryck på ”TIMER” och håll knappen nedtryckt under 3 sekunder.
B Timerinställningarna visas på displayen och en av siffrorna blinkar.

C Använd “
lan valen.

” för att stega mel-

D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
E Tryck och håll ”II/DEL.” nedtryckt
under 3 sekunder. Tidsinställningen
och reläkontaktens nummer blinkar.
D Tryck på ”ENTER” för att bekräfta.
Inställningen är nu raderad.
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12 st AV/PÅ-inställningar

Du kan ställa in upp till 12 AV/PÅtider med timern. Exempel:
1. Om du har tre mottagare och
ställer in 2 PÅ/AV-tider för en
mottagare kan du använda de 10
lediga timerinställningarna för de
andra två mottagarna.
2. Om du har fyra mottagare kan du
ställa in 1 PÅ/AV-tid för mottagare
A, 2 PÅ/AV-tider för mottagare
B och har då 9 timerinställningar
lediga.

Byte av batterier

Fjärrkontrollen kräver två batterier. Ett
CR2032 3V litiumbatteri för displayen
och ett 23A 12V för timern.

CR2032
3V
23 A 12 V

Felsökning
Problem
Låg batterinivå
Siffrorna
på displayen
är otydliga
Inget
visas
på displayen

Lösning
Byt ut litiumbatteriet 3V
CR2032
Kontrollera litiumbatteriet
Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av
litiumbatteriet, kontakta
återförsäljaren
Kontrollera litiumbatteriet.
Om displayen inte fungerar korrekt efter byte av
litiumbatteriet, kontakta
återförsäljaren.
Kontrollera 12 V-batteriet.

Ingen
indikatorsignal
Dålig Kontrollera batteriet/byt
räckvidd batteri.
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