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Timer med display
FSU55D
! Viktigt: Börja med att välja engelska som
språk ! *
Trådlös timer med display och med 8 kanaler
för montering i ramsystem på 55x55 mm
och 63x63 mm. Standby-förbrukning endast
0,2 watt.
I leveransen ingår ramen R och en mellanram
ZR i samma färg samt en hållarplatta.
Som tillbehör finns mellanram ZRF i samma
färg, för montage i existerande ram R1F, R2F
eller R3F för extra stora vippor.
Matningsspänning 230 V. En 20 cm lång
svart/blå anslutningskabel är ansluten baktill.
Upp till 60 lagringsplatser för timer fördelas fritt
bland kanalerna. Med datum och automatisk
växling mellan sommartid och vintertid.
Driftreserv ca 20 dagar utan batteri.
Timern ställs in med knapparna MODE och
SET, och inställningarna kan låsas.
* Ställa in språk: Varje gång spänningskällan
ansluts kan du inom 10 sekunder välja språk
med SET och bekräfta med MODE. D = tyska,
GB = engelska, F = franska, IT = italienska och
ES = spanska. Sedan övergår displayen till
normalvisning: veckodag, tid, datum och månad.
Snabb bläddring: Vid följande inställningar
bläddrar siffrorna snabbt uppåt när en
inmatningsknapp hålls intryckt. Om du släpper
knappen och sedan trycker in den igen ändras
riktningen.
Ställa in tid: Tryck på MODE och använd sedan
SET för att leta efter funktionen CLK under PRG
(program) och välj den med MODE. Under H
ställer du in rätt timme med SET och bekräftar
med MODE. Gör på samma sätt under M för
minuter.
Ställa in datum: Tryck på MODE och använd
sedan SET för att leta efter funktionen DAT under
PRG och välj den med MODE. Under Y ställer
du in rätt år med SET och bekräftar med MODE.
Gör på samma sätt under M för månad och D
för datum. Den sista inställningen i sekvensen
MO (veckodag) blinkar. Tryck SET för ställa in
den.

Växla mellan sommartid och vintertid: Tryck på
MODE och använd sedan SET för att leta efter
funktionen SWT under PRG och välj den med
MODE. Nu kan du välja mellan ON (på) och
OFF (av) med SET. Om ON (på) valdes sker
växlingen automatiskt.
Programmera kanaler i aktorer: Tryck på
MODE och använd sedan SET för att leta efter
funktionen LRN under PRG och välj den med
MODE. Under CH väljer du kanal med SET och
bekräftar med MODE. Nu kan du välja mellan
ON (på) och OFF (av) med SET. Om du bekräftar ON (på) med MODE blinkar LRN+ och funktionen ON (på) kan programmeras med SET i
en aktor som är redo att programmeras. OFF
(av) programmeras på samma sätt.
Slå på/av slumpläge: Tryck på MODE och
använd sedan SET för att leta efter funktionen
RND under PRG och välj den med MODE. Med
SET slår du på (RND+) eller av (RND) läget och
bekräftar med MODE. Om slumpläget är aktiverat
förskjuts tidpunkten för på-/avslagning hos alla
kanaler slumpmässigt med upp till 15 minuter.
Tidpunkter för påslagning tidigareläggs och tidpunkter för avslagning senareläggs.
Låsa inställningar: Tryck kort på MODE och
SET samtidigt och lås med SET under LCK.
Det visas med en pil bredvid låssymbolen.
Låsa upp inställningar: Håll MODE och SET
intryckta i 2 sekunder och lås upp med SET
under UNL.
Lägga in timerprogram: Tryck på MODE, gå till
val av lagringsplats under PRG med MODE, välj
en av de 60 lagringsplatserna från P01 till P60
med SET och bekräfta med MODE. Upptagna
lagringsplatser kan inaktiveras genom att du
ändrar från ACT+ till ACT med SET. Om du
bekräftar ACT+ med MODE kan du sedan med
SET och MODE ange ON (på)/OFF (av), kanalnummer CH, timmar H, minuter M och aktiva
veckodagar från MO (måndag) till SU (söndag).
Du ändrar med SET och bekräftar med MODE.
När du har bekräftat SU har allt angetts för
lagringsplatsen. Om du håller MODE intryckt i
mer än 2 sekunder när du ska bekräfta sparas
de ändrade värdena och displayen återgår till
normalvisning. 20 sekunder efter att du senast
tryckt på MODE eller SET återgår programmet
automatiskt till normalvisning.

Programexempel:
P 01/CH1/ON/7:50/MO+:
Belysningen på kanal 1 tänds klockan 7:50
på måndagar.
P 02/CH1/OFF/8:50/MO+:
Belysningen på kanal 1 släcks klockan 8:50
på måndagar.
P 03/CH1/ON/20:00/MO+:
Belysningen på kanal 1 tänds klockan 20:00
på måndagar.
P 04/CH1/OFF/21:00/MO+:
Belysningen på kanal 1 släcks klockan 21:00
på måndagar.
P 05/CH2/ON/10:00/SU+:
Belysningen på kanal 2 tänds klockan 10:00
på söndagar.
P 06/CH2/OFF/12:00/SU+:
Belysningen på kanal 2 släcks klockan 12:00
på söndagar.
P 07/CH3/ON/6:00/WE+/TH+:
Belysningen på kanal 3 tänds klockan 6:00
på onsdagar och torsdagar.
P 08/CH3/OFF/6:30/WE+/TH+:
Belysningen på kanal 3 släcks klockan 6:30
på onsdagar och torsdagar.
P 09/CH4/ON/9:15/M0+/TU+/WE+/TH+/FR+/
SA+/SU+:
Belysningen på kanal 4 tänds klockan 9:15
varje dag.
P10/CH4/OFF/9:45/M0+/TU+/WE+/TH+/FR+/
SA+/SU+:
Belysningen på kanal 4 släcks klockan 9:45
varje dag.
Radera alla lagringsplatser: Håll MODE och
SET intryckta i 2 sekunder och bekräfta RES
på displayen med SET.

Varning !
Montage och inkoppling av denna
elektriska apparat får endast göras av
behörig elektriker! Annars finns risk för
brand eller elektriskt stöt!
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