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De stekkerbehuizing bevat een 8-kanaals
zender met 95 geheugenplaatsen.
Gangreserve van 30 minuten. Stand-by 
verlies van 1,7 Watt.
Met de zes drukknopjes kan men de
kanaalkeuze ingeven, de klok instellen 
alsook de schakeltijden en tevens de
draadloze actoren instellen.
Automatische zomer- wintertijd omschakeling
en 5 opties: automatisch, party (1x uitschakelen
van de automatische cyclus), vakantie (in- 
en uitschakelen van de verlichting volgens 
een willekeurige cyclus), verlofdag- en
zondagsfuncties alsook manuele bediening.

Technische gegevens
Voedingsspanning 230V/50Hz
Aantal kanalen   8
Aantal geheugenplaatsen 95
Opladen gangreserve 1 uur
Gangreserve na 30 minuten (enkel voor
spanningsuitval programmering)
Uur instelling manueel (6 druktoetsen)
Omgevingstemperatuur +10°C tot +40°C
Beschermingsgraad IP20

Afbeelding en bedieningselementen

Mode toets:
- Schakelklok instellen

(toets lang indrukken)
- Kanaaloptie kiezen

(toets kort indrukken)
Esc-toets:
Algemene instelling
(toets lang indrukken)

Cursor-toets , : manuele aansturing
van de ontvangers
Cursor-toets , : kanaal 1-8 kiezen

Initialisatie en kanaalopties

In niet geïnitialiseerde
toestand kan, gedurende
de duur van de gang-
reserve (30 minuten),
enkel de programmatie
gebeuren. Het uitsturen
van een radiosignaal is
dan niet mogelijk.

Voor de activering en het
gebruik van alle functies
moet men het toestel in het
stopcontact plaatsen en
de initialisatie afwachten
(ca. 2 minuten).

De initialisatie is afgelopen
van zodra de kanaalopties
op het display verschijnen.

Kanaalopties kiezen:
Mode toets kort indrukken
Kanaal 1-8 kiezen:
Cursor-toets , 
bedienen

Het manueel aansturen van een ontvanger 
met de toetsen , is steeds mogelijk en
onafhankelijk van de kanaalopties.
A = Automatisch
Schakelklokfuncties ingeschakeld.
M = Manueel
Schakelklokfuncties uitgeschakeld
(enkel manuele bediening).
P = Party
In automatische werking wordt de volgende
schakeltijd niet uitgevoerd.
U = Verlof
Alle schakeltijden worden toevallig en tot
maximum 15 minuten verhoogd.
F = Verlofdag
Enkel de geprogrammeerde schakeltijden 
voor de zondag worden uitgevoerd.

Kanaal 1-8 in een ontvanger inleren/wissen

- De schakelklok FSU8 moet in een stop-
contact geplaatst worden en de initialisatie
(ca. 2 minuten) moet beëindigd zijn.

- Met de toetsen , kanaal (1 tot 8) kiezen.
- Inleer modus van de ontvanger activeren. 
- Om in te leren/wissen de kanaal toets  

of 1x bedienen.

Schakelfuncties van de schakelklok FSU8 
in vergeliking met de functies van de
zenddrukknoppen:

Schakelklok  FSU8 Zenddrukknop
Toets , schakelklok UIT Toets 
Toets , schakelklok AAN Toets  I
Toets , rolluik OP Toets OP
Toets , rolluik NEER Toets NEER

Repeater (1 niveau):
De schakelklok FSU8 heeft ook een repeater
functie en deze werkt automatisch. Deze dient
om de dracht tussen zender en ontvanger te
verhogen.

Wireless sensor

8-kanaals draadloze schakelklok
FSU8 voor stopcontact.

Algemene instellingen

Met de menupunt "resetten"
wist men alle geprogrammeerde
geheugenplaatsen.
Met de menupunt "nieuwe start"
doet men een initialisering van 
de schakelklok FSU8.

Schakelklok instellingen en opties

De 8 kanalen geven de mogelijkheid om 
8 schakeltijden in te stellen met in totaal 
95 geheugenplaatsen. De instelling gebeurd
zoals hierna aangegeven in de display
aanduiding "schakeltijden instellen".

Met de menupunt "schakelklok
functie" doet men de keuze van een
tijdschakelklok als rolluikklok of als
schakelklok.
De oplaadtijd van de gangreserve
(30 minuten) bedraagt 1 uur.

Opgelet !
Deze toestellen mogen enkel en alleen geïn-
stalleerd worden door een gediplomeerde
electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar
van brand of elektrocutie!
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