
Betjeningsvejledning TS GE2
Før middag (AM)
Efter middag (PM)

Signaldiode

Programvisning:
(ON)= Tændt
(OFF)= Slukket

Indstilling
af dag.

Indstilling
af timer.

Indstilling af
tiden (Ur)

Indstilling
af programmer.

IDRIFTTAGNING
1.Tilslut forsyningsspæning og tænd for
strømmen.
2.Vent nogle minutter og tryk herefter på
Reset.
3. Timeren er nu klar til at blive indstillet til
brug.
4. Det tager dog ca. 12h inden at batteriet er
fuldt opladt så den har 100h gangreserve.

KORT INTRODUKTION
1. Timer har i alt 8 ON / OFF-programmer.
2. Nem omskiftning af modus:

MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF
3. Omskiftning mellem 12/24 timers funktion
4. Sommertids funktion
5. Følgende 16 kombinationsmuligheder af
dage

Dags kombinationsmuligheder:
Mo- kun Mandage
Tu– kun T i r sdage
We– kun Onsdage
Th– kun Torsdage
Fr– kun Fredage
Sa– kun Lørdage
Su– kun Søndage
og ugedagsblokke:

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr
Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa
Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr, Su

Dage

Timer og minutter

Sommertid

Programstatus

Minutindstilling

Slet den valgte
tidsprogram

Slet alle indstillinger (RESET)

Skift programstatus
(Auto / ON / OFF)

Indstilling af aktuel tid
1. Tryk på C+ (ur)-knappen og hold den inde,
tryk nu på  W+ (dag) knappen, indtil den
ønskde dag vises. Timer og minutter indstilles
på samme måde ved at holde C+ inde trykke
på henholdsvis H+ og M+ for at indstille timer
og minutter. H+ eller M+  (minutter) holdes
nede for hurtig fremad optælling.
2. Slip begge knapper. Ugen og tid vil blive sat.

INDSTILLING PROGRAMMER
1. Tryk på programknappen (), og slip. Den
første (ON) program kan nu indstilles
2. Tryk på W+ (dag) for at indstille dagen eller
blokke af dage. Indstil tiden ved at trykke på
H+ (time) knappen og derefter M+ (minutter)
knappen.
3. Tryk på programknappen () igen for at
afslutte de første (ON) indstillinger og gå til
OFF indstilling. gentag 2 for at indstille (OFF)
tiden
4. Tryk på programknappen () igen for at
afslutte den første OFF indstilling, og gå til den
2nd ON indstilling. Gentage 2 og 3 for at
programmere de resterende indstilling.
5. Når du har fuldført indstillingerne, skal du
trykke på C (ur)-knappen, og dit ur er
programmeret.

Program EKSEMPEL:
Ur ON 8:15 og Ur OFF 22:15 hver dag
a. Tryk på (timer) og LCD-skærme 1_ON
b. Tryk på W (uge) indtil LCD-skærme "MO,
TU, WE, TH, FR, SA, SU"

c. Tryk på H (timer) indtil LCD-skærme 18:00
d. Tryk på M (minutter) indtil LCD-skærme
18:15
e. Tryk på programknappen () igen og LCD-
skærme 1_OFF
f. Gentag ovenstående c. og d. indtil LCD-
skærme 22:15
g.Tryk på C (ur)-knappen, og dit ur er
programmeret.

Du kan kontrollere dine programmer ved at
trykke gentagne gange programknappen ().
Aflsut med med at trykke C (ur)-knappen.
Vigtigt: Du skal sikre dig at program
indstillingerne ikke overlapper hinanden, især
når du bruger dagsblokke muligheden.

TIP: Skriv dine indstillinger ned så du
har dem.

Slet et program
Tryk antal gange på programknappen () indtil
du har valgt det program som skal slettes. Tryk
nu på RES/RCL knappen og det valgte program
slettes (Både ON og OFF tid slettes)

MANUAL ON / AUTO / OFF SETTING
MANUEL knappen tillader ændringen i af
programstatus. Ved Tryk på MANAUL knappen
vælges følgende:
ON – Konstant tændt
OFF - Konstant slukket
AUTO – Efter indstillet program, bemærk dog
at når tilstanden er slået fra manuel til AUTO,
vil timeren holde indstillingen af MANUEL indtil
næste indstillet programskridt. Du kan derfor
vælge om uret skal være ON eller OFF når du
skifter til AUTO.

SLET ALLE INDSTILLINGER(RESET)
Tryk på Reset knappen for at slette alle
indstillinger.

12/24 timer modus
Tryk på C (ur) og () samtidigt for at skifte
mellem 12 og 24 timers modus.

Sommer/Vintertidsfunktion
Sommertid:
1. Tryk på knapperne C (ur) og MANUAL
samtidig i AUTO modus. LCD vil vise
SOMMER.
2. Uret vil sætte en time tilbage.
3. Tryk på de to knapper igen for at
vende tilbage til vintertid.

Tilslutningsklemmer
2 1 5 4 3

1: Klemmerne 1 og 2 bruges til forsyning af uret
2: Klemme 4 er COM (Fælles) på omskifteren.
3: Hvis uret er ON = Gennemgang klemme 4+5
4: Hvis uret er OFF= Gennemgang klemme 4+3

Intern Baterie
Det tager ca. 12 h inden at den interne baterie er
opladet.

VIGTITGT!
- Rengøring kun med en tør klud og med afbrudt
spænding
- Uret må ikke komme i kontakt med vand.eller
andre væsker.
-  Det tilsluttede udstyr må maks bruge 16 Amp.

(Ohms belastning)
- Uret skal bortskaffes som elektronikaffald.

SPECIFIKATIONER
- Spænding 230/240V AC 50Hz
- Max Kontakt belastning: 16A, 3600W (AC1)
- Mindste indstillige tid: 1 Minut
- Driftstemperatur -10 til 40 °C
- Nøjagtighed /-1 minut per måned
- Batteribackup NiMH 1.2V> 100 timer
- Gangreserve 100 timer
- Modulplads: 2 Moduler
- Tæthedsklasse: IP 20 EN 60529
- Isolationsklasse: II EN 60335

Importør:
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