Fjärrkontroll med timer
Trådlös timerkontroll med 16 programmerbara kanaler för att styra enskilda mottagare på daglig
basis vid en förprogrammerad tid och upp till maximalt 12 gånger om dagen. Fjärrkontrollen styr
alla mottagare i System Nexa som har självlärande programmering.
Displayinformation
1.

Minnesplatser (max 12).

2.
3.
4.
5.

Klocka.
Visar ON-timer för angiven enhet.
Visar OFF-timer för angiven enhet.
Timerinställning: Slumpmässigt ON/OFF-läge
som förebyggande säkerhet.
6. Timerinställning: Enkelt ON/OFF-läge.
7. Timerinställning: ON/OFF-läge med daglig cykel.
8. Batteristatus.
9. Enhet.
10. Signalindikering.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ON/OFF-knapp.
Knappar för UPP▲/NED▼.
Knapp för paus/borttagning.
Inmatningsknapp.
Klocka.
Timer.
Val av enhetskod.

Ställa in klockan
Klockan visas i 24-timmarsformat.
Ställ in rätt tid innan kontrollen programmeras.


Tryck på knappen CLOCK i 3 sekunder så att klockans timmar börjar blinka (fig. 1).

Ställ in timslaget med knapparna ▲ och ▼ och tryck på ENTER (fig. 2).

Upprepa ovanstående för minutslaget och tryck på ENTER igen (fig.3).
Nu är klockan programmerad.

Så länkar du kod

Anslut strömmen till mottagaren.



Välj önskad enhet genom att trycka på knappen UNIT (fig.4).
Håll timerkontrollen nära mottagaren och tryck en gång på
mottagarens knapp för självinlärning så att inlärningsläget
startas. I inlärningsläget blinkar LED-lampan på mottagaren
som indikation på att den är redo för programmering.



På timern trycker du sedan en gång på knappen ON.
Mottagaren blinkar två gånger för att indikera att
programmeringen är bekräftad och klar.
！Om ingen signal detekteras i inlärningsläget inom 10
sekunder återgår enheten automatiskt till vänteläget.
Ändra eller ta bort kod:



Välj önskad enhet genom att trycka på knappen UNIT.
Håll timerkontrollen nära mottagaren och tryck en gång på mottagarens knapp för självinlärning så
att läget för inlärning/borttagning startas.
I läget för inlärning/borttagning blinkar mottagarens LED-lampa för att indikera att den är redo

för borttagning.


På timern trycker du sedan en gång på knappen OFF. LED-lampan på mottagaren blinkar för
att indikera att den programmerade koden är borttagen.

Ta bort all kod:

Håll ned knappen för självinlärning på mottagaren i 6 sekunder så att läget för
inlärning/borttagning startas.
I läget för inlärning/borttagning blinkar mottagaren för att indikera att den är redo för
borttagning.

Tryck sedan igen på knappen för självinlärning. LED-lampan på mottagaren blinkar för att
indikera att all kod är borttagen.
Vanlig ON/OFF/DIM-funktion






Tryck på knappen UNIT för att välja den mottagare du vill styra.
Tryck på knappen ON en gång för att slå på enheten. Tryck på knappen ON igen för att starta
dimmercykeln. Tryck igen på ON för att stoppa vid önskad ljusstyrka.
Tryck på OFF för att stänga av enheten.
När ON trycks ned igen tänds lampan med den tidigare inställda ljusstyrkan.

Programmera timern

Håll ned knappen TIMER i 3 sekunder så att siffran 1 börjar blinka på LCD-skärmen.
Siffran motsvarar 1 av timerns 12 minnesplatser (fig. 5).









Tryck på ENTER för att bekräfta den valda minnesplatsen.
Tryck på knappen UNIT och välj en av de 16 enheter du vill programmera (fig. 6).
Tryck på ENTER så att ON-siffrorna börjar blinka (fig. 7).
Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på ENTER (fig. 8).
Med ▲ och ▼ väljer du minutslag och trycker på ENTER (fig. 9).
Nu börjar OFF-siffrorna blinka (fig. 10).
Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på ENTER (fig. 11).






Med ▲ och ▼ väljer du minutslag och trycker på ENTER (fig. 12).

börjar blinka (fig. 13).
Med ▲ och ▼ väljer du en av de tre symboler du vill programmera som:

Daglig timer.
Engångstimer.
Slumpmässig timer.



Tryck på TIMER för att återgå till huvuddisplayen.

！

Du kan omprogrammera en timer genom att helt enkelt överlappa minnesplatserna.

※Tips※ När du gör olika inställningar kan du alltid trycka på knappen TIMER för att avsluta och
börja om från början.
Pausa en timer
Med knappen II/DEL kan du blockera den aktuella förprogrammerade inställningen manuellt.

Tryck på knappen TIMER i 3 sekunder, använd ▲ och ▼ för att välja en av de 12
minnesplatserna som ska blockeras temporärt. Tryck på knappen II/DEL följt av ENTER så att
den valda programinställningen blockeras temporärt (fig. 14).



Tryck på TIMER för att återgå till huvuddisplayen.
En fyrkant visas runt den siffra som är temporärt blockerad (fig. 15).

Inaktivera paus
Så här avblockerar du den programmerade inställningen:



Tryck på knappen TIMER i 3 sekunder, använd ▲ och ▼ för att välja en av de 12
minnesplatserna som ska avblockeras temporärt. Tryck på knappen II/DEL följt av ENTER så
att den valda programinställningen avblockeras temporärt.



Tryck på TIMER för att återgå till huvuddisplayen.
Siffran återgår till normalt för att indikera att programmet nu är avblockerat (fig. 16).



Ta bort en program timer


Håll ned knappen TIMER i 3 sekunder och använd ▲ och ▼ för att välja den enhet du vill ta
bort från programmet.



Håll ned knappen II/DEL i 3 sekunder. Displayen börjar blinka.
Tryck på ENTER så att programmet tas bort.
Tryck på TIMER för att återgå till huvuddisplayen.




Barnsäkert läge
Det finns en inbyggd skyddsfunktion som hindrar barn från att ändra inställningarna.
Timerkontrollen låses och LCD-skärmen indikerar CP.
Aktivera barnsäkert läge


Håll ned både knappen ENTER och knappen II/DEL i 3 sekunder (fig. 17).
Inaktivera barnsäkert läge


Håll ned både knappen ENTER och knappen II/DEL i 3 sekunder.

Batteribyte
 Öppna batterifacket och ta ut batteriet.
 Byt ut CR2032-batteriet och se till att den positiva terminalen (＋) är riktad uppåt eller byt ut
A23-batteriet och se till att ＋/－ stämmer.


Sätt tillbaka batterifackets lock.

Felsökning
Texten på displayen är otydlig.


Tryck på knappen TIMER i 3 sekunder. Om det inte visas någon text eller den fortfarande är
otydlig ska CR2032-litiumbatteriet på 3 V bytas ut.
Ingen röd RF-signalindikator.
 Kontrollera A23-batteriet på 12 V och byt ut det vid behov.
Specifikationer.
Frekvens
LCD-kraftkälla

: 433,92 MHz
: 1 × CR2032-litiumbatteri på 3 V

RF-kraftkälla
Programmering

: 1 × A23-batteri på 12 V
: Självlärande, styr endast mottagare med självlärande programmering

www.nexa.se

