Digitaalne pistikupesa programmkell

Art. G006232B

 Seletused (vt. orig. juhendi joonist):
1.
2.
3.

Pistik
Pistikupesa lastekaitsega
Ekraan
4. Staatuse indikaator (ON – pistikupesa on sisselülitatud, tuli põleb)
5. Set – käskluste kinnitusklahv
6. 24h ja 12h valimine, programmeerimisest väljumine (TIME)
7. Programmeerimisklahv
8. Programmeerimisklahv
9. Käsitsi sisse- või väljalülitusklahv
10. Taimeri sisse- või väljalülitusklahv
11. Juhusegeneraatori sisse- või väljalülitusklahv
12. Resetklahv
13. Patareipesa
 Ekraan:
MO – esmaspäev
ON
– sisselülitatud
TU – teisipäev
OFF
– väljalülitatud
WE – kolmapäev
AUTO – programmkell on automaattööl
TH – neljapäev
PROG – programmeerimine
FR – reede
+1h
– suve-talveaja ümberlülitamine
SA – laupäev
CDT
– taimer töötab
SU – pühapäev
RND
– juhusegeneraator töötab
 Töösse seadmine
a) paigalda patarei nagu näidatud orig. juhendi joonisel. Vajuta Reset klahvi (12) Ekraanile ilmuvad 5 sekundiks kõik sümbolid .
Programmkell on töösselülitamiseks valmis.
b) Ekraanile ilmub: 0:00:00 MO / Auto / OFF
 Kellaaja seadistamine
NB! Kui kellaaja seadistamise või programmeerimise ajal 10 sekundi jooksul klahve ei vajutata, siis ilmub taas ekraanile kellaaeg ja
sisestatud programmid salvestatakse.
a) Vajuta ja hoia all ca 5 sek. klahvi SET (5).
b) Nädalapäeva sümbol hakkab vilkuma. Vali nädalapäev nupuga → (8) või ← (7).
c) Vajuta uuesti klahvi SET (5) Tunni sümbolid hakkavad vilkuma, vali õige tund nupuga → (8) või ← (7).
d) Vajuta uuesti klahvi SET (5) Minuti sümbolid hakkavad vilkuma, vali õiged minutid nupuga → (8) või ← (7).
e) Vajuta uuesti klahvi SET (5) kellaaja seadistusest lahkumiseks.
12h/24h vahetamiseks vajuta ja hoia all ca 3 sekundit klahvi TIME (6).
Suve-ja talveaja vahetamiseks vajuta ja hoia all klahvi TIME (6) samal ajal vajutades klahvi ← (7). Kellaaeg muutub +1 tundi ja ekraanile
ilmub sümbol +1h (suveaeg). Talveajale ümberlülitamiseks korda sama tegevust.
 Programmide sisestamine
Programmeerimise alustamiseks vajuta klahvi → (8). Ekraanile ilmuvad nädalapäevad ja sümbol PROG ning sümbol 1ON
(1. sisselülitusprogramm) vilgub. Programmeerimine toimub analoogselt kellaaja seadistamisega (vt. punkt 4).
a) Vajuta klahvi SET (5) nädalapäeva valimiseks. Vali nädalapäev nupuga → (8) või ← (7).
c) Vajuta klahvi SET (5), vali õige tund nupuga → (8) või ← (7).
d) Vajuta klahvi SET (5) vali õiged minutid nupuga või ← (7).
e) Vajuta uuesti klahvi SET (5) uue mälupesa valimiseks. Seadistusest lahkumiseks vajuta klahvi TIME (6).
 Kustutamine Programmi on võimalik üle kirjutada (vt. punkt 5) või deaktiveerida. Deaktiveerimiseks vajuta programmide sisestamisel
klahvi  (9), kellaaeg asendub --:- Taimer töötab 1 min. täpsusega. Maksimumaeg on 24h. Alustamiseks vajuta klahvi ← (7). Ekraanile ilmuvad sümbolid PROG ja CTD
ning sümbol ON vilgub. Vajuta klahvi SET (5) 1x tundide sisestamiseks Vajuta klahvi SET (5) 2x minutite sisestamiseks
Aja mahalugemise alustamiseks vajuta klahvi CTD (10)
Taimeri töötamise ajal kellaaja vaatamiseks vajuta klahvi TIME (6). Mahaloetav aeg ilmub 2 sek. pärast uuesti ekraanile.
Taimeri töötamise ajal kõik eelnevalt sisestatud programmid hoitakse alles ja need hakkavad tööle taimeritöö lõppedes, sisestatud programmi
järgmise sisselülituse ajal.
 Juhusegeneraatori sisse- või väljalülitamiseks vajuta klahvi RND (11), ekraanile ilmub sümbol RND.
Juhusegeneraator lülitab sisestatud programme sisse ja välja 2 kuni 32 minutiliste intervallidega enne või pärast sisestatud lülitusaegu.
 Käsitsi või automaatne sisse- ja väljalülitus
Vajutades klahvi  (9) saab vahetada lülituskäsklusi.
AUTO OFF – pistikupesa on sisselülitatud kuni järgmise sisestatud sisselülituskäsuni.;
ON – pistikupesa on pidevalt sisselülitatud, sõltumata sisestatud käsklustest;
AUTO ON – pistikupesa on automaattööl, st. sisselülitatud kuni järgmise sisestatud väljalülituskäsuni;
OFF – pistikupesa on pidevalt väljalülitatud, sõltumata programmidest.
Juhusegeneraator töötab ainult režiimis AUTO ON või AUTO OFF.

 Programmkella kasutamine. Peale programmide sisestamist aseta programmkell pistikupessa, ühenda lülitatava seadmega ja jälgi, et
seade oleks sisselülitatud asendis. Programmkella märgutuli (4) süttib, kui pistikupesa on sisselülitatud.
NB! Ära ületa lubatud maksimumvõimsust!
Tehnilised andmed:
Toide
230V 50Hz
Koormustaluvus
max 16A; max 2A indukt.
Mälukohti
40 (20 sisselülitust + 20 väljalülitust)
Patarei
1,5V LR44

