Functie:
Met de DTS-814 kunt u aangesloten apparaten automatisch in- en uitschakelen.
De schakelopdrachten worden op de
minuut nauwkeurig uitgevoerd.
Tot maximaal 20 verschillende aan en uit
tijden kunnen geprogrammeerd worden;
deze kunnen naar wens per dag, per week
of deel van een week herhaald worden.
Een ingebouwde en oplaadbare batterij
houdt de tijd en programma gegevens vast
bij uitval van de netspanning en laat het toe
de schakeltijden te programmeren met de
timer uit het stopcontact.

Wisselen tussen 12-uur of 24-uur klok:

3 sec

10hr

3 sec
AM of PM opgelicht: 12-uur klok
(9 uur ‘s avonds = PM 09:00)
AM of PM niet opgelicht: 24 uurs
klok (9 uur ‘s avonds = 21:00)

dag-weergave
knippert
stel de dag in (zie * verderop)

uren-weergave
knippert

Zomer en wintertijd:
+

Voorbereiding:
1.

Instellen actuele dag en tijd:

Toetsen CLOCK en V- tegelijk
indrukken om de klok in te stellen op zomertijd. Nogmaals
indrukken om in te stellen op
wintertijd

stel de uren in
minutenweergave
knippert

ingesteld op zomertijd

2.
stel de minuten in

DTS-814
Elektronische Schakelklok

3. een eventuele eigen aan/uitschakelaar
van het aan te sluiten apparaat of lamp
op AAN zetten

Instellen schakeltijden:

+/-1uur

Controleren & wijzigen schakeltijden:
stel de uren in

Tot maximaal 20 verschillende aan en uit
tijden kunnen geprogrammeerd worden;
deze kunnen naar wens per dag, per week
of combinatie van dagen herhaald worden.

minutenweergave
knippert
stel de minuten in

selecteer de gewenste
programmastap en of dit een
inschakelmoment (ON) of een
uitschakelmoment (OFF) betreft

knippert

stel de dag of combinatie van
dagen in (*)
uren-weergave
knippert

de schakeltijd wordt opgeslagen
en de actuele tijd verschijnt in
het display
Herhaal deze instructies voor de overige inof uitschakeltijden.
*: MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU

=
=
=
=
=
=
=

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

de eerste
schakeltijd
verschijnt in
het display
de volgende/vorige schakeltijd
verschijnt in het display

in geval van corrigeren:
druk op toets SET en gebruik de
toetsen + en - om deze schakelopdracht te wijzigen

beëindig het controleren en sla
de eventuele wijziging op

vastgelegd

Wissen en terughalen schakeltijden:
wissen
zoek de
gewenste
schakeltijd
gebruik de
ON/OFF
toets om de
schakeltijd te wissen
de schakelopdracht wordt gewist
en de actuele tijd wordt weergegeven
terughalen:
zoek de
gewiste
schakeltijd
gebruik de
ON/OFF
toets om de
schakelopdracht terug te halen
de schakelopdracht is weer actief
en de actuele tijd wordt weergegeven

Handbediening:
Met toets ON/OFF kunt u het apparaat met
de hand in- en uitschakelen.
apparaat
wordt door
de schakelklok in- en
uitgeschakeld
apparaat is
en blijft ingeschakeld
apparaat is
en blijft uitgeschakeld

Count Down:
Met de Count Down functie kunt u de lamp
of het apparaat direct in- of uitschakelen
en gedurende een vast ingestelde tijd inof uitgeschakeld laten. Deze functie kan
in combinatie met de geprogrammeerde
schakeltijden gebruikt worden waarbij de
Count Down functie voorrang heeft.
de letter ‘d’
licht op met
daarachter
‘ON’ of ‘OFF’
druk op toets SET; het woordje
‘ON‘ of ‘OFF’ gaat knipperen
gebruik toets V- om ‘ON’ of ‘OFF’
op te laten lichten:

Opmerking:
Laat u eerst ‘ON’ oplichten en dan ‘AUTO’,
dan wordt het apparaat ingeschakeld en
blijft ingeschakeld tot aan het eerstvolgende geprogrammeerde uitschakelmoment.
Laat u eerst ‘OFF’ oplichten en dan
‘AUTO’, dan wordt het apparaat uitgeschakeld en blijft uitgeschakeld tot aan het
eerstvolgende inschakelmoment.

‘d-ON’ opgelicht:
‘d-OFF’ opgelicht:
gedurende de count gedurende de count
down periode wordt down periode wordt
het apparaat of de
het apparaat of de
lamp ingeschakeld lamp uitgeschakeld

Toevalsfunctie:
Met de toevalsfunctie ingeschakeld, wordt
de aangesloten lamp of apparaat op willekeurige momenten in- en uitgeschakeld.
Elke inschakelperiode duurt tussen 10 en
26 minuten; de uitschakelperiodes duren
tussen 26 en 42 minuten.

Soort apparaat:
Doordat de DTS-814 met een relais schakelt, kan in principe alles wat op 230 volt
functioneert, aangesloten worden.
Buitenverlichting kan ook geschakeld worden mits de schakelklok binnenshuis wordt
geplaatst.

gebruik de
ON/OFF
toets om
‘AUTO’ te
laten oplichten

Specificaties:
- Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
- Schakelaar geschikt voor 16 Amp. max
(3600 Watt).
- Alleen binnenshuis toepasbaar.

druk op
toets RND
zodat ‘R’
oplicht

De schakelklok afdanken:
Op het einde van de levenscyclus
van de schakelklok mag u deze
niet bij het normale huishoudelijke
afval gooien, maar moet u het
naar een inzamelpunt brengen
voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Deze functie is actief totdat u nogmaals
toets RND indrukt.
Let op: deze functie is alleen actief als de
schakelklok staat ingesteld op ‘AUTO’; de
geprogrammeerde schakeltijden worden echter NIET uitgevoerd. Zodra deze functie wordt
uitgeschakeld, worden de geprogrammeerde
schakelopdrachten weer uitgevoerd.

druk op toets SET en stel met
de toetsen + en - in hoeveel
UUR de lamp of het apparaat inof uitgeschakeld moet zijn
(00 - 99 uur)
druk op toets SET en stel met
de toetsen + en - in hoeveel
MINUTEN de lamp of het apparaat in- of uitgeschakeld moet
zijn (00 - 60 minuten)
druk op toets SET en stel met
de toetsen + en - in hoeveel
SECONDEN de lamp of het
apparaat in- of uitgeschakeld
moet zijn (00 - 60 seconden)
de Count Down tijd wordt opgeslagen en de de actuele tijd ver
schijnt in het display

Werking:
gebruik de
ON/OFF
toets om
‘AUTO’ te
laten oplichten
druk op
toets CD,
‘CD’ licht op
en het aangesloten apparaat of de lamp
gaat, naar gelang de programmering,
gedurende de ingestelde periode aan of uit
Opmerking: deze functie is alleen actief als
de schakelklok staat ingesteld op ‘AUTO’; de
geprogrammeerde schakeltijden worden normaal uitgevoerd maar de Count Down functie
heeft voorrang.
als u in de Count Down periode
op toets V- druk, verschijnt de
count-down tijd in het display

Let op dat u slechts één Count Down tijd
kunt opslaan, dus een ‘AAN’ tijd OF een
‘UIT’ tijd. Deze tijd blijft in het geheugen
staan en kan gewijzigd worden door de
programmeerinstructies te herhalen met de
gewijzigde tijd.

druk op de CLOCK toets om de
actuele tijd weer te geven
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