Functie:
Met de DTS-814 kunt u aangesloten
apparaten automatisch in- en uitschakelen.

2.

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.

3. zet de aan/uit schakelaar van het
aan te sluiten apparaat of de lamp
op aan

Elektronische Schakelklok

3 sec.

ingesteld
op zomertijd
+/-1uur

druk herhaaldelijk op toets
MIN (of houd de toets even
ingedrukt) om de minuten in
te stellen

Instellen actuele dag en tijd:
druk op toets CLOCK en
houd deze continu ingedrukt
tijdens het instellen

laat tot slot toets CLOCK los, de actuele tijd en dag is nu vastgelegd
*: MO =
TU =
WE =
TH =
FR =
SA =
SU =

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

druk herhaaldelijk op toets
DAY (of houd de toets even
ingedrukt) om de dag (*) in
te stellen

DTS-814

houd toets CLOCK gedurende 3 seconden ingedrukt
om de klok in te stellen op
zomertijd; nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt
houden om in te stellen op
wintertijd

druk herhaaldelijk op toets
HOUR (of houd de toets
even ingedrukt) om de uren
in te stellen

10hr

De schakelopdrachten worden op de
minuut nauwkeurig uitgevoerd.

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.

Zomer en wintertijd:

Voorbereiding:
1.

Instellen schakeltijden:
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.
druk herhaaldelijk op toets
SET om de gewenste programma-stap te selecteren
en of dit een inschakelmoment (ON) of een uitschakelmoment (OFF) betreft

druk herhaaldelijk op toets
DAY om de dag of combinatie van dagen in te stellen
druk herhaaldelijk op toets
HOUR (of houd de toets
even ingedrukt) om het uur
in te stellen

druk herhaaldelijk op toets
MIN (of houd de toets even
ingedrukt) om de minuten in
te stellen

verwijderen:
gebruik toets SET om de
betreffende programmastap
op het display te halen

druk op toets SET om de
volgende programmastap
te programmeren of druk op
toets CLOCK om het programmeren te beëindigen

druk op toets RECALL om
deze stap te wissen; het
display toont nu: --:--

Controleren & wijzigen schakeltijden:
druk herhaaldelijk op toets
SET; achtereenvolgens worden alle programmastappen
in het display getoond
wijzigen:
gebruik toets DAY, HOUR
of MIN om de betreffende
programma-stap te wijzigen

verwijderding ongedaan
maken:
gebruik toets SET om de
betreffende programmastap
op het display te halen
druk op toets RECALL, de
schakelopdracht is weer
actief

Handbediening:
Met toets MANUAL kunt u het apparaat of lamp met de hand in- en uitschakelen.
apparaat of
lamp is en
blijft ingeschakeld
apparaat
of lamp is
en blijft uitgeschakeld
apparaat
of lamp is
ingeschakeld tot het eerstvolgende uitschakelmoment

Toevalsfunctie:
Met de toevalsfunctie ingeschakeld,
wordt de aangesloten lamp of apparaat volgens de programmastappen
in- en uitgeschakeld maar met een
willekeurige vertraging van tot maximaal 30 minuten.

3 sec.

houd toets HOUR gedurende
3 seconden ingedrukt om de
toevalsfunctie in te schakelen; nogmaals gedurende 3
seconden ingedrukt houden
om deze functie uit te schakelen
toevalsfunctie
ingeschakeld

apparaat
of lamp is
uitgeschakeld tot het eerstvolgende
inschakelmoment

druk op toets CLOCK om te
wisselen tussen weergave
van de actuele tijd of de
Count-Down tijd in het display; de timer loopt hierbij
gewoon door

tegelijk
indrukken

druk tegelijk op de toetsen
HOUR en MIN om de CountDown periode af te breken;
de lamp of het apparaat
wordt hierbij uitgeschakeld

Count-Down:
Met de Count-Down functie kunt u de
lamp of het apparaat direct inschakelen en gedurende een vast ingestelde
tijd ingeschakeld laten. Deze functie
kan in combinatie met de geprogrammeerde schakeltijden gebruikt worden
waarbij de Count-Down functie voorrang heeft.

tegelijk
indrukken

zodra de Count-Down verlopen is, wordt de lamp of het
apparaat weer uitgeschakeld

Count-Down tijd instellen
druk 41
keer op
41x toets SET
zodat rechts in het display
‘CTD’ oplicht

functies tijden de CountDown periode:
druk op toets MANUAL om
de lamp of het apparaat uit
te zetten en de Count-Down
timer te pauzeren, nogmaals
op toets MANUAL drukken
om de Count-Down functie te
continueren

gebruik de toetsen HOUR en
MIN om de Count-Down tijd
in te stellen
druk op toets CLOCK om
de Count-Down tijd vast te
leggen

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.
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Specificaties:
- Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
- Schakelaar geschikt voor 7,8Amp.
max (1800 Watt).
- Alleen binnenshuis toepasbaar.
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.

Count-Down activeren:
druk tegelijk de toetsen
HOUR en MIN in, de lamp
of het apparaat wordt ingeschakeld en het display geeft
aflopend de Count-Down tijd
weer; rechts in het display
knippert ‘CTD’
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