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BRUGSANVISNING
TIL TIMER TIL MOTORISERET
RULLEGARDIN
MED FJERNBETJENING

Model: CL-338H
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BESKRIVELSE
1. Beskrivelse og egenskaber
NB: Dette produkt er kun til indendørs brug.
For din egen sikkerheds og bekvemmeligheds skyld, læs da venligst brugsanvisningen
grundigt igennem, før du installerer produktet.
Denne programmerbare timer er egnet til brug med vores produkter model CL-338. Den
har følgende egenskaber:
a) IC programmeret med hukommelsesfunktioner.
b) Kan programmeres 20 gange pr. dag både til at rulle op og rulle ned.
c) Kan bruges sammen med fjernbetjeningen eller det manuelle styringspanel til CL338H.
2 Tekniske data
a)
Brug DC 5V fra transmissionsboksen. Der kræves INGEN batterier
b)
Knappernes funktion

Time
Reset
Manuel/auto

Dag
Lampe
Minut
Ur
Annuller/reset
Rul ned

Indstil
Rul op
Stop
Figur 1

c)

LCD-display
Gardintegn
Indstilling
status TIL
Arbejdsstatus
Rul op
Stop

Ugedag
Fejl
Ur
Sekunder
Timer fra
Figur 2
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INDSTILLING AF UR OG DISPLAY
3. Indstilling af ur og display
a) Sæt timerens stik i forbindelsesstikket på transmissionsboksen (TIMER), og tilslut
med strømkilde. Dernæst kan du indstille timeren, når den røde lamper lyser og LCDuret vises.
b) Indstil den lokale tid. Tryk på CLK-knappen (ur) og hold den nede, tryk dernæst på
H-knappen (timer), dernæst M-knappen (minutter) eller D-knappen (dag) efter
ønske.
c) Tryk på CLK-knappen (ur) inden for 30 sekunder og tryk ikke på andre knapper
samtidigt. Således indstilles tiden, og indstillingsprogrammet forlades automatisk.
Samtidigt viser LCD-displayet klokkeslættet.
4. Indstilling af timer (se figur 1 og 2)
a) Indstil arbejdsprogrammet:
i. Tryk på Set-knappen, LCD-displayet viser gardinstegnet. Arbejdsstatussen er 1
(rul op), indstillingsstatus er TIL og uret viser (--:--)
Tryk dernæst på H (timer) og M (minutter) for at indstille 1 (rul op)-sektionen
(første sektion af arbejdstiden), og tryk dernæst D(dag)-knappen hver gang for
at vælge den indbyggede kategori af datoindstilling. Der er ialt 15 indbyggede
kategorier for valg af datoindstilling.
1. Søndag til søndag
3. Mandag
5. Onsdag
7. Fredag
9. Mandag, onsdag, fredag
11. Søndag, lørdag
13. Tirsdag, fredag, lørdag
15. Mandag til lørdag

2. Søndag
4. Tirsdag
6. Torsdag
8. Lørdag
10. Tirsdag, torsdag, lørdag
12 Mandag, tirsdag, onsdag
14. Mandag til fredag

F.eks. Hvis kategori 1 vælges, så vil gardinet rulles op fra søndag til lørdag
samme tid. Hvis kategori 3 vælges, vil gardinet kun rulle op om mandagen. Hvis
kategori 10 vælges, rulles gardinet op samme tid om tirsdagen, torsdagen og
lørdagen.
ii. Tryk på Set-knappen en gang til for at indstille timeren, dernæst kan du indstille
timeren for 2 (rulle ned)-sektionen (anden sektion i arbejdstiden)
iii. Gentag ovenstående indstillingsmetode (i og ii), og du kan indstille
arbejdsstatussen 1st (første) sektion til 20th (tyvende) sektion i alt.
iv. Arbejdsstatusordre er: 1(rulle op), 2(rulle ned), 3(rulle op), 4(rulle ned), 5(rulle
op), 6(rulle ned), - 19(rulle op), 20(rulle ned)
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INDSTILLING AF UR OG DISPLAY

b.

c

d.
e.

f.

g.

h.

v. Hvis man kommer til at indstille statussen forkert, f.eks. 1(rulle op, 2(rulle ned),
3(RULLE NED), 4(RULLE OP) vil det blve korrigeret automatisk til 1(rulle op),
2(rulle ned), 3(rulle op), 4(rulle ned).
Under indstillingsmodussen kan timeren indstilles med ønsket arbejdstid. Tryk på Hknappen (time), M-knappen (minutter) eller D-dagknappen (dag for at indstille time,
minutter og dag. Vælg de forskellige datokategorier for arbejdet, du kan indstille
gardinet til at rulle op/ned på forskellige tider eller samme tid hver dag.
F.eks. 1 (rul op) gardinet ruller op kl. 6:00 og 2 (rul ned), gardinet ruller ned kl. 8:00 fra
søndag til søndag; 3 (rul op) gardinet ruller op kl. 14:00 og 4 (rul ned), gardinet ruller
ned kl. 19:00 om tirsdagen, torsdagen og lørdagen, 5 (rul op) gardinet ruller op kl.
9:00 og 6 (rul ned), gardinet ruller ned kl. 12:00 om søndagen og lørdagen.
Indstil timeren til (--:--), hvis der ikke er nogen indstilling for sektionen. Det er forkert
at indstille timeren til (00:00) for ikke brugte sektioner.
Arbejdstiden kan indstilles til 20 sektioner (fra 1. til 20.).
NB - timeren skal indstilles til (--:--), hvis ikke der er nogen indstilling for
sektionen. Det er forkert at indstille timeren til (00:00) for ikke brugte sektioner.
F.eks. 1. sektion, gardinet ruller op kl. 6:00; 2. sektion, gardinet ruller ned kl. 9:00, 3.
sektion, gardinet ruller op kl. 14:30, 4. sektion, gardinet ruller ned kl. 16:15 om
mandagen. hvis ikke der er nogen indstillinger for resten af sektionerne, skal de
resterende sektioner indstilles til 5 (--:--); 6 (--:--);... 19 (--:--); 20 (--:--).
Under indstillingsmodus, tryk på knappen Cancel/Recet (CANC/R) for at ændre
indstillingen eller vende tilbage til (--:--), hvis nødvendigt.
Arbejdstiden vil automatisk blive kørt i henhold til indstillingssektionerne. Timeren
står normalt i modussen AUTO, når der er strøm på den.
Hvis timeren ikke bruges, tryk da MAN/AUTO (manual/auto)-knappen for at vælge
modussen OFF (fra).
LCD-displayet vil vise (H10) efter indstilling af sektion 20. (H 10) betyder 10
sekunders beskyttelsestid for programmet og du KAN IKKE trykke på nogle
indstillingsknapper, mens motoren kører disse 10 sekunder.
(H 10) kan indstilles fra 1 til 99 sekunder. Tryk på M-knappen (minutter) for at justere
til den tid, du ønsker.
NB. (H 10) er indstillet til 10 sekunder ved levering.
Hvis timeren viser en fejlkode, enten ved indstilling eller under kørsel, brug da en
lille kuglepen til at trykke R-knappen (Reset) ind, dernæst vender timeren tilbage til
samme status som ved levering.
LCD-displayet viser (--.--), når der trykkes på CANC/R-knappen (Cancel/Reset) for
at annullere en forkert indstilling eller et program. Tryk på CAN/R-knappen igen, og
det vender tilbage til siden for den pågældende programindstilling.
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BRUG AF MANUEL STYRING, FAST
STYRING, FJERNBETJENING

(CL-338) Figur 3

5. Brug af manuel styring, fast styring, fjernbetjening
a. Manuel styring
i. Tryk på  (rul op) (rul ned) eller l (stop for at styre gardinet i modussen OFF
(fra) eller AUTO.
ii. Tryk på MAN/AUTO-knappen, og LCD-displayet viser skiftevis signalerne ON
(til), AUTO og OFF (fra). Gardinet vil blive rullet op/ned, når LCD-displayet viser
“ON”. Hvis der trykkes på MAN/AUTO-knappen, vil gardinet bliver rullet ned/
op, når LCD-displayet viser “ON” første gang, hvis der fortsættes med at trykke
på MAN/AUTO-knappen, vil gardinet blive rullet op/ned, når LDC-displayet
viser “ON” anden gang. Motoren stopper automatisk inden for 1 minut, når
gardinet er helt rullet op/ned i modussen “ON”; man kan også bruge
fjernbetjeningen, styrepanelet eller timerens styring for at stoppe motoren i
modusserne “AUTO” eller “OFF”.
b. Fast styring: Gardinet rulles op/ned, når modussen “ON” er valgt. NB, at
fjernbetjeningen og den manuelle styring ikke virker i “ON”-modussen. Vælg
“AUTO”-modus for timerens arbejde eller “OFF”-modussen for at udvide timerens
funktion, ellers kører motoren først og stopper automatisk inden for 1 minut, når
gardinet er helt rullet op/ned i “ON”-modus.
c. Fjernbetjeningen kan bruges i modusserne “AUTO” eller “OFF”.
d. NB. timeren virker ikke i “OFF”-modus.

FORBINDELSESMETODE
6. Forbindelsesmetode
Sæt timeres stik i stikket på transmissionsboksen. Se figur 3 for yderligere detaljer.
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INSTALLATION
7. Installation
a. Timeren leveres med 1,5 m kabel. Sæt timerens stik i stikkontakt og det er OK, hvis
den hænger ned fra transmissionsboksen.
styring
b. Timeren kan fastgøres på væggen med den selvklæbende tape bag på timeren (det
selvklæbende tape er optional).
c. Timerens kabel kan indstilles i et rør skjult i væggen. Dernæst kan man fastgøre
timeren i en ønsket position med det selvklæbende tape (option).

FEJLFINDING
8. Fejlfinding
a. Denne timer kan bruges med model CL-338.
b. Bemærk, at timeren skal være indstillet til (--:--), hvis der ikke er nogen indstilling for
en pågælden sektion. Det er forkert at indstille timeren til (00:00) for ikke brugte
sektioner.
c. Hvis timeren viser en fejlkode, endten ved indstilling eller kørsel, brug da en lille
kuglepen til at trykke R-knappen (reset) ind, og timeren vender tilbage til samme
status som ved levering.
d. Læs denne brugsanvisning grundigt, hvis der skulle være andre problemer.
e. I tilfælde af defekt produkt, sendes dette til forhandleren for eftersyn og reparation.
Kun autorosieret servicepersonale må reparere produktet.

GARANTI
9. Garanti
Systemet er fuldt garanteret mod fejl i materialer og fremstilling i 2 år fra købsdato.
Enhver komponent eller dele, som skulle blive defekt ved normal brug pga. defekt
materiale eller fremstilling vil blive repareret eller udskiftet, efter vores valg. UDEN
BEREGNING..
Hver enhed er fuldt testet og efterset før den forlader fabrikken. I tilfælde af garantikrav,
kontakt da venligst din leverandør.
Garantien bortfalder, hvis beskadigelserne skyldes forkert installation, brug eller
misbrug af produktet, reparationer, der er udført eller forsøgt udført af uautoriseret
tredjepart, forcerede justeringer eller ændringer på rør eller motorer.
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FORBEHOLD
10. Forbehold
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i produktspecifikationen uden
forudgående varsel.

KONTAKTADRESSE

ODSIF - Topstykket 31 - 3460 Birkerød - Danmark
Tlf: + 45 45 81 22 11
www.odsif.dk - E-mail: info@odsif.dk
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