V

Visning/kontroll av programmeringen
• Tryck 1 gång på CLOCK för att visa ”aktuell tid”.

V

• Tryck på
garna.

+ för att växla mellan programmerin-

Åsidosättande av tänd-/släckprogram
Tänd-/släckprogram kan när som helst åsidosättas med
hjälp av ON/OFF-knappen. Det växlar mellan tre olika
funktioner:
AUTO

Tänd-/släckprogram är aktiverat

ON

Timern är tänd permanent

OFF

Timern är släckt permanent

När man byter från ON till AUTO kommer timern att
vara tänd tills nästa programmerade släcktidpunkt.
På motsvarande sätt kommer timern att vara släckt tills
nästa programmerade tändtidpunkt när man ändrar
från OFF till AUTO.

www.elworks.dk

• Tryck på SET för att ställa in timerfunktionen.
”ON” blinkar.
• Tryck på + eller V- för att växla mellan ”ON”
och ”OFF”.Tryck på SET för att bekräfta.
ON innebär att timern kommer att vara tänd
under programmerad tid och därefter släckt. OFF
innebär att timern kommer att vara släckt under
programmerad tid och därefter tänd.
• Programmera timer, minuter och sekunder enligt
beskrivning under ”Inställning av tänd-/släckprogram”.
• Tryck på CD för att aktivera programmet.
Sommartid
Tryck på både CLOCK och V- för att ändra till sommartid. Displayen visar S när sommartid är vald, och
klockan ställs fram en timme.
Specifikationer:
Eldata:
Maximal belastning:
IP-klass:
Min. tänd-/släcktid:
Användningstemperatur:

230V ~ 50Hz
8,7A, 2000W.
IP20
1 minut
0 °C – +25 °C

Type EMT757 Art No. 5-076-1

VIndstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med
SET-knappen.

+

Indstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med
SET-knappen.

TH

14:5033
AUTO

CLOCK

S

V-

ON

SET

AUTO
+

RESET

OFF
RND

ON/OFF

RESET:
Nulstiller indtastet data,
inkl. aktuel tid og programmer.
CD:
Aktivér eller deaktivér
nedtællingsfunktionen.

C.D.

RND:
Aktivér eller deaktivér det
vilkårlige program.
ON/OFF:
Vælg tænd/sluk funktion.
ON/OFF/AUTO

Denne vejledning bør læses igennem før produktet
tages i brug.
VIGTIGT: Maximum belastningen på 8,7A/2000W må
ikke overskrides.
Nedsænk ikke timeren i vand eller andre væsker. Hvis
rengøring er nødvendig, fjernes timeren fra stikkontakten og aftørres med en tør klud.
Egenskaber
• 14 tænd/sluk programmer.
• Manuel tænd/sluk for overstyring af programmer.
• Mulighed for 12/24 timers ur.
• Sommertid.
• LCD display med sekunder.
• Vilkårligt program.
• Nedtællingsfunktion.
• 15 kombinationer af dag/dage hvor uret skal bruges.
MO = Mandag
TU = Tirsdag
WE = Onsdag
TH = Torsdag
FR = Fredag
SA = Lørdag
SU = Søndag
MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU = Hel uge
+ 7 andre kombinationer af dage.
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Inden timeren tages i brug første gang
Sæt timeren i en stikkontakt og tænd stikkontakten.
Lad timeren sidde i mindst 2 timer uden brug, for at
oplade backup-batteriet. Derefter nulstilles timeren
ved at trykke på RESET med en spids genstand ex. en
blyant. Timeren er nu klar til brug.
Indstilling af 12/24 timers ur.
For at skifte fra 12 til 24 timers ur: tryk og hold CLOCK
inde indtil uret skifter.
Indstilling af aktuel tid og ugedag
Tryk på SET og hold den inde, indtil ugedag blinker.
Dette indikerer at tidsindstilling er aktiv.
• Tryk på

+ eller V- for at ændre ugedag.

Tryk på SET for at bekræfte den valgte ugedag.
• Nu blinker timer. Tryk på + eller V- for at ændre
time. Tryk på SET for at bekræfte den valgte time.
• Nu blinker minutter. Tryk på + eller V- for at ændre minutter. Tryk på SET for at bekræfte de valgte
minutter.

V

• Tryck på + för att byta till nästa programinställning.
Displayen visar nu ”1 OFF”. OFF indikerar att det är
släcktidpunkten som ställs in. Tryck på SET för att
ställa in programmet, enligt beskrivning ovan.

• Tryck på V- . Displayen visar nu ”d ON”.

SET:
Indstil tid, dag/dage, nedtællingsur, i kombination med
V- og +knapperne.

V

V

Programmet är nu inställt! Nu ställer man in släcktidpunkten.

• Tryck 1 gång på CLOCK för att visa ”aktuell tid”.

CLOCK:
Visning af aktuel tid.

V

V

• Nu blinkar minuter. Tryck på + eller V- för att
ändra minuter. Om man håller knappen inne ändras
tiden fort. Tryck på SET för att bekräfta valda minuter.

Inställning av timerfunktion
För att kunna ställa in programmet måste timern visa
”aktuell tid”.

V

V

• Nu blinkar timern. Tryck på + eller V- för att ändra
timme. Om man håller knappen inne ändras tiden
fort. Tryck på SET för att bekräfta vald timme.

Tryck på RND igen för att inaktivera programmet.

Elworks Ugetimer, digital
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V

V

• Tryck på SET för att ställa in aktuella program.
Veckodag/kombination blinkar. Tryck på + eller Vför att ändra veckodag/kombination. Tryck på SET
för att bekräfta vald veckodag/kombination.

Ställ in timern på AUTO genom att trycka på ON/
OFF-knappen. Tryck på RND för att aktivera godtyckligt
program.

DK/N Brugsanvisning

V

• Ställ in starttidpunkten: Tryck på + för att ställa
in de olika data. Displayen visar nu ”1 ON”. 1 är
programnumret och ON indikerar att det är tändtidpunkten som ställs in.

Aktivering av godtyckligt program
Det är en bra idé att använda denna inställning vid
t.ex. en längre tids bortresa. Uret väljer godtyckliga
tänd-/släckprogram med en varaktighet på 10-26
minuter i intervaller om 26-42 minuter. Apparaten är
alltså tänd minst en gång i timmen. Denna inställning
åsidosätter alltid tänd-/släckprogram.

V

Inställning av tänd-/släckprogram
För att kunna ställa in programmet måste timern visa
”aktuell tid”.
• Tryck 1 gång på CLOCK för att visa ”aktuell tid”.

Tiden er nu indstillet!

• Tryk på + for at skifte til næste programindstilling.
Displayet viser nu ”1 OFF”. OFF indikerer at det
er slukketidspunkt som indstilles. Tryk SET for at
indstille programmet, som beskrevet ovenfor.

V

Visning/kontrol af programmerngen
• Tryk 1 gang på CLOCK for at vise ”aktuel tid”.

V

• Tryk på
gerne.

+ for at skifte mellem programmerin-

Overstyring af tænd/sluk program
Tænd/sluk program kan til en hver tid overstyres
ved brug af ON/OFF knappen. Der skiftes mellem tre
forskellige funktioner:
AUTO

Tænd/sluk program er aktiveret

ON

Timer er tændt permanent

OFF

Timer er slukket permanent

Når man skifter fra ON til AUTO vil timeren være
tændt indtil næste programmerede sluk-tidspunkt.
Ligeledes, når der skiftes fra OFF til AUTO, vil timeren
være slukket indtil næste programmerede tændtidspunkt.
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• Tryk på V- . Displayet viser nu ”d ON”
• Tryk SET for at indstille nedtællingsfunktionen.
”ON” blinker.
• Tryk på + eller V- for at skifte mellem ”ON” og
”OFF”. Tryk på SET for at bekræfte.
ON betyder at timeren vil være tændt i den programmerede tid og slukker derefter. OFF betyder at
timeren vil være slukket i den programmerede tid
og tænder derefter.
• Programmer timer, minutter og sekunder som
beskrevet under ”Indstilling af tænd/sluk program”.
• Tryk på CD for at aktivere programmet.
Sommertid
Tryk samtidig på CLOCK og V- for at ændre til sommertid. Displayet viser S når sommertid er valgt, og
uret stilles en time frem.
Specifikationer:
El-data:
Maximum belastning:
IP klasse:
Min. tænd/sluk tid:
Anvendelsestemperatur:

230V ~ 50Hz
8,7A, 2000W.
IP20
1 minut
0°C - +25°C

Type EMT757 Art No. 5-076-1

VStäll in tid, dag/dagar och
timer, i kombination med
SET-knappen.

+

Ställ in tid, dag/dagar och
timer, i kombination med
SET-knappen.

TH

14:5033
AUTO

CLOCK

S

V-

ON

SET

AUTO
+

RESET

OFF
RND

ON/OFF

RESET:
Nollställer angivna data,
inkl. aktuell tid och aktuella
program.

C.D.

CD:
Aktivera eller inaktivera
timerfunktionen.

RND:
Aktivera eller inaktivera det
godtyckliga programmet.
ON/OFF:
Välj tänd-/släckfunktion.
ON/OFF/AUTO

Denna vägledning bör läsas igenom innan produkten
tas i bruk.
VIKTIGT: Maximal belastning på 8,7A/2000W får inte
överskridas.
Lägg inte timern i vatten eller andra vätskor. Om
timern måste rengöras dras stickkontakten ur och
timern torkas av med en torr trasa.
Egenskaper
• 14 tänd-/släckprogram.
• Manuell tänd/släck för åsidosättning av program.
• Möjlighet till 12- och 24-timmars ur.
• Sommartid.
• LCD-display med sekunder.
• Godtyckligt program.
• Timerfunktion.
• 15 kombinationer av dag/dagar då uret ska användas.
MO = måndag
TU = tisdag
WE = onsdag
TH = torsdag
FR = fredag
SA = lördag
SU = söndag
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU = hel vecka
+ 7 andra kombinationer av dagar.
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Innan timern används för första gången
Anslut timern till en stickkontakt och aktivera den. Låt
timern vara inkopplad i minst två timmar innan användning för uppladdning av backup-batteriet. Därefter
nollställs timern genom att man trycker på RESET
med ett spetsigt föremål, t.ex. en blyertspenna.
Timern är nu klar att användas.
Inställning av 12- och 24-timmars ur.
För att byta från 12- till 24-timmars ur: tryck på och håll
inne CLOCK till dess att tiden ändras.
Inställning av aktuell tid och veckodag
Tryck på SET och håll den inne till dess att veckodagen
blinkar. Detta indikerar att tidsinställningen är aktiv.
• Tryck på + eller V- för att ändra veckodag.
Tryck på SET för att bekräfta vald veckodag.
• Nu blinkar timern. Tryck på + eller V- för att ändra
timme. Tryck på SET för att bekräfta vald timme.
• Nu blinkar minuter. Tryck på + eller V- för att
ändra minuter. Tryck på SET för att bekräfta valda
minuter.

V

V

Programmet er nu indstillet! Nu skal du indstille sluktidspunktet.

• Tryk 1 gang på CLOCK for at vise ”aktuel tid”.

SET:
Ställ in tid, dag/dagar och
timer, i kombination med
knapparna V- og +.

V

V

• Nu blinker minutter. Tryk på + eller V- for at ændre minutter. Hvis du holder knappen inde, skifter
den hurtigt. Tryk på SET for at bekræfte de valgte
minutter.

Indstilling af nedtællingsfunktion
For at kunne indstille program skal timeren være i
visning af ”aktuel tid”.

CLOCK:
Visning av aktuell tid.

V

V

• Nu blinker timer. Tryk på + eller V- for at ændre
time. Hvis du holder knappen inde, skifter den
hurtigt. Tryk på SET for at bekræfte den valgte time.

Tryk på RND igen for at deaktivere programmet.

V

V

• Tryk SET for at indstille aktuelle program. Ugedag/
kombination blinker. Tryk på + eller V- for at
ændre ugedag/kombination. Tryk på SET for at
bekræfte den valgte ugedag/kombination.

Indstil timeren til AUTO ved at trykke på ON/OFF
knappen. Tryk på RND for at aktivere vilkårligt program.

Bruksanvisning

Elworks Veckotimer, digital
Varunr. 5-076-1

V

• Indstil start-tidspunktet: Tryk på + for at indstille
de forskellige data. Displayet viser nu ”1 ON”. 1 er
programnummer og ON indikerer at det er tændetidspunkt som indstilles.

S

V

• Tryk 1 gang på CLOCK for at vise ”aktuel tid”.

Aktivering af vilkårligt program
Det er en god idé at benytte denne indstilling ved f.eks.
bortrejse i længere tid. Uret vil vælge vilkårlige tænd/
sluk programmer med en varighed på 10-26 minutter
i intervaller på 26-42 minutter. Dvs. at mindst 1 gang
i timen er apperatet tændt. Denne indstilling vil altid
overstyre tænd/sluk programmer.

V

Indstilling af tænd/sluk program
For at kunne indstille program skal timeren være i
visning af ”aktuel tid”.

Tiden är nu inställd!

