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AC151-06 

 
6 csatornás időzítős fali kapcsoló 

 

 
 

Felszerelési útmutató 
 

 
Vegye ki a tartóból a távirányítót és szerelje fel a falra a tartót. Jelölje át a 
furatok helyét, majd készítsen megfelelő furatokat, és csavarozza fel azt. 
Olyan helyre telepítse, ahol az összes eszköz a lehető legközelebb van a 
távirányítóhoz. A tartónál az UP felirat legyen felfelé. A kimenő teljesítményt 
erősen csökkenti, ha fém felületre szereli fel. 
 
Kapcsolja be az eszközt: Fordítsa meg, vegye le az elemtartót, az alatt talál 
egy ON/OFF gombot, ezzel lehet a távirányítót be-és kikapcsolni. 
 
Paraméterek: 
Hatótávolság: ........................... max. 50m (rálátással) 
Műk. Hőmérséklet tartomány ...... -20...+55oC 
Tápfeszültség: .......................... CR2450 elem 
Teljesítmény ............................. 10mW 
Vivőfrekvencia: ......................... 433,92MHz 
 
Idő beállítása: 
Nyomja le a fogaskerék gombot 3mp-re, majd az ÓRA ikon villogni fog, majd 
nyomja meg a STOP gombot. Az óra számjegy villog, a FEL és LE gombokkal 
állítsa be az értéket, majd nyomja meg a STOP gombot, a perc villog, ezt is 
állítsa be majd nyomja meg a STOP gombot. A napot a Bal és JOBB irányokkal 
tudja változtatni, majd nyomjon STOP gombot. 
A beállításból való kilépés: nyomja  hosszan a fogaskerék gombot. 
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Időzítések beállítása: 
Nyomja le és tartsa lenyomva a fogaskerék gombot, az ÓRA ikon villog. 
A JOBB irány gombbal válassza az IDŐZÍTŐ módot, majd nyomja le a STOP 
gombot. 
Villog a NAP, és villog az IDŐZÍTŐ ikonja. 
Válassza ki a napot a BAL/JOBB irány gombokkal. 
A napok között hétvége és munkanapok is vannak, melyet automatikusan 
csoportba is rendez amelyik napra szeretné beállítani az időt az villog, majd 
nyomja meg a STOP gombot. 
Állítsa be a FEL időt, majd nyomja meg a STOP gombot. 
Állítsa be a LE időt, majd nyomja meg a STOP gombot. 
 
Állítsa be a csatornát, az 1-es szám villog. 
A FEL és LE gombokkal hozzáadhatja a csatornát az aktuális napi 
időpontokhoz. 
Amint befejezte, nyomja le a STOP gombot. 
 
Időzítések kikapcsolása, manuális és véletlenszerű módok: 
 
Az időzítések kikapcsolhatók, nem kell törölni az időpontokat hozzá. 
Nyomja meg a fogaskerék gombot és tartsa lenyomva 3mp-ig. 
Válassza az időzítő ikont (JOBB gomb) majd az ikonon belül  
Három funkciót választhat: 
A választást a FEL és LE gombokkal végezheti el. 
 
T- időzítőt. 
T.- véletlenszerű 
M - manuális mód  
 
T .......... Időzítő esetén a beállított időpontban történik az esemény 
 
T........... Időzítő esetén +/- 15 perc eltéréssel véletlenszerűen történnek az 
 események 
 
M .......... manuális mód esetén az időzítések ki vannak kapcsolva. 
 
Beállítás után nyomja le hosszan a fogaskerék gombot. 


