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IHP med veckoprogram styr belysning, luftkonditionering, spolning etc.

| Enheten får inte styra säkerhetsrelevanta tillämpningar.

1 Menyalternativet KANAL visas bara på enheter mede två kanaler (2C). Enheter med en kanal växlar direkt till 
menyn nedan.

Beskrivning av timern

Displayer och manöverelement
A Visning av tid
B Kanalstatus
C Visning av datum
D Programmerade PÅ-tider
E Visning av veckodagar
F Visning av aktiva knappar
G OK-knapp
H Valknappar
I MENU-knapp

Drift
Tryckknapp Funktion
Knappen MENU • Öppnar menyn

• I menyläget: ett steg bakåt
• I programmeringsläget: avbryt programmeringsläge

Valknappar • Växlar mellan menyalternativ
• Ökar/minskar värde

Knappen OK • I menyläget: välj menyalternativ
• I programmeringsläget: bekräfta inställning

Menystruktur

PROGRAM TID/DATUM MANUEL ALTERNAT SLUT

KANAL1 TID KANAL1 SPRAK
NY DATUM PERM PA PIN-KOD

KONTROLLE-
RA

SOMMAR/VIN-
TER

PERM AV FABRIKSIN-
STALLNING

ANDRA VECKODAG HANDMANO-
VER PA

INFO

RADERA DATUMFOR-
MAT

SEMESTER SLUT

SLUT TIDSFORMAT SLUT
SLUT
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Grundinställningarna såsom datum, tid osv. måste göras första gången enheten används eller efter en återställ-
ning.
När enheten startas visas inställningsmenyn med alternativet SPRAK.
1 Välj språk.
2 Bekräfta meddelandet DATUMFORMAT.
3 Välj datumformat.
4 Ställ in år.
5 Ställ in månad.
6 Ställ in dag.
7 Bekräfta meddelandet TIDSFORMAT.
8 Välj tidsformat.
9 Ställ in timme.
0 Ställ in minut.
^ Välj sommartid/vintertid.

En kopplingstid består alltid av en tid då förbrukaren kopplas till och en tid då förbrukaren kopplas från. Du kan 
antingen ställa in kopplingstiderna för en specifik veckodag eller kopiera dem för flera veckodagar. Kopierade 
veckodagar kallas ett block.
För att ställa in en kopplingstid utför du följande steg en gång för PA och en gång för AV:
1 Bekräfta meddelandet om lediga minnesplatser.
2 Välj PA eller AV.
3 Ställ in timme.
4 Ställ in minut.
5 Ställ in veckodag.
6 Om kopplingstiden bara ska gälla för en veckodag väljer du SPARA.

Kopplingstiden är inställd.
7 Om kopplingstiden ska kopieras som ett block för flera veckodagar väljer du KOPIERA.
8 Välj ytterligare veckodagar och bekräfta varje val.

Veckodagarna som ingår i blocket visas i indikeringen av veckodagarna.
För att ta bort en veckodag från blocket väljer du veckodagen igen med hjälp av valknapparna.

9 När de önskade veckodagarna har ställts in väljer du KOPIERA.

Första inställningen

Ställa in en kopplingstid

PROGRAM
KANAL

C1
KANAL

C2
NY NY
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Du kan ändra tiden för kopplingstiderna. Om det gäller kopplingstider i ett block kan du välja om tidsändringen 
ska tillämpas på hela blocket eller endast på en viss veckodag. Den veckodagen tas då bort från blocket.
1 Välj kopplingstiden.

Displayen visar alla kopplingstider i följd. Om ingen kopplingstid har ställts in för en veckodag visas det på 
displayen med --:--.
Om den valda kopplingstiden ingår i ett block visas alla dagar i blocket i visningen av veckodagar. Den valda 
veckodagen blinkar.

2 Ställ in timme.
3 Ställ in minut.
4 Om den valda kopplingstiden bara är inställd för en veckodag visas endast alternativet SPARA.
5 Om den valda kopplingstiden ingår i ett block väljer du ANDRA BLOCK eller ANDRA VECKODAG.

- ANDRA BLOCK ändrar tiden för alla kopplingstider i blocket.
- ANDRA VECKODAG ändrar tiden för den valda kopplingstiden. Den valda kopplingstiden tas bort från 
blocket.

Du kan radera kopplingstiderna när som helst. Om en kopplingstid ingår i ett block kan du radera hela blocket eller 
ta bort kopplingstiden från blocket. Du kan också radera alla kopplingstider för en kanal samtidigt.
Radera en kopplingstid:
1 Välj ENSTAKA.
2 Välj kopplingstiden.

Displayen visar alla kopplingstider i följd. Om ingen kopplingstid har ställts in för en veckodag visas det på 
displayen med --:--.
Om den valda kopplingstiden ingår i ett block visas alla dagar i blocket i visningen av veckodagar. Den valda 
veckodagen blinkar.

3 Om den valda kopplingstiden bara gäller för en veckodag visas endast alternativet RADERA VECKODAG.
4 Om den valda kopplingstiden ingår i ett block väljer du RADERA BLOCK eller RADERA VECKODAG.

- RADERA BLOCK raderar alla kopplingstider i blocket.
- RADERA VECKODAG tar bort den valda kopplingstiden från blocket och raderar den.

Radera alla kopplingstider för en kanal:
1 Välj RADERA ALLT.
2 Bekräfta med BEKRAFTA.

Ändra en kopplingstid

PROGRAM
KANAL

C1
KANAL

C2
ANDRA ANDRA

Radera en kopplingstid

PROGRAM
KANAL

C1
KANAL

C2
RADERA RADERA
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Med semesterfunktionen kan du koppla till eller från en kanal helt under en längre period. De programmerade 
kopplingstiderna gäller inte när semesterfunktionen är aktiv. Du kan bara ställa in en semesterperiod per kanal.
1 Välj PA eller AV.
2 Bekräfta START SEMESTER.
3 Ställ in år.
4 Ställ in månad.
5 Ställ in dag.
6 Ställ in timme.
7 Bekräfta SLUT SEMESTER.
8 Ställ in år.
9 Ställ in månad.
0 Ställ in dag.
^ Ställ in timme.

En PIN-kod skyddar mot obehörig användning.
Om du har glömt din PIN-kod kontaktar du kundtjänsten i ditt land och anger din enhets serienummer.
1 Välj MED PIN-KOD.

UTAN PIN-KOD avbryter funktionen för skydd med PIN-kod.
2 Bekräfta PIN-KOD.
3 Ställ in ny PIN-kod.

| PIN-kodens siffror ställs in i tur och ordning med +/- och bekräftas med OK. En siffra som redan har ställts 
in kan inte ändras. När den sista siffran bekräftas med OK sparas PIN-koden. Om du är osäker kan du av-
sluta PIN-inställningen med MENU.

Ställa in semesterfunktionen

MANUEL
KANAL

C1
KANAL

C2
SEMESTER SEMESTER

Ställa in PIN

ALTERNAT
PIN-KOD
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Du kan ställa in förbikoppling eller permanent koppling antingen via menyn MANUEL eller med hjälp av knapp-
kombinationer på enheten.

Förbikoppling
Om du tillfälligt vill koppla om en kanal till den andra kopplingsstatusen (t.ex. från PA till AV) aktiverar du förbikopp-
ling. Statusen gäller bara tills nästa kopplingstillfälle.
Om förbikoppling är aktivt visas KANALFORBIKOPPLING kort på displayen.

Permanent koppling
Om du vill koppla om en kanal permanent aktiverar du permanent koppling. Medan permanent koppling är akti-
verat har kopplingstider inte någon effekt.
Om du vill välja om kanalen ska kopplas om till PA eller AV permanent använder du menyn MANUEL.
Om du använder knappkombinationerna för att aktivera permanent koppling kopplas kanalen till den andra kopp-
lingsstatusen (t.ex. från PA till AV).
Om permanent förbikoppling är aktivt visas KANAL PERMANENT kort på displayen.
Knappkombinationer

Du kan återställa grundinställningarna såsom datum, tid osv. och radera eller spara alla kopplingstider.
Du har två alternativ: Du kan ladda fabriksinställningarna via menyn ALTERNAT eller återställa enheten med hjälp 
av knappkombinationer på enheten.

| Om fabriksinställningarna laddas raderas alla kopplingstider. Om du vill återställa grundinställningarna och 
spara kopplingstiderna använder du återställningsfunktionen.

Ladda fabriksinställningar

1 Bekräfta meddelandet RESET.
2 Ställ in grundinställningarna enligt beskrivningen i kapitlet ”Första inställningen”.

Återställning
1 Tryck på alla fyra knapparna på enheten samtidigt.
2 Välj språk.
3 Om du vill spara kopplingstiderna väljer du BEHALL PROG.
4 Om du vill radera alla kopplingstider väljer du RADERA PROG.
5 Ställ in grundinställningarna enligt beskrivningen i kapitlet ”Första inställningen”.

Aktivera förbikoppling och permanent koppling

Kanal C1 C2
Knappar

Aktivera förbikoppling Tryck på knapparna samtidigt Tryck på knapparna samtidigt
Aktivera permanent koppling Tryck på knapparna samtidigt och 

håll dem nedtryckta i ca 2 s
Tryck på knapparna samtidigt och 
håll dem nedtryckta i ca 2 s

Avbryta förbikoppling
Avbryta permanent koppling

Tryck på knapparna samtidigt Tryck på knapparna samtidigt

Återställa grundinställningar

ALTERNAT
FABRIKSINSTAL-

LNING

1 2 1 2
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Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.
schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS
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