
PROGRAMMERING DATA MICRO+ OG DATA MICRO2+, UKE-/DØGN UR 
  

 

GENERELT:  
Uret blir levert med forhåndsinnstilt dato, tid og har automatisk skifting av sommer-/vintertid.  
Sol eller snøstjerne i displayet viser status. Andre datoer for skifting kan også velges. 
Dagene kan programmeres i blokker. Dvs. at flere dager med samme koblingstider bare opptar  
en minneplass i programmet.  
Antall minneplasser: 32 
Gangreserve: 4 år  
  
FUNKSJONER:  
▲og▼tastene brukes for å bla i menyer og velge funksjoner.  
OK/MENY tasten benyttes for å velge meny og bekrefte/lagre det man har valgt.   
C tasten benyttes for å angre valget/ta et steg tilbake. 
C1=kanal 1, C2=kanal 2 
ON = Innkoblingstid 
OFF = Utkoblingstid 
Ledig minneplass vises som ”--:--” i dispalyet 
 
PROGRAMMERING – AV/PÅ DØGN/UKE:  
1. Trykk OK/MENY →PROG blinker  
2. Trykk OK/MENY → finn ledig minneplass med ▼tasten. Trykk ▲ for å se antall ledige minneplasser  
2. Trykk OK/MENY → ”C1: OFF” blinker, velg ”C1:ON” med ▲ tasten 
    (Data Micro2+ har alternativene C1 og C2)      
3. Trykk OK/MENY→velg timer ▲ eller ▼tasten 
4. Trykk OK/MENY→velg minutter ▲ eller ▼ tasten 
5. Trykk OK/MENY→velg ukedag(1=mandag, 2=tirsdag. osv.)  med ▼ tasten 
6. Trykk OK/MENY kontinuerlig for å velge andre ukedager (ukedager som er valgt er merket med ◄. Du kan bla tilbake til forrige 
ukedag ved å trykke ▲ tasten. Du kan hoppe over eller slette ukedager som ikke er ønskelige ved å trykke ▼ eller ▲.  
           
Etter at siste ukedag er valgt, vil programmet automatisk gå videre til neste ledig programplass.  
Gjenta programmeringen for å legge til ”OFF” tid.    
Du kan avslutte ved å trykke C tasten. 
 
PULS PROGRAM (1-59 sek.) 
1. Trykk OK/MENY →PROG blinker  
2. Trykk OK/MENY 2 ganger→ ”C1: OFF” blinker, velg ”C1:ON + pulssymbol(┌┐)” 
    (Data Micro2+ har alternativene C1 og C2)      
3. Trykk OK/MENY→velg timer   
4. Trykk OK/MENY→velg minutter 
5. Trykk OK/MENY→velg sekunder (pulsens varighet) 
6. Trykk OK/MENY→velg ukedager (1=mandag, 2=tirsdag. osv.)  
7. Trykk OK/MENY kontinuerlig for å velge andre ukedager  
   
     
MIDLERTIDIG OVERSTYRING:  
Trykk  ▲(C2)eller▼(C1) tasten for å velge ON eller OFF. Overstyringen indikeres med en ”hånd” som vises i dispalyet.  
Programmet endrer nå funksjon fram til neste koblingstid.  
  
PERMANENT OVERSTYRING:  
Hold C tasten nede mens du trykker på ▲(C2)eller▼(C1)   
Den permanente overstyringen kan avbrytes ved å gjenta ovennevnte inntasting. 
 
ENDRING/SLETTING AV KOBLINGSTIDER:   
Trykk OK/Meny →PROG blinker  
Trykk OK/MENY→første programmet vises, velg programmet du ønsker å endre/slette med ▲og▼ 
Trykk OK/MENY→bla gjennom programmet og utfør ønskede endringer.  
For å slette programmet, hold OK/MENY tasten nede mens du trykker C. 
  
 
Bruk bruksanvisningen i originalforpakningen for andre funksjoner og innstillinger.   
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