
Ustawienia

Instrukcja sterowania   (przy braku aktywności, po 30 sekundach ekran blokuje się automatycznie)

ź Wyświetlacz LCD.  
ź Pojemnościowe przyciski dotykowe o wysokiej niezawodności.
ź Pomiar czasu (max. 6 cyklicznych punktów czasowych, dziennych i tygodniowych dla 16 kanałów).
ź Uchwyt magnetyczny z łatwym montażem.

AC128-01
Włącznik czasowy z przyciskami dotykowymi

Instrukcja obsługi

Model Zasilanie Temperatura pracy Moc
Częstotliwość

radiowa
Ilość kanałów Rodzaj sterowania

AC128-01 Cr2032 (3V) od -20oC do +55oC < 10mW 1. 433,92MHz 16 dotykowy

poziom sygnału

blokada ekranu

poziom zasilania

zegar

w dół

stop

w górę

ustawienia grupy

ustawienia punktów czasowych

ustawienia zegara

dzień tygodnia

przycisk funkcyjny

w lewo

w prawo

Przytrzymaj wciśnięty         1„przycisk funkcyjny" przez              
1 sekundę, aby odblokować ekran.

Wciśnij „w lewo" lub „w prawo",  2by wybrać odpowiedni kanał.
Wciśnij „w górę" lub „stop" lub   3„w dół" w celu poruszania 

mechanizmem.

Funkcje przycisków

Parametry

Przytrzymaj wciśnięty 1„przycisk funkcyjny" 
przez 1 sekundy,       
aby odblokować 
ekran.

Przytrzymaj wciśnięty 2„przycisk funkcyjny" 
przez 3 sekundy,       
aby wejść w okno 
sterowania.

Wciśnij „stop",        3aby wejść w okno 
ustawiania zegara.

Wciskając „w górę" 4lub „w dół",             
aby ustawić odpowiednią 
godzinę, a następnie 
przejdź dalej przyciskając 
„w lewo" lub „w prawo" 
ustawiając minuty i dzień 
tygodnia.

Ustaw godzinę 16:35 5oraz dzień tygodnia 
- czwartek (THU).

Przytrzymaj wciśnięty 6„przycisk funkcyjny" 
przez 3 sekundy,       
aby zapisać ustawienie 
i wrócić do okna 
głównego.

Ustawienia zegara i dnia tygodnia.           (np. ustawiasz środę oraz godzinę 16:30)

Funkcje



Ustawianie grup  (max. 3 grupy)     (np. chcesz dodać grupę o nr. 3, która będzie kontrolować mechanizmy sparowane do 

kanału 1, 6, 8, 12, 16)

     1 Wciśnij „w dół" 4 lub „w górę",  
aby uruchomić 
wszystkie              
5 kanałów 
przypisanych    
do grupy 3-ciej.

     1 W oknie 3 głównym, aby 
wybrać 
utworzoną grupę 
nr. 3, wciśnij       
„w lewo" lub      
„w prawo".

Przytrzymaj 2wciśnięty „przycisk 
funkcyjny" przez      
3 sekundy,            
aby wejść w okno 
sterowania.

Przytrzymaj wciśnięty 1 „przycisk funkcyjny"   
przez 1 sekundę, aby 
odblokować ekran.

Przytrzymaj wciśnięty 2 „przycisk funkcyjny" przez 
3 sekundy, aby wejść      
w okno sterowania.

Ustawienia cyklicznych punktów czasowych (max. 6 punktów)     (np. chcesz, aby 2. punkt czasowy, który cyklicznie od poniedziałku do piątku

o godz. 08:30 będzie odsłaniał okno przypisane do kanału 1, 6, 8, 12 i 16) 

Wciśnij „w prawo",        3 aby przejść do okna 
ustawiania punktów 
czasowych.

Wciśnij „stop", aby wejść 4w okno ustawiania 
punktów czasowych.

Wciśnij „w górę" lub       5 „w dół" żeby zmienić 
numer punktu 
czasowego.            
Wybierz punkt numer 2.

Wciśnij przycisk                6 „w prawo", a następnie 
przyciskami „w górę" lub 
„w dół" wybierz opcję,    
by włączyć (ON) lub 
wyłączyć (OFF) działanie 
punktu czasowego.

Wciśnij „w górę" lub       7 „w dół" i wybierz włącz 
(ON).

Wciśnij „w prawo",          8 by wybrać odpowiedni 
kanał.

   1 Wybierz kanał 1, 6, 8, 0 12 i 16.

          1 Wciśnij „w prawo",     3 by przejść do ustawień 
odsłaniania                     
i zasłaniania okna.

   1 Wciśnij „w prawo",  1 aby ustawić czas 
rozpoczęcia pracy.

   1 Wciskając „w górę" 2 lub „w dół" ustaw 
godzinę 08:30.

    1 Wciskając „w górę" 4wybierz opcję 

odsłaniania okna (↑).

     1 Wciśnij „w prawo", aby 5 przejść do ustawień 
dni tygodnia.

      1 Wybierz wszystkie dni                    7 od poniedziałku         
do piątku.

      1 Wciśnij „w górę" lub  6 „w dół", by wybrać 
dzień tygodnia, a żeby     
dodać lub usunąć go 
wciśnij „stop".

    1 Przytrzymaj wciśnięty 8 „przycisk funkcyjny" 
przez 3 sekundy,      
aby zapisać 
ustawienie i wrócić   
do okna głównego.

Wciśnij „w prawo", 3 aby przejść do okna 
ustawiania punktów 
czasowych.

Wciśnij „w prawo", 4 aby przejść            
do okna ustawiania 
grup.

Wciśnij „stop",     5 aby otworzyć okno 
ustawiania grup.

Wciskając „w górę" 6 lub „w dół" wybierz 
grupę 3-cią.

Wciśnij „w prawo",  7 a następnie 
przyciskami           
„w górę" lub „w dół" 
wybierz opcję by 
włączyć (ON) lub 
wyłączyć (OFF) 
grupę.

Wciśnij „w górę" lub 8 „w dół" i wybierz 
włącz (ON).

Wciśnij „w prawo",  9 a następnie 
przyciskami            
„w górę" lub „w dół" 
wybierz odpowiedni 
kanał.

Przytrzymaj 1wciśnięty „przycisk 
funkcyjny" przez      
1 sekundę,          
aby odblokować 
ekran.

     1 Wybierz kanał 1, 1 6, 8, 12 i 16.
    1 Wciśnij „stop", 0 aby dodać lub 

usunąć wybrany 
kanał.

    1 Przytrzymaj 2wciśnięty 
„przycisk 
funkcyjny" przez  
3 sekundy,      
aby zapisać 
ustawienie i 
wrócić do okna 
głównego.

Rozwiązanie problemów

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Na wyświetlaczu nic się nie ukazuje, bądź jest to nieczytelne Sprawdź stan źródła zasilania. Zmień baterię.

Słaby zasięg zdalnego sterowania Blisko włącznika znajduje się metalowy przedmiot Zmień miejsce włącznika.

Brak reakcji po naciśnięciu przycisków
1. Wyświetlacz jest zablokowany. 

2. Sprawdź czy wciskasz przyciski w odpowiednim 
obszarze.

1. Przytrzymaj wciśnięty „Przycisk funkcyjny" przez              
1 sekundę, aby odblokować ekran. 

2. Sprawdź czy wciskasz przyciski w odpowiednim 
obszarze.

Wciśnij „w górę" lub       9 „w dół", by wybrać kanał, 
a żeby go zaznaczyć lub 
odznaczyć wciśnij „stop".


