
BRUKSANVISNING FÖR TRÅDLÖS TIMERFJÄRRKONTROLL 

Modell nr: TMT-502 

1. Minne: Högst 12 uppsättningar 
för timer-minne 

2. Tid: 24-timmarsvisning 
3. Visning av inställd tid för 

angiven mottagare "TILL" 
4. Visning av inställd tid för 

angiven mottagare "FRÅN" 
5. SLUMPMÄSSIG styrning 
6. EN GÅNG-styrning 
7. DAGLIG styrning 
8. Visning av låg batterispänning 
9. Visning av enhetskod för  

16 angivna mottagare. 
10. Indikator för sändning av 
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Funktion 
• Trådlös fjärrtimer 
• 12 minnen för timer, lysdiod för strömindikering 
• Enkel och bekväm att använda 
• Du kan välja olika inställningslägen: En gång, dagligen och slumpmässig 

Styrning av mer än en tid 
Du kan förprogrammera styrning av 12 olika tider TILL/FRÅN per dag 
Det finns totalt 12 minnen. 
Exempel: Minne "1" programmerad TILL kl. 9:00 och FRÅN kl. 10:00 

 Minne "2" TILL kl. 11:00 och FRÅN kl. 12:30 o.s.v. .......  
Sammanlagt 12 tider för TILL/FRÅN per dag kan programmeras för en eller flera mottagare. 

 

Ställa in minnes- och enhetsposition och huskod 
2. Ändra huskod. 
3. Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder. Siffran 1 på skärmen börjar blinka. 

Siffran motsvarar den första av 12 minnesplatser för timern. 
Tryck på ENTER för att bekräfta 1 som vald minnesplats eller tryck på  för att välja 
en annan plats och tryck på ENTER för att bekräfta platsen. 

4.  Tryck på knappen UNIT och använd  för att välja en av de 16 enheterna 
(enhetskoderna) som du vill programmera. Tryck på ENTER för att gå vidare. 

Ställa in timern 

5. Siffrorna vid ON börjar blinka. Använd  och ENTER för att ställa in 
timmar och minuter. Tryck på ENTER för att bekräfta tiden för "TILL" och gå 
vidare till "FRÅN"-läget. 

6. Använd  och ENTER för att ställa in timmar och minuter. Tryck på 

ENTER för att bekräfta tiden för "FRÅN". 

7.  Sedan börjar  blinka. Använd  för att välja en av de tre symbolerna, 

 
och tryck på ENTER för att bekräfta. 

Om du väljer DAILY (DAGLIG) slås mottagaren TILL/FRÅN vid samma tid varje dag. 
Om du väljer ONCE (EN GÅNG) slås mottagaren TILL/FRÅN endast en gång. 
Om du väljer RANDOM (SLUMPMÄSSIG) slås enheten slumpmässigt TILL/FRÅN varje 

dag mellan de inställda TILL/FRÅN-tiderna. 

* SLUMPMÄSSIG funktion: en funktion hos TMT-502 som tänder/släcker lampor för att 
lura tjuvar att någon är hemma. 

Exempel: Ställ in "TILL" klockan 19:00 och "FRÅN" klockan 5:00. Under denna tid är den 
programmerade lampan tänd en slumpmässig tid och släckt en slumpmässig tid. Sedan 
tänds och släcks den igen under slumpmässiga tider. Klockan 5:00 avslutas 
slumpfunktionen och den upprepas följande dagar tills funktionen stängs av. 

 

BYTA BATTERI Använda TMT-502 som timer (steg för steg) 
1. STÄLLA IN KLOCKAN 

Fjärrtimern visar tiden i 24-timmarsläge. 

Innan du fortsätter programmera timern måste du ställa in rätt tid. 
• Håll knappen "CLOCK" intryckt i 3 sekunder. Siffrorna på 

displayen börjar blinka. 
• Använd knapparna " " för att ställa in TIMMAR. Tryck 

på knappen "ENTER" för att bekräfta timmarna. 
• Upprepa ovanstående för att ställa in MINUTER. 

Bekräfta minuterna genom att trycka på 
knappen "ENTER". 

Klockan är inställd. 

Tryck på knapparna "II/DEL" och "ENTER" samtidigt i 
3 sekunder för att gå till C.P.-läge. 
Programinställningsfunktionen låses  
och "C.P." visas på skärmen för att indikera 
barnsäkerhetsläge (Children Protection). 
Du låser upp programinställningen igen  
genom att åter hålla "II/DEL" och "ENTER"  
intryckta i 3 sekunder. 

KNAPPBESKRIVNING 

Välj mottagarkod

För fjärrstyrning av 
mottagaren "TILL" 
För fjärrstyrning av 
mottagaren "FRÅN" 
Knapp för visning av 
timerinställning
Val uppåt

Val nedåt

Inställning av klockan

Mata in och bekräfta

Raderings- och pausfunktion

 

 

Ställa in barnsäkerhetsläge (C.P.) 


