
Ställa in TMT-502 med mottagare 

Inställning av koder för TMT-502 med mottagare av kodströmbrytartyp 
A, B, C, D, E, F.....P huskod  
1, 2, 3, 4, 5, 6, ...16 enhetskod 
Om TMT-502 är inställd på samma huskod och enhetskod som mottagarna reagerar dessa mottagare på timerinställningskoderna från TMT-502.  
Exempel: 
TMT-502 och mottagarna har huskoden inställd på "A".  
Mottagare 1 är inställd med enhetskod 1.  
Mottagare 2 har enhetskod 2.  
TMT-502 är programmerad med mottagare 1 som ENHET 1 och mottagare 2 som ENHET 2. 
TMT-502 ställs in med en minnesplats och tid för TILL/FRÅN för varje mottagare (för varje ENHET) enligt "Använda TMT-502 som timer (steg för steg)". 
Vid den inställda tiden slår TMT-502 automatiskt TILL/FRÅN mottagarna. 
* Om huskoden i TMT-502 är inställd på "B" kan TMT-502 inte styra de  

två mottagarna som har huskod "A". 
Tryck på ON    Tryck på OFF 

 
HUSKODER ENHETSKODER 

 
 

 

Inställning av koder för TMT-502 med mottagare av inlärningstyp 
Lära in TMT-502-koderna med mottagare: 
- Ställ in huskoden på TMT-502. 
- Tryck på knappen UNIT för att välja inlärning av enhet för mottagare. 
- Tryck på mottagarnas inlärningsknapp. Mottagarens lysdiod blinkar sakta. 
- Tryck på knappen ON på TMT-502 för att skicka koden till mottagarna. Mottagarens lampa för "ansluten" blinkar två gånger för att bekräfta att koden har 

länkats.  
- Du kan låta många mottagare lära in samma huskod/enhet från TMT-502, och programmera minnesplats, enhet och tid för TILL/FRÅN i TMT-502 enligt 
"Använda TMT-502 som timer (steg för steg)". Sedan kan TMT-502 automatiskt fjärrstyra mottagarna enligt programmeringen. 
* Om TMT-502 är inställd med mottagare för huskod "A" och du senare ändrar huskoden i TMT-502 kan den inte längre styra mottagarna. 
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Användning som MANUELL fjärrkontroll 
Styra TILL/FRÅN 

Kodströmbrytarmottagare: 
• Ställ in samma huskod och enhet på TMT-502 och mottagarna. 
• Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL. 
• Tryck på knappen OFF, mottagaren slås FRÅN. 
• Mottagare av inlärningstyp: 

Om mottagaren har lärt sig TMT-502 (tryck på mottagarens inlärningsknapp och tryck på knappen ON på TMT-502 för att sända signal för inlärning) 
• Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL. 
• Tryck på knappen OFF, mottagaren slås FRÅN. 
 
Styra DIMMER 
Kodströmbrytarmottagare: 
Ställ in samma huskod och enhet på TMT-502 och mottagarna. 
• Tryck på knappen ON, den valda mottagaren slås TILL. 
• Tryck på ON en gång till för att dimma lampan. 
• Tryck på ON en gång till vid önskad ljusstyrka och stoppa dimningen. 
• Tryck på knappen OFF, den valda mottagaren slås FRÅN. 
Mottagare av inlärningstyp: 
Om mottagaren har lärt sig TMT-502 (tryck på mottagarens inlärningsknapp och tryck på knappen ON på TMT-502 för att sända signal för inlärning) 
• Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL 
• Tryck på ON en gång till för att dimma lampan 
• Tryck på ON en gång till vid önskad ljusstyrka och stoppa dimningen 
• Tryck på knappen OFF, den valda mottagaren slås FRÅN 
Användning som AUTO- (TIMER-) fjärrkontroll 
• Endast TILL/FRÅN, ingen dimmerfunktion. 
Ställ in tiden (timmar/minuter) för de mottagare som ska slås TILL och FRÅN.  
Se "Ställa in TMT-502 med mottagare" och "Använda TMT-502 som timer".  
Vid den inställda tiden skickar TMT-502 en signal till de anslutna mottagarna för att automatiskt slå på eller av enheten enligt det inställda läget, ,  

eller . 

PAUSFUNKTION FÖR TIMERN 
Om du vill blockera några förprogrammerade tidsinställningar, till exempel som en "regnfördröjningsfunktion" för bevattningspumpen, eller om du av någon 
anledning tillfälligt vill att mottagarna inte ska styras av timern, använder du knappen II på timern enligt följande. 
• Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder och använd  och  för att välja den av de 12 minnesplatserna som tillfälligt ska blockeras. 
• Tryck på knappen II / DEL och omedelbart därefter på ENTER. Den valda programinställningen blockeras. 
• Tryck på TIMER för att återgå till klockvisningen. 
• För att upphäva blockeringen: 
• Upprepa föregående steg för de program som har blockerats. 



RADERA PROGRAMINSTÄLLNINGAR 
Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder och använd  och  för att välja den minnesplats du vill radera. 
Håll knappen II / DEL intryckt i 3 sekunder. Displayen börjar blinka. 
Tryck på ENTER för att radera programmeringen. 
Tryck på TIMER för att återgå till klockvisningen. 

 

Felsökning  

 
Låg spänning Sätt i ett nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. 

Siffrorna otydliga eller  
ingen visning Sätt i ett nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. 

Ingen indikatorsignal Sätt i ett nytt 12 V A23-batteri. 

Kort avstånd Sätt i ett nytt 12 V A23-batteri. 

Anmärkning: 
• Utsätt inte produkten för hög värme, direkt solljus eller fukt. 

Om timerfjärrkontrollen inte ska användas under en tid ska du ta ur batterierna 
• för att hindra skador på grund av läckage. 
• Produkten ska hanteras försiktigt. 

Specifikation 
• Frekvens: 433,92 MHz 
• Batteri: 3 V CR 2032 litium för LCD-skärmen 

1 x 12 V A23 för timersändaren. 
• Fjärrkontrollens räckvidd: 30 m 
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