Snabbmanual SC28.11 PRO

Knappförklaring:






[M] – Används till att gå in i meny och för att backa
[-] – Används som testknapp och backar bland valen
[+] – Används för att gå fram bland valen
[OK] – Används till att bekräfta

Menyförklaring:
 Program
o
o
o
o
o

Ny Program – Här skapar du tider för utfodring
Program Förfrågan – Här kan du se ledigt minne och inställda tider
Program Andra – Här kan du se ledigt minne och ändra inställda tider
Program Radera – Tar du bort program
Program Kopiera – Här kopierar du program

 Inställningar
o Datum-tid – Ställer du in datum och tid
o Sommartid – Ställer du in sommartid
o Språk – Ställer du in vilket språk du vill använda
o Fabriksinställning – Här gör du timern som ny och får ställa in allt igen
 Tillval
o Räknare – Här kan du se hur mycket timern har används
o PIN-kod – Ställer du in om du vill använda dig av PIN-kod

Inställning av
utfordring:

Obs! Obs!

Text på skärm

1. Tryck [M]
2. 3 ggr på [OK]
 Obs! Var uppmärksam
här!
3. 2 ggr på [+]
4. Obs! Tryck [OK] när de
ser ut som på bilden

- Program
- På (blinkar On)A

- Impuls (blinkande
klammer) A

Nu ställer du mängden
foder(tiden)

Text på skärm

1. Ställ antal minuter med
[+] och [-]
2. [OK]
3. Ställ antal sekunder med
[+] och [-]
4. [OK]
5. Ställ vilka veckodagar
som skall utfordras
6. 7 x [OK]

- Impuls minut

- Impuls sekunder

- Ja Måndag etc.

Nu ställer du tiden på
dygnet som skall
utfordras

Text på skärm

1. Ställ vilken timme med
[+] och [-]
2. [OK]
3. Ställ vilken minut med [+]
och [-]
4. Bekräfta inställda tider
med [OK]

- Tid timme

 Om du vill ställa in ny tid
tryck [OK]
 Om du vill avsluta tryck
[+] och [OK]

- Nästa kopplingstid

- Tid minut

- Slut

Kontroll av inställda
tider

Text på skärm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck [M]
[OK]
[+]
[OK]
[OK]
[OK]

 För att återgå, Tryck 3 ggr
[M]

-

Program
Ny Program
Program förfrågan
Ledigt minne mellan 0-46
Kanal A blinkande A
Inställd tid visas,
- Imp = längd fodergiva
- Tid på dygnet
- Veckodagar svart
sträck under dag
innebär aktiv dag

Test körning

Text på skärm
1. Tryck på [-]
 Obs! Håll inte inne
knappen utan bara tryck och
släpp!
 Hålls knappen intryckt mer
än 3 sekunder kommer den
in i permanent läge

Ändring av inställda
tider

Text på skärm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryck [M]
[OK]
2 ggr [+]
[OK]
[OK]
[OK]
[OK]

-

8. [OK]

-

9. [OK]

-

10. 7 ggr [OK]

-

11. [OK]

-

12. [OK]

-

Program
Ny Program
Program Andra
Ledigt Minne
Kanal A blinkande A
Inställd tid visas
Impuls minut, Ändra med
[+] och [-]
Impuls sekund, Ändra
med [+] och [-]
Veckodag, Aktivera eller
aktivera med [+] eller [-]
Tid Timme, Ändra med
[+] och [-]
Tid Minut, Ändra med [+]
och [-]
Bekräfta ändring med

 Om det finns fler tider
inställda visas dessa i
tidsordning för ändring av
tider upprepa ovanstående
 För att återgå, Tryck 3 ggr
[M]
För Radering av
inställda tider

Text på skärm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck [M]
[OK]
3 ggr [+]
[OK]
[OK]
Tryck [+] eller [-] och välj
Program du vill radera
7. [OK]
8. Antingen tryck [OK] eller
låt den raderar själv efter
några sekunder.
 För att återgå, Tryck 3 ggr

-

Program
Ny Program
Program Radera
kanal A (blinkande A)
kanal A, Radera allt
Ex. Imp 00.01, 1:00
(blinkande papperskorg)
- radera

För att aktivera samt
ställa in Pin kod

Text på skärm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tryck [M]
[M]
[+]
[OK]
[+]
[OK]
2 ggr [+]
[OK]
Första siffran ändras med
[+] eller [-]
10. [OK]
11. Andra siffran ändras med
[+] eller [-]
12. [OK]
13. Tredje siffran ändras med
[+] eller [-]
14. [OK]
15. Fjärde siffran ändras med
[+] eller [-]
16. [OK]
17. Pin koden är aktiverad
För att låsa upp
PIN-kod

Program
Inställningar
Tillval
Räknare
PIN-kod
PIN-kod nej
PIN-kod ja
PIN-kod skapa

Text på skärm

1. Tryck [M]
2. Första siffran ändras
[+] eller [-]
3. [OK]
4. Andra siffran ändras
[OK] eller [-]
5. [OK]
6. Tredje siffran ändras
[OK] eller [-]
7. [OK]
8. Fjärde siffran ändras
[OK] eller [-]
9. [OK]
10. Timern upplåst

med

med

med

med

För att stänga av
Permanent läge
Stäng av strömmen med
säkringen vid timern, om
displayen är nedsläckt så
tryck in [OK] tills den
lyser därefter 

-

Text på skärm

1. Håll [-] i ca 3 sekunder, så
stängs permanent läge av.
 Obs! Klicka en gång på [-]
för att stänga av spridning.

För övriga inställningar se Huvud manual.

- Står ett P jämte handen

