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Használati útmutató DC1805 

 
1. A pontos idő beállítása:  

 

Nyomja meg a távirányító hátulján a MODE  

gombot és állítsa a kijelzőt a man (manual) állásba.  
 

Nyomja meg a TIME gombot és addig tartsa folyamatosan nyomva (kb.5 mp-ig)  

míg a kijelzőn az óra el kezd villogni.  

Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a  

pontos órát, majd nyomja meg röviden 1x a a jobbra mutató gombot.  

Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos percet. Az idő beállítása 

után nyomja le ismét a jobbra mutató gombot és állítsa be a pontos napot is ( hétfőtöl-vasárnapig) a 

LE/FEL gombok segítségével. Ha kész, nyomja meg hosszan (kb. 8 mp-ig) a TIME gombot, amíg az 

idő villogása meg nem áll. Ekkor még egyszer nyomja meg a TIME gombot röviden, és a pontos idő 

elindul. A kettőspont villogása jelzi, hogy az óra működik. 

  

2. Működési módok:  
 

3 működési mód közül választhat a MODE gomb megnyomásával.  

       
 

Man: A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított időprogramok inaktívak. 

            

Auto: Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák automatikusan működnek.  

 

Random: AUTO felirat mögött kis pajzs jelzi a véletlenszerű mozgatási módot. Az előre beállított 

időparancshoz képest eltolt időpontban történő automatikus mozgatás. ( SZABADSÁG funkció ) 
 

3. A csatorna időprogramozása:  

 

Lehetőség van mind az 5 csatornához minden napra külön-külön, egyedi, egymástól eltérő 

időparancsok beállítására.  

 

Válassza ki a MODE gomb megnyomásával az AUTO üzemmódot.  

 

Lépjen az 1 csatornára a jobbra illetve ballra léptető / csatornaválasztó gombok segítségével! 

 

Az időparancsok beállítását azzal a nappal kezdjük, amit a pontos idő beállításánál megadtunk. 

 

Nyomjuk le a TIME gombot (kb. 5 mp-ig), amikor is, megjelenik a reggeli felhúzási idő. Nyomjuk le 

ismét a TIME gombot röviden, ennek köszönhetően el kezd villogni a felhúzási idő óra része. Állítsa 

be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomja meg röviden a jobbra mutató gombot és állítsa be a 

percet is. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomja meg TIME gombot röviden és máris 

átváltott a következő nap felhúzási időpontjára.  
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A fenti lépéseket a hét minden napjánál ismételje meg. 

A napokhoz egyedi, egymástól eltérő időpontok beállítása is lehetséges. 

Amint befejezte a felhúzási időpontok rögzítését, nyomja meg a MODE gombot röviden, hogy a 

felhúzási időparancsokat is beállíthassa. 

Állítsa be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomja meg röviden a a jobbra mutató gombot és 

állítsa be a percet is. Ha meg van a pontos nyitási idő, akkor nyomja meg TIME gombot röviden és 

máris átváltott a következő nap felhúzási időpontjára.  

A fenti lépéseket a hét minden napjánál ismételje meg. 

A napokhoz egyedi, egymástól eltérő időpontok beállítása is lehetséges. 

Ha meg van a pontos zárási idő, akkor nyomja le a TIME gombot (kb. 8 mp-ig) és addig tartsa is 

nyomva, míg a kijelzőn megjelenő időpont villogása abba nem marad! 

Ezzel elmentettük az összes programot.  

 

3. Helyes működés:  

 

A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani!  

Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, ha az összes 

csatornaszám ki lett jelölve. Ellenkező esetben csak a kijelölt csatorna parancsai fognak teljesülni. 

 

4. Elemcsere  

 

A készülék CR2450 típusú elemmel működik.  

 

 

A távirányítókra kiterjedő garancia: 2 év ! 
 

http://www.smart-home.hu/
http://www.smart-home.hu/
mailto:info@smart-home.hu

