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Programmeringsanvisning for FSU55D-230V/TF-SUD55 
 

 
 

FSU55D / 230V-wg 
Trådløs timer med display, 8 kanaler og 60 tidsprogram. Astro funksjon.  
Glanset hvit. 80 x 80 x 14 mm. Installasjonsdybde 33 mm. Passer i RS 16 rammer.  
Strømforsyning 230 V. Bare tap på 0,5 watt. Smart Hjem-sensor. 
 
Oppstart:  
Velge språk.  

 Sett spenning på FSU55 og i løpet av 10 sekunder trykker du på SET tasten for å 
velge mellom deutsch, english, francais, espanjol eller italiano og trykk så MODE 
tasten. 

Sette klokke 
 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk på SET tasten 6 ganger clock vises i displayet 
 Trykk mode og velg time ved å trykke på SET tasten trykk så på MODE tasten og 

velg minutter ved å trykke på SET tasten trykk så på MODE tasten. 

Sette dato og dag 
 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk på SET tasten 7 ganger date vises i displayet 
 Trykk på MODE tasten og velg år med SET tasten trykk MODE og velg måned med 

SET tasten trykk MODE og velg dato med SET tasten trykk på MODE tasten og velg 
ukedag med SET tasten trykk på MODE tasten. 

Programmering av timer 
Trykk på MODE tasten displayet viser programs 

 Trykk mode P01 vises i displayet (program nr 1) 
 Trykk på MODE tasten og inactive vises i displayet trykk på SET tasten for å gjøre 

program 01 active trykk på MODE tasten.  
 Velg on/off med SET tasten trykk på MODE tasten. (velge på/av for program nr 1) 
 Velg Channel (1-8) med SET tasten trykk på MODE tasten. (Legge program til kanal) 
 Time vises i displayet. Trykk på MODE tasten og bruk SET for å legge inn time trykk 

på MODE tasten og sett minutter ved å trykke på SET tasen trykk på MODE tasten.  
 Mo till Su inactive vises i displayet. Hvis du vil ha samme tid alle ukedager trykker 

du på SET og inactive byttes til active trykk så på MODE tasten. 
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Hvis du ønsker forskjellige ukedager kan du velge inactive eller active pr ukedag. 
Displayet viser inactive (står det active byttes dette med SET tasten) trykk MODE. 
Monday vises i displayet. Trykk på SET tasten for å velge inactive eller active trykk så 
MODE tasten Tuesday vises i displayet velg mellom active eller inactive ………….. 
 

Programmeringseksempel 
Timer skal slå på aktuatoren(e) klokka 07:30 og slå av klokka 23.00 hver dag. 
Slå på 

 Trykk mode P01 vises i displayet. 
 Trykk på MODE tasten og velg active ved å tykke på SET tasten og trykk på MODE 

tasten 
 Velg on med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 Velg Channel 1 med SET tasten trykk på MODE tasten 2 ganger 
 Velg 07 med SET tasten og trykk MODE 
 Velg 30 med SET tasten og trykk på MODE tasten 
 Velg active med SET tasten og trykk på MODE tasten 

 
Slå av 

 Trykk MODE tasten P01 vises i displayet trykk på SET og P02 vises i displayet. 
 Trykk på MODE tasten og velg active ved å tykke på SET tasten og trykk på MODE 

tasten 
 Velg off med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 Velg Channel 1 med SET tasten trykk på MODE tasten 2 ganger 
 Velg 23 med SET tasten og trykk MODE 
 Velg 00 med SET tasten og trykk på MODE tasten 
 Velg active med SET tasten og trykk på MODE tasten 

 
Programmere slå på til FSR61. 

 PÅ FSR61: Sett den nederste velgeren til ∞ og den øverste til LRN FSR61 blinker 
 Trykk på MODE og trykk på SET tasten 4 ganger LRN vises i displayet 
 Trykk MODE og velg Channel 1 med SET tasten. Trykk på MODE 
 Trykk MODE og SET tasten til on vises i displayet 
 Trykk MODE tasten Send vises i displayet trykk så på SET tasten FSR61 slutter å 

blinke og er slå på er lært inn.  
 Trykk og hold inne MODE tasten til vanlig display vises. 

 
Programmere slå av til FSR61 

 PÅ FSR61: Sett den nederste velgeren til 2 og den øverste til LRN FSR61 blinker 
 Trykk på MODE og trykk på SET tasten 4 ganger LRN vises i displayet 
 Trykk MODE og velg Channel 1 med SET tasten. Trykk på MODE 
 Trykk MODE og SET tasten til off vises i displayet 
 Trykk MODE tasten Send vises i displayet trykk på SET tasten og FSR61 slutter å 

blinke og er slå av er lært inn.  
 Trykk og hold inne MODE tasten til vanlig display vises. 

 
FSR61 settes så til ESV og ∞. 
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Programmere astrour 
På solnedgang 

 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk mode P01 vises i displayet (program nr 1) 
 Trykk på MODE tasten og inactive vises i displayet trykk på SET tasten for å gjøre 

program 01 active trykk på MODE tasten.  
 Velg on med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 Velg Channel (1-8) med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 TIME vises i displayet trykk SET og sunset vises i displayet trykk MODE 
 -0:00 SS vises i displayet. Her kan tiden for solnedgang justeres med +/- 1 time 

og/eller fra +/- 1 til 59 minutter med SET tasten. Trykk MODE tasen 
 Mo till Su inactive vises i displayet. Hvis du vil at astrouret skal slå inn alle ukedager 

trykker du på SET og inactive byttes til active trykk så på MODE tasten. 
 
Hvis du ønsker at astrouret skal fungere på forskjellige ukedager kan du velge 
inactive eller active pr ukedag. Displayet viser inactive (står det active byttes dette 
med SET tasten) trykk MODE. Monday vises i displayet. Trykk på SET tasten for å 
velge inactive eller active trykk så MODE tasten Tuesday vises i displayet velg 
mellom active eller inactive ………….. 

 
Av soloppgang 

 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk MODE tasten P01 vises i displayet trykk på SET og P02 vises i displayet Trykk 

på MODE tasten. Inactive vises i displayet trykk på SET tasten for å gjøre program 
01 active trykk på MODE tasten.  

 Velg off med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 Velg Channel (1-8) med SET tasten trykk på MODE tasten.  
 TIME vises i displayet trykk SET og sunrise vises i displayet trykk MODE 
 -0:00 SR vises i displayet. Her kan tiden for soloppgang justeres med +/- 1 time 

og/eller fra +/- 1 til 59 minutter med SET tasten. Trykk MODE tasen 
 Mo till Su inactive vises i displayet. Hvis du vil at astrouret skal slå inn alle ukedager 

trykker du på SET og inactive byttes til active trykk så på MODE tasten. 
 
Hvis du ønsker at astrouret skal fungere på forskjellige ukedager kan du velge 
inactive eller active pr ukedag. Displayet viser inactive (står det active byttes dette 
med SET tasten) trykk MODE. Monday vises i displayet. Trykk på SET tasten for å 
velge inactive eller active trykk så MODE tasten Tuesday vises i displayet velg 
mellom active eller inactive ………….. 

 
Sette lokasjon 

 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk på SET tasten 9 ganger og position vises i displayet 
 Trykk MODE og trykk på SET tasten for å velge latitude trykk på MODE tasten 
 Trykk SET for å velge longitude og trykk på MODE tasten 
 Timezone vises i displayet velg +01 med SET tasten 
 +/- time winter solstick vises. Her kan du velge om astrouret skal slå inn før eller 

etter matrisen i astrouret. Du kan velge inntil +/- 2 timer med 10 minutters intervall. 
Trykk på SET for å sette tid for vinter og trykk på MODE.  
Skal du ikke endre tiden trykker du bare MODE tasten 
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 +/- time summer solstick vises. Her kan du velge om astrouret skal slå inn før eller 
etter matrisen i astrouret. Du kan velge inntil +/- 2 timer med 10 minutters intervall. 
Trykk på SET for å sette tid for vinter og trykk på MODE.  
Skal du ikke endre tiden trykker du bare MODE tasten. 
 

Slå av/på intervall 
 Ønsker du at lyset skal slås av om natten f.eks. 01.00 og slås på kl 05.00 lager du  

2 timere som eksempelet over. 
 
Sette sommer / vintertid 

 Trykk på MODE tasten displayet viser programs 
 Trykk på SET tasten 8 ganger og summer/wintertime automatic vises i displayet. 

Trykk MODE og SET tasten for å velge active og MODE tasten. 
 


