
Elektrisk tilkobling

230V~ strømforsyning
terminal 5 = N 
terminal 10 = L 

Potesialfri vekselkontakt (C1)

terminal 1 = NO (normalt åpen kontakt) 
terminal 2 = C (felles)
terminal 3 = NC (normalt stengt kontakt)

Må installeres av autoriserte 
elektroinstallatører
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Koblingsskjema

F.eks lampe

Kontroll og signaler

Status
Indikerer om releet er av eller på.  
Rødt lys: Releet er på
Ingen lys: Releet er av. betyr på lyser i

WI-FI timer bryter
- raske trykk; manuell av/på

- trykket ned i 5 sekunder;   
  kommando for tilkobling til 
  WI-FI nettverk 

- eller resett kommando    
   allerede tilkoblet WI-FI 
   nettverk

Status på blå LED og WI-FI nett

Venter på tilkobling
til WI-FI nett

Enhet status LED signal

blinker hurtig

avTilkoblet til Wi-FI
nettverk

Problemer med WI-FI 
nettverk

RESETT
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Resett:
press og hold bryteren 

nede i 5 sekunder.

For å tilbakestille Wi-Fi-tidsbryteren til fabrikkinnstillingene, kjører du Reset-
funksjonen ved å holde knappen foran på Wi-Fi-tidsbryteren nede i 5 sekunder. 
VIKTIG: tidsbryteren mister tilknytningen til APP, all programmering blir slettet og 
enheten settes tilbake til fabrikkinnstillingene.

Merk: det vil også være mulig å slette programmeringen og / eller tilknytningen til 
enheten fra APP-en (se APP-instruksjonene).

Ved strømbrudd

VIKTIG! Det anbefales at installatøren eller ekspertbrukeren utfører 
RESET da dette sletter tidligere innstillinger og programmer.

Ved strømbrudd eller strømmen er koblet fra slår timeren av releet. Tid og dato beholdes i 72 timer.

Språk, programmering og alle tidligere angitte innstillinger lagres i et permanent minne.

Hvis strømmen avbrytes i mer enn 72 timer, kan ikke gjeldende dato og klokkeslett oppdatering garanteres. Når 
strømmen og internett forbindelsen kommer tilbake, oppdateres gjeldende dato og klokkeslett automatisk.

Forenklet samsvarserklæring
Produsenten erklærer at den type radioutstyr 
som er angitt nedenfor er i samsvar med direktiv 
2014/53 / EU (RED).
Den fullstendige teksten til EU-
samsvarserklæringen er tilgjengelig på adressen 
vist på etiketten:

Via MILANESE, 11 - 22070 VENIANO (Como)
ITALY - www.perry.it
Tel. +39-031-8944.1   Fax +39-031-931848
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PERRY ELECTRIC S.r.l.
Manufacturer, Fabricat, Fabrikant, Fabbricante, Fabricante:

Type, T , Tipo:ypen

http://www.perry.it/it/dichiarazioni.aspx
Series, serie:

Programmerbar selv uten 
intetnettforbindelse ved hjelp 
av et delt Wi-Fi-nettverk

  RUTER

VIKTIG!
Den første tilkoblingen mellom app og wifi timer 
må ha Internett forbindelse
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NO

INTERNETT

WI-FI

Tilkobling av WI-FI timeren til APP'en Perry Timer
Logg på appen med brukernavn og passord. Hvis du ikke har brukernavn og passord må du registrere deg (se APP-manualen)

Merk: i tilfelle problemer med Wi-Fi-nettverket, vil det også være mulig å knytte enheten til APP'en ved hjelp av AP-modus (se beskrivelse i 
APP-manualen)

� Følg prosedyren til APP trinn for trinn, og knytt Wi-Fi-tidsbryteren til appen: «Legg til enhet» 

� Når tilknytningen til Wi-Fi-enheten er bekreftet, fortsett med programmeringen som beskrevet i APP-manualen. 

Installasjon: 

lyser fast

Perry Timer app'en lastes ned 
fra App store eller fra Google 
play




