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Programmering av PCZ‐521.3+ PC‐521 Software versjon 66 
Varenummer 1426621 

 
Kobl til spenning 

 
Programmering 
1.0 Programmering av dato  

1.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet trykk ok 
1.2 År blinker i displayet; trykk +/- tastene til du får riktig år ( 2 siste siffer i året) og trykk deretter på OK tasten. 
1.3 Måned blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig måned og trykk deretter på OK tasten. 
1.4 Dag blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig dag og trykk deretter på OK tasten.  
1.5 Trykk MENU 

 
2. Programmering av tid 

2.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet, trykk så - tasten og Hour vises i displayet, trykk ok 
2.2 Time blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig time og trykk deretter på OK tasten. 
2.3 Minutter blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig minutt og trykk deretter på OK tasten. 
2.4 Trykk MENU 

 
3. Automatisk justering av sommer / vinter tid 

3.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet, trykk så + tasten og SYSt vises i displayet, trykk OK tasten 
3.2 Trykk på +/- tastene til DST vises i displayet, trykk OK 
3.3 AUTO blinker i displayet, ønskes manuell justering trykk på + tasten HAnd blinker i displayet trykk OK tasten 
3.4 Ønskes automatisk justering trykk på + tasten Auto blinker i displayet trykk OK tasten. Trykk MENU x 2 

 
4. Programmering av timer 

4.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 2, Prog vises i displayet trykk OK tasten 
4.2 Pr O01 vises i displayet trykk ok. Velg hvilken dag / dager du vil programmere med – tasten og ok 
4.3 Tast inn time og ok. Tast inn minutter så ok.  
4.4   Velg om timeren skal så av/på ved hjelp av + eller - tasten (timeren legger inn og ligger inne et par minutter).  
4.5 Trykk MENU x 2 

 
5. Endre timer 

5.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 3, Edit vises i displayet trykk OK tasten 
5.2 Trykk ok. Ed 001 timer 01 vises i displayet. Bruk - og + tasten for å finne riktig timer. 
5.3 Gjør endringen ihht til punkt 4.2.  
5.4 Trykk MENU x2 

 
6. Slette timer 

6.1   Trykk på MENU tasten og - tasten x 4, del vises i displayet trykk OK tasten 
6.2   Trykk ok. dl 001 timer 01 vises i displayet. Trykk ok og timeren blinker. Trykk ok for sletting. Bruk - og + tasten for å  
         finne riktig timer.  
6.3   Trykk MENU x2 
 

7. Bytte mellom manuell og auto 
   7.1    Trykk på MENU tasten og - tasten x 5, nnode vises i displayet trykk OK tasten 
   7.2    Auto vises i displayet. Trykk på - for å velge hand (manuell) eller Auto (ifølge timer). Hvis manuell er valgt vises    
            ikke klokka i displayet.  
   7.3   Trykk MENU x2 

 
8. Sette tidsone mot Greenwich I norge skal denne være +1. 

    8.1   Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
    8.2   dst vises i displayet trykk - tasten 
    8.3   ctC vises i dislpayet trykk ok tasken og velg 1 med – eller + tasten. 
    8.4   Trykk MENU x2 
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9. Sjekk batteri 

   9.1    Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
   9.2   dSt vises i displayet trykk - x2 og bAtt vises i displyet. 
   9.3   Trykk ok og status på batteriet vises i displayet. 
   9.4   Trykk MENU x3 

 
10. Kalibrering av klokke inntil 300 sek. 

   10.1  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
   10.2  dSt vises i displayet trykk – x3 og CAL vises i displyet trykk ok 
   10.3  CL0 vises i displayet trykk - eller + for kalibrering av klokka så ok (- hvis klokka går for fort) 
   10.4  Trykk MENU x2 
 

11. Jutering av kontrasten i displayet 
   11.1  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
   11.2  dSt vises i displayet trykk – x4 og Contr vises i displyet trykk ok 
   11.3  Velg kontrast mellom 3 til -3 det - er svakest. Trykk ok 
   11.4  Trykk MENUx2  
 

12. Sette nivå på bakgrunnsbelysningen i displyet ved standby 
Hver gang en tast trykkes slås bakgrunnsbelysningen på. Hvis det er ønskerlig at den skal være på i standby programmere 
følgende 
12.1  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
12.2   dSt vises i displayet trykk - x5 og LCD0ff vises i displyet trykk ok 
12.3   OFF 100 blinker i displayet. Velg lysnivå i display for stand bye mode så ok  
12.4   Trykk MENUx2 

 
13. Sette nivå på bakgrunnsbelysningen i displyet ved programmering 

            Hver gang en tast trykkes slås bakgrunnsbelysningen på. Her settes nivået på bakgrunnsbelysningen 
13.1  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
13.2   dSt vises i displayet trykk – x6 og LCD 0n vises i displyet trykk ok 
13.3  On 100 blinker i displayet. Velg lysnivå i display for stand bye mode så ok 
13.4   Trykk MENUx2 

 
14. Clear 

Slette alle timere 
14.1  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
14.2  dSt vises i displayet trykk – x7 og CLEAr vises i displyet trykk ok 
14.3  ProG vises i displayet trykk OK 
14.4  ProG og CLEAr blinker i displayet 
14.5  Trykk og hold nede OK til du ser at det begynner å telle. 
14.6  Trykk MENUx3 
 
Slette system 
14.7  Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten 
14.8  dSt vises i displayet trykk – x7 og CLEAr vises i displyet trykk ok 
14.9  ProG vises i displayet trykk – SYS vises i displayet trykk OK 
14.10  SYS og CLEAr blinker i displayet 
14.11  Trykk og hold nede OK til SYS lyser fast. 
14.12  Trykk MENUx3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mwa.no/
mailto:firmapost@mwa.no


Malthe Winje Automasjon AS, Telefon 66 99 61 00, Telefaks 66 99 61 01 
WEB: www.mwa.no, Mail firmapost@mwa.no 

 

 

 
 
 
Programmering med app. 
Astrouret kan programmeres med Android smart telefoner 4.3 og nyere via NFC. 
Appen kan lastes ned fra googleplay.com søk etter F&F PCZ Configurator. Følg beskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniske data                                                                                                                                Koblingsskjema 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spenning 24-264V AC/DC 
Maks foranstående sikring 16A 

Programmerbare kontakter 1 x potensialfri veksel kontakt, 16A 
Antall timere 500 (250 par av/på) 
Levetid batteri 6 år (avhengig av temperatur) 

Batteri type 2032 Lithium (utbyttbart) 
Arbeids temperatur -20 til 50 °C 
Kabel/ledning 2,5mm² (flertråd) 4mm2 (enleder) 

Tiltreknings kraft 0,5Nm 
Dimensjon 2 moduler 35mm 
Viser tid Time; Minutt; Sekund 

Ur nøyaktighet 1 sek per 24t 
IP grad 20 
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