ASTROUR
TYP DVA
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RETURN

C1

C2

TILLBAKA

FRAMÅT

OK

GENERELLA INSTÄLLNINGAR
När kopplingsuret startas upp visas:
SPRÅK Tryck OK för att bekräfta svenska.
DATUM Tryck OK för att bekräfta formatet. Formatet är ÅÅ—MM—DD.
Ställ först in ÅR.
• Bekräfta med att trycka OK. Eller bläddra med C1 (tillbaka) och C2(framåt)
• Bekräfta med OK.
Ställ in MM, månad
• Tryck fram rätt månadsnummer genom att stega tillbaka med C1 och framåt
med C2. Bekräfta med OK.
Ställ in DD, dag
• Tryck fram rätt dag genom att stega tillbaka med C1 och framåt med C2.
• Bekräfta med OK.
TID Formatet är HH:MM
• Tryck fram rätt timma genom att stega med C1, tillbaka och C2, framåt.
• Bekräfta med OK.
• Tryck därefter fram minuter genom att stega med C1, tillbaka och C2,
framåt. Bekräfta med OK.
STAD
Ska ställas in för att den automatiska tiden i förhållande till solens upp- och
nedgång ska stämma. Det finns 21 svenska städer inprogrammerade.
• Stega fram och tillbaka med C1 och C2 som tidigare.
• När närmaste stad visas i displayen, tryck OK.

INSTÄLLNING AV DAGPROGRAM
•
•

Tryck på RETUR för att komma in i programmeringsmenyn. PROGRAM visas
i displayen.
Tryck OK för NYTT. Tryck OK för KANAL 1. Tryck OK för DAG.

TILL &- FRÅNSLAGSTID.
• ON visas i displayen. Välj detta genom att trycka OK.
• Tillslagstiden visas i format HH:MM. Stega fram timma med C1 och C2.
Bekräfta med att trycka OK.
• Därefter visas STÄLL IN AV TID. Vänta tills TID C1OFF visas på displayen
tillsammans med HH:MM.
• Stega rätt timma med C1 och C2 och bekräfta med OK. Stega rätt minut med
C1 och C2, bekräfta med OK.
STALLA IN TILL TID visas i displayen. Önskas fler tider ställas in under dagen
görs detta genom att trycka OK samt upprepa inställningarna ovan under TILL- &
FRÅNSLAGSTID.
Om inga fler tider ska ställas in tryck på RETURN-knapp för att återgå till huvudmenyn.

INSTÄLLNING AV VECKOPROGRAM
•
•

Tryck på RETURN för att komma in i programmeringsmenyn. PROGRAM visas
i displayen.
Tryck OK för NYTT. Tryck OK för KANAL 1. När det står DAG under PROGRAM
tryck C2 för att stega fram till VECKA. Godkänn med OK.

* När veckodagarna visas i displayen väljs de dagar man vill att uret ska slå till
genom att tryck OK. De dagar man ej vill ha med trycks förbi med C2. Längst ner
i displayen visas 1 2 3 4 o s v. De dagar du har valt kommer upp med en siffra.
De dagar du hoppar över visas med _ . Tryck OK då ACCEPTERA kommer upp i
displayen.
•
•
•
•
•

Efter detta kommer TID upp i displayen. Ställ först in TILLslagstiden (00:00)
genom att först välja timma genom att trycka C1 för bakåt och C2 för framåt
i tiden.
Ställ sedan in minuter på samma sätt. Godkänn med OK.
Ställ därefter in AV (frånslagstiden) genom att trycka OK och sedan använda
C1 och C2 för att ändra tiden på samma sätt som vid inställningen av
tillslagstiden. Tryck OK för att godkänna inställningen.
Tryck RETURN för att återgå till huvudmenyn och för att ställa in annan tid
på andra veckodagar, t ex lördag och söndag.
Tryck OK för NYTT. Tryck OK för KANAL 1. När det står DAG under PROGRAM
tryck C2 för att stega fram till VECKA. Godkänn med OK. Därefter gör du på
samma sätt som från *, se stycke ovan.
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INSTÄLLNINGAR FÖR ASTROUR KANAL 2,
EXEMPELVIS UTEBELYSNING
Tryck på RETURN för att komma in i programmeringsmenyn. PROGRAM visas i
displayen.
•
•

Tryck OK för NYTT. När KANAL 1 visas i displayen, tryck C2 för att växla till
KANAL 2. Tryck OK för att gå in i programmet.
ÄNDRA visas i displayen, välj detta genom att tryck OK. Programmet blinkar i
displayen. Välj program.

Det finns sex olika förinställda program. Stega fram och tillbaka med C1 och C2.
Det vanligaste är P3. Detta program gör att belysningen alltid startar då solen går
ner och släcks ner den tiden man angett i programmet.
• Välj OK när står i P3.
• Tryck C1 och C2 för att stega tiden.
• Välj OK för att spara. Tiden kopieras till alla veckodagar.

INSTÄLLNINGAR AV UNDANTAG KANAL 2
Om man t ex vill att utebelysningen ska ha en annan tillslagstid (ex fredag-lördag)
gör följande:
• Tryck på RETURN för att komma in i programmeringsmenyn. PROGRAM visas
i displayen.
• Tryck OK för NYTT. När KANAL 1 visas i displayen, tryck C2 för att växla till
KANAL 2.
• Tryck OK för att gå in i programmet. ÄNDRA visas i displayen, välj detta
genom att tryck OK. Programmet blinkar i displayen. Välj program (P3).
• Ändra tiden då belysningen ska slå av. Stega nu med C2 fram tills siffrorna
5-6 längst ner visas i displayen (d v s natten mellan fredag och lördag).
• Godkänn med OK. ÄNDRA visas i displayen, godkänn med OK.
• Godkänn P3 och ställ därefter in en annan tid än den som visas i displayen.
• Stega med C1 och C2. Tryck OK.
Därefter visas tiden då belysningen ska slå till på nästa dag (ex lördag). Ändra på
samma sätt med C1 och C2 eventuellt ändrad tid.
Nu är det viktigt att trycka RETURN för att inte kopiera nya inställningar till alla
andra veckodagar.

GENERELLA INSTÄLLNINGAR PÅ PROGRAMMERINGSMENYN
Tryck på RETURN. Stega med C2 till INSTÄLLNINGAR. Tryck OK.
Bläddra igenom med C2 för att se vilka inställningar som går att göra.
Vill du ändra tryck OK, samt C1 och C2 för att gå fram och tillbaka. Tryck alltid OK
för att spara inställningen. Återgå med RETURN.

INSTÄLLNING AV STAD
Rätt inställning av stad är viktigt då solens upp- och nergång skiljer sig betydligt
från norr till söder.
• Tryck på RETURN för att stå i programmeringsläget.
• Stega till INSTÄLLNINGAR med C2. Välj med OK.
• Stega till POSITION med C2. Godkänn med OK. Godkänn STAD med OK. Då
visas den stad där uret är installerat. Tryck OK.
• ÄNDRA visas i displayen. Godkänn med OK. Displayen blinkar och då trycker
man C2 för att stega till den stad som ligger närmast där installationen nu
sker.
• Godkänn med OK.

INSTÄLLNING AV FÖRSKJUTEN TILL- OCH FRÅNSLAGSTID
Tryck på RETURN för att stå i programmeringsläget. Stega till INSTÄLLNINGAR med
C2. Tryck OK.
• Stega med C2 till FÖRSKJUTNING. Tryck OK.
• SOL UPP visas i displayen. För att ändra denna tid tryck OK. ÄNDRA visas i
displayen. Tryck OK.
• Ställ med C1 och C2 in ett tidigare tillslag eller ett senare tillslag än soluppgången. Förskjutning kan ske med cirka 60 minuter. Godkänn med OK.
• Tryck RETURN och C2 för att komma till SOL NED, vilket visas i displayen.
Tryck OK.
• Ställ sedan in den förskjutna tiden för solnedgång. ÄNDRA visas i displayen.
Tryck OK.
• Ställ med C1 och C2 in ett tidigare tillslag eller ett senare tillslag än soluppgången. Förskjutning kan ske med cirka 60 minuter. Godkänn med OK.

MANUELL STYRNING
Genom att trycka på C1 och C2 kan man tillfällig slå av och till urets inställningar.
Dessa inställningar gäller endast till nästa program slår till.
Varje kanal kan också låsas i sitt läge genom att C1 eller C2 hålls in under 3
sekunder. Då visas ett hänglås i under kanalen på displayen. Kanalen låses upp
genom att C1 och C2 hålls ner i 3 sekunder.

UNDERSÖKNING AV HUR LÄNGE RESPEKTIVE KANAL HAR
VARIT TILLSLAGEN
•
•
•

Tryck RETURN. Stega med C2 fram till TRIP TIM. Tryck OK.
KANAL 1 visas i displayen. Tryck OK.
Tryck C1 eller C2 och därefter OK. Då visas antalet timmar för respektive
kanal. Tryck RETURN för att återgå till utgångsläget.

Se även instruktionsfilmer på www.garo.se/ladda-ner/bruksanvisning-pa-film
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