—
2. Περιγραφή πληροφοριών οθόνης
1
2
3

3

4

Ένδειξη

Λειτουργία

1

Γενικές πληροφορίες

2

Ένδειξη χρόνου
Ένδειξη κατάστασης Κανάλι 1/Κανάλι 2 On/OFF
Ενεργοποίηση χειροκίνητου προγράμματος

—
Ψηφιακοί χρονοδιακόπτες DW1-DW2
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

+

Κλείδωμα αλλαγών

+

Ενεργοποίηση τυχαίας λειτουργίας

+ On/OFF (αναβοσβήνει):
Eνεργοποίηση κυκλικής λειτουργίας
Ενεργοποίηση προγράμματος διακοπών
Ενεργοποίηση παλμικής λειτουργίας

3

—

1. Περιγραφή βασικών μπουτόν συσκευής

Ένδειξη ημέρας της εβδομάδος

4

—
3. Αρχική οθόνη χρονοδιακόπτη
1
2

C1

3

6

C2

4
5

Μπουτόν

Λειτουργίες
1. Ενεργοποίηση οθόνης
2. Είσοδος στο μενού
3. ESC (ένα βήμα πίσω)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Μείωση τιμής
Προηγούμενο μενού
Επιλογή κανάλι 1
Αποθήκευση κανάλι 1
Αύξηση τιμής
Επόμενο μενού
Επιλογή κανάλι 2
Αποθήκευση κανάλι 2

Ένδειξη

Λειτουργία

1

Πληροφορίες λειτουργίας:
Ημέρα της εβδομάδας ή Κωδικός
αναγνώρισης προϊόντος και σειριακός
αριθμός ή Κατάσταση μπαταρίας

2

Ημερομηνία

3

Κατάσταση της επαφής εξόδου 2 (ON/OFF)

4

Ώρα

5

Ημέρα εβδομάδας (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη, κ.ο.κ.

6

Κατάσταση της επαφής εξόδου 2 (ON/OFF)

Αποθήκευση επιλογής

Στις περιπτώσεις που ο χρονοδιακόπτης δεν
τροφοδοτείται κανονικά στις πληροφορίες
εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

Επαναφορά ρυθμίσεων

+
3 sec

Επιλογή καναλιού 1

+
3 sec

—
4. Αρχική λειτουργία συσκευής

Επιλογή καναλιού 2

—

+
3 sec

Συντόμευση ενεργοποίησης κυκλικού
προγράμματος στο κανάλι 1

+
3 sec

Συντόμευση ενεργοποίησης κυκλικού
προγράμματος στο κανάλι 2

1. Είσοδος στο μενού:

C1
1

C2

—

—
6. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη
μέσω Smartphone

2. Επιλέξτε γλώσσα

Ακολουθήστε τα κάτωθι βήματα:

—

1. Κατεβάστε εγκαταστήστε την εφαρμογή DBT
Timer στο κινητό σας τηλέφωνο:

Google Play
(Android):

C2

C1
3 sec

—

2

1

—

App Store
(iOS):

3

2

2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον ψηφιακό
χρονοδιακόπτη ( DW1-DW2) μέσω της οθόνης
ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα:

3. Τυπικές ρυθμίσεις
Μπουτόν

Λειτουργία

Ημέρα

Ημέρα/Μήνας/Χρόνος (DD/MM/YY)
1η ημέρα της εβδομάδας: Δευτέρα

Αστρονομικές
ρυθμίσεις

Χώρα: Ιταλία
Πόλη: Agrigento
Γεωγραφικό πλάτος: Βόρεια (37ο 19’ 12’’)
Γεωγραφικό μήκος: Ανατολικά (13ο 34’ 12’’)

Θερινή ώρα
ενεργοποιημένη

Αρχή της θερινής ώρας: Τελευταία Κυριακή του
Μαρτίου (2:00)
Τέλος θερινής ώρας: Τελευταία Κυριακή του
Οκτώβρη (3:00)

Διόρθωση χρόνου

Ανατολή: +0:00
Δύση: +0:00

Λειτουργία τυχαίων
ενεργοποιήσεων

Ελάχιστη: 1 λεπτό
Μέγιστη: 5 λεπτά

Κυκλική λειτουργία

Διάρκεια ΟΝ: 1 λεπτό
Διάρκεια OFF: 1 λεπτά

PIN protection:

Απενεργοποίηση (---)

Κωδ. πρόσβασης
Bluetooth

Απενεργοποίηση
(Κωδικός πρόσβασης:000000)
Για την ενεργοποίηση του Βluetooth, θα πρέπει
να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης «000000»
που αναγράφει εργοστασιακά η συσκευή.

—
5. Περιγραφή μενού

Είσοδος
στο μενού
ρυθμίσεων

C1

C2

1

• Πιέστε το πλήκτρο C2 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη
η επιλογή ‘’Bluetooth’’.
• Εμφάνιση εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης:
«000000» (είναι η υποχρεωτική η αλλαγή αυτού του
κωδικού για να ενεργοποιηθεί το Bluetooth στον
χρονοδιακόπτη).
• Πιέστε το για 3 sec ώστε να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης και πιέστε για αποθήκευση.

—

3. Μεταβείτε στο smartphone σας. Επιλέξτε τον
χρονοδιακόπτη D
 W1.

—

4. Καταχωρήστε τον εργοστασιακό κωδικό
πρόσβασης που είχατε καταχωρήσει στο πεδίο
Bluetooth στο αρχικό μενού της συσκευής.

—
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5. Οι συσκευές επικοινωνούν και μπορείτε να
προχωρήσετε στον προγραμματισμό του
χρονοδιακόπτη μέσα από το smartphone σας.

C1 C2
2
Μενού

Περιγραφή

Settings (Ρυθμίσεις)

Ανάγνωση και τροποποίηση των ρυθμίσεων

Program
(Πρόγραμμα)

Ανάγνωση προγραμμάτων, δημιουργία νέου,
αλλαγή, αντιγραφή ή διαγραφή όλων των
προγραμμάτων στο κανάλι 1 ή 2

Hour counter
(Ωρομετρητής)

Καταμέτρηση των συνολικών ωρών που
χρησιμοποιείται η συσκευή

Reset (Επαναφορά)

Επαναφορά της συσκευής στις αρχικές ρυθμίσεις

Firmware
(Μενού λογισμικού)

Προβολή έκδοσης εγκατεστημένου λογισμικού

Bluetooth

Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας Bluetooth καθώς και την αλλαγή των
κωδικών πρόσβασης

Λειτουργία Bluetooth
Με την εφαρμογή app DBT timer μπορείτε:
• Nα δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα.
• Nα αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
• Nα δείτε τις παραμέτρους της συσκευής.
• Nα ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία,
τη λειτουργία τυχαίων ενεργοποιήσεων και την
κυκλική λειτουργία.

