Radioschakelklok
BP Radioschakelklok
De BP Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende
easywave-radio-ontvangers. De zender kan eenvoudig op de wand gemonteerd worden d.m.v. de bijgeleverde accessoires.
De schakelklok beschikt over 4 radiokanalen, waarmee 4 ontvangers individueel aangestuurd kunnen worden. Naast de individuele kanalen
is er de mogelijkheid om alle functies te programmeren voor het groepskanaal, waarin alle 4 signalen zeer snel (ca. 0,5 s) achter elkaar
aangestuurd worden.
De klok heeft verschillende bedrijfsmodi die men kan gebruiken bij het aansturen van de easywave-radio-ontvangers. Na het
programmeren van schakeltijden kunnen ontvangers op verschillende manieren automatisch aangestuurd worden. Tevens is het mogelijk
om de klok manueel te bedienen, zoals men dat van een eenvoudige zender gewend is.
De schakeltijden kunnen geprogrammeerd worden voor een bepaalde dag, midweek, weekend of week. Na het instellen van de maximale
zendtijd, kan een tussenpositie geprogrammeerd worden. Deze tussenpositie biedt de mogelijkheid om een rolluik/zonwering gedeeltelijk
te openen/sluiten.
De klok heeft een knop voor het eenvoudig omschakelen tussen zomer- en wintertijd en voor het inschakelen van het feestdagprogramma.
Het feestdagprogramma gebruikt de schakeltijden die geprogrammeerd zijn voor de zondag.
Voor het juist programmeren van de tijd, schakeltijden en tussenposities volgt U de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding.
De methode voor het programmeren van de zender in het geheugen van de ontvanger, is voor iedere ontvanger verschillend. Voor het
juist programmeren van de zender raadpleegt U de gebruikershandleiding van de betreffende ontvanger.

Functiemogelijkheden:
Het instellen van de actuele kloktijd en weekdag.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1.
Het meten en opslaan van de maximale zendtijd (noodzakelijk voor het instellen van tussenposities).
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2.
Nieuwe schakeltijden programmeren voor de automatische bedrijfsmodi.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3.
Schakeltijden wijzigen voor de automatische bedrijfsmodi.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4.
Schakeltijden wissen uit het geheugen van de klok.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.
Tussen de verschillende bedrijfsmodi wisselen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 6.
Eenvoudig omschakelen tussen zomer- en wintertijd.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 7.
(De)activeren van de feestdagschakeling om de geprogrammeerde zondagtijden te gebruiken.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 8.
Reset van de Radioschakelklok om deze terug in uitleveringstoestand te brengen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 9.

1. Het instellen van de actuele kloktijd en weekdag
> 3 sec.

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U de tijd wilt wijzigen

Houdt de CLOCK toets
ingedrukt voor minimaal 3
seconden

De tijdsaanduiding begint te
knipperen in het display van
de klok

Stel de tijd in met de
pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
tijd te bevestigen

De weekdagaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

> 3 sec.

U kunt tussen zomer- en
wintertijd wisselen door kort
op de S/W toets te drukken

U kunt tussen 24 en 12
uursformaat wisselen door
de ADJ toets langer als 3
sec. te bedienen
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Stel de weekdag in met de
pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
weekdag te bevestigen

De klok keert terug in
standby modus

Door op de ESC toets te
drukken kunt U in alle
stappen terugkeren naar de
standby modus

2. Het meten en opslaan van de maximale zendtijd
> 3 sec.

Laat het rolluik/markies naar
de bovenste eindpositie
bewegen

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U de zendtijd wilt meten
en opslaan

Houdt de PROG toets voor
minimaal 3 sec. ingedrukt

Kies het gewenste kanaal
met de CH toets

De zendtijd voor de OP en
NEER beweging is gemeten
en opgeslagen voor het
betreffende kanaal.

Houdt de NEER toets
ingedrukt tot het
rolluik/markies in de
onderste eindpositie staat

Houdt de OP toets ingedrukt
tot het rolluik/markies in de
bovenste eindpositie staat

Herhaal de laatste 3 stappen
voor elk kanaal waarvoor U
de zendtijd wilt meten en
opslaan.

Druk kort op de ESC toets
om terug in de standby
modus te keren

3. Nieuwe schakeltijden programmeren voor de automatische bedrijfsmodi

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U nieuwe schakeltijden
wilt programmeren

Druk kort op de PROG toets
om in het schakeltijdenmenu te komen

Het aantal vrije plaatsen
verschijnt in het display van
de klok

Als FULL verschijnt in het
display, moet eerst een
schakeltijd gewist worden.
Volg de instructies in § 5

Druk op de OK toets om een
nieuwe schakeltijd te
programmeren

De tijdsaanduiding begint te
knipperen in het display van
de klok

Stel de schakeltijd in met de
pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
schakeltijd te bevestigen
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De weekdagaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Stel de weekdag in met de
pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
weekdag te bevestigen

De radiokanaalaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok
Volledig openen/sluiten

Stel het radiokanaal in met
de pijltoetsen

Druk op de OK toets om het
radiokanaal te bevestigen

De draairichtingaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Tussenpositie

Tussenpositie

Tussenpositie

Druk GELIJKTIJDIG op beide
pijltoetsen om de
tussenpositie in te stellen

De tussenpositieaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Stel de tussenpositie in met
de pijltoetsen
0 = onderste eindpositie
100 = bovenste eindpositie

De geprogrammeerde
schakeltijd verschijnt in het
display van de klok

Druk op de ESC toets om
terug te keren in de
standby modus

Stel de draairichting in met
behulp van de pijltoetsen

+
Druk op de OK toets om de
draairichting/tussenpositie te
bevestigen

4. Schakeltijden wijzigen voor de automatische bedrijfsmodi

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U schakeltijden wilt
wijzigen

Druk kort op de PROG toets
om in het schakeltijdenmenu te komen

Het aantal vrije plaatsen
verschijnt in het display van
de klok

Selecteer met de pijltoetsen
de schakeltijd die U wilt
wijzigen

Druk op de OK toets om de
schakeltijd te wijzigen

De tijdsaanduiding begint te
knipperen in het display van
de klok

Stel de schakeltijd in met de
pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
schakeltijd te bevestigen
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De weekdagaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Stel de weekdag in met de
pijltoetsen

Stel het radiokanaal in met
de pijltoetsen

Druk op de OK toets om het
radiokanaal te bevestigen

Tussenpositie

Tussenpositie

De tussenpositieaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Stel de tussenpositie in met
de pijltoetsen
0 = onderste eindpositie
100 = bovenste eindpositie

Druk op de OK toets om de
weekdag te bevestigen

De radiokanaalaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Volledig openen/sluiten

Volledig openen/sluiten

De draairichtingaanduiding
begint te knipperen in het
display van de klok

Stel de draairichting in met
behulp van de pijltoetsen

Druk op de OK toets om de
draairichting/tussenpositie te
bevestigen

De geprogrammeerde
schakeltijd verschijnt in het
display van de klok

Druk op de ESC toets om
terug te keren in de
standby modus

5.

Schakeltijden wissen uit het geheugen van de klok

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U schakeltijden wilt
wissen

Druk kort op de PROG toets
om in het schakeltijdenmenu te komen

Het aantal vrije plaatsen
verschijnt in het display van
de klok

Selecteer met de pijltoetsen
de schakeltijd die U wilt
wissen

> 3 sec.

Houdt de DEL toets voor
minimaal 3 sec. ingedrukt
om de schakeltijd te wissen

Druk op de ESC toets om
terug te keren in de
standby modus

ROLLUIKDIRECT

Pagina 4 van 5

Radioschakelklok
6. Tussen de verschillende bedrijfsmodi wisselen

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U de bedrijfsmodus wilt
wijzigen

Stel de gewenste
bedrijfsmodus in met de
MODE toets

7. Omschakelen tussen zomer- en wintertijd

Volgende bedrijfsmodi kunnen ingesteld worden:
Manueel: Ontvangers kunnen enkel manueel aangestuurd
worden. Geprogrammeerde schakeltijden zijn niet actief.
Automatisch: Ontvangers worden aangestuurd op de
geprogrammeerde schakeltijden.
Automatisch met tijdelijk manueel: Na inschakelen van deze
modus is 24 uur de manuele bedrijfsmodus actief. Vervolgens
schakelt de klok over op automatische bedrijfsmodus.
Automatisch met toevalsgenerator: Ontvangers worden
aangestuurd met een toevalsgegenereerde afwijking (+/- 15 min.)
t.o.v. de geprogrammeerde schakeltijden.

8. (De)activeren van de feestdagschakeling

> 3 sec.

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U tussen zomer- en
wintertijd wilt wisselen

Houdt de S/W toets voor
minimaal 3 sec. ingedrukt
om tussen zomer- en
wintertijd te wisselen

Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U de feestdagschakeling
wilt (de)activeren

Druk kort op de HOLI toets
om de feestdagschakeling te
(de)activeren.

9. Reset van de Radioschakelklok
> 3 sec.

+
Zorg ervoor dat de standbymodus van de klok actief is
als U het geheugen van de
klok wilt wissen

Houdt de ESC en DEL
toetsen gelijktijdig voor
minimaal 3 sec. ingedrukt
om het geheugen te wissen

Batterij vervangen

Druk de radioschakelklok
boven en onder in het
midden samen en trek deze
uit de wandhouder

Vervang de batterij. Gebruik
enkel batterijen van het type
CR2032. Let op de juiste
polariteit van de batterij!

Zet de tijdschakelklok weer
terug in de wandhouder. De
vergrendelingspinnen
moeten hierbij vastklikken

Belangrijk!
Gebruik enkel BP producten met het Easywave-radio-systeem.
Activeer de bediening alleen als u het te bedienen object binnen
zichtbereik hebt.
Mocht een product niet goed functioneren, laat deze dan door BP
controleren.
Het is niet toegestaan zonder toestemming van BP wijzigingen aan
producten van BP aan te brengen.
BP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door
het onjuist opvolgen van de instructies.

Garantie
Materiaal- en constructiefouten vallen binnen onze garantie
(twee jaar). Vervoerskosten neemt BP echter niet voor haar
rekening.
Conformiteit
Dit product is geproduceerd naar de
richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG.
Dit product kan in de navolgende landen worden
gemonteerd: EU/CH/FL/IS/N.

Mocht U vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact op met:
Building Plastics; Herlegemstraat 14; 9771 Nokere – Kruishoutem; Tel 0032/056.60.48.11
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