
Elektronisk tidsur Easy 
Best.-nr. : 1175.. 

Bruksanvisning 

1 Sikkerhetsinformasjon 
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte 
elektrikere. 
Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre 
farlige situasjoner. 
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 

2 Apparatets oppbygning 

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter 

(1) Display 
(2) Kontrolltaster 
(3) Visning b = automatikkfunksjon AV 
(4) Visningsfelt for aktuelt klokkeslett 
(5) Visningsfelt for tilstanden til koblingsutgangen 
(6) Visningsfelt for neste koblingstid ved automatisk funksjon, eller infotekst når klokkeslettet 

stilles inn 
(7) Lagringsplass for koblingstid kun synlig under programmeringen 
(8) Funksjonsvisning for betjeningstastene 
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Bilde 2: Tidsbryterens oppbygging 

(9) Tidsbryterinnsats 
(10) Ramme 
(11) Tidsbryter 
(12) Stikkontakt for innsats 

3 Funksjon 
Forskriftsmessig bruk 
- Manuell og tidsstyrt kobling av forbrukere 
- Drift med tidsbryterinnsats 
- Montering på tidsbryterinnsatsen 

Produktegenskaper 
- Programmering av to innkoplingstider og to utkoplingstider for ukesekvensene man-fre og 

lør-søn 
- Programmerte koplingstider lagres permanent 
- Displayet slå av etter strømsvikt, dato og klokkeslett beholdes for en gangreserve på cirka 

4 timer. 
- Automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid 

Tiltak etter strømsvikt 
Forbrukerne er fortsatt slått av når strømtilførselen er gjenopprettet.  

4 Betjening 
Stille inn dato og klokkeslett 
o Trykk på tasten Prog og Man samtidig i mer enn 10 sekunder. Ikke nødvendig etter reset 

eller strømsvikt. 
Klokkeslett, time blinker, visningsfeltet (6) viser HOUR. 

o Still inn timen med tasten [ eller ]. 
o Trykk på tasten Set. 

Minutt blinker, visningsfeltet (6) viser MIN. 
o Still inn minuttene med tasten [ eller ]. 
o Trykk på tasten Set. 

År blinker, visningsfeltet (6) viser YEAR. 
o Still inn året med tasten [ eller ]. 
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o Trykk på tasten Set . 
o Still inn dato for måned MON og dag DAY på samme måte. 

Klokkeslett og dato er lagret. 

Slå på forbrukerne 
o Trykk på tasten [. 

Slå av forbrukerne 
o Trykk på tasten ]. 
i Forbrukerne kan også slås på og av manuelt når automatikkfunksjonen er aktiv. 

Programmere responstidene 

Bilde 3: Eksempel programminne 

På hver lagringsplass kan det programmeres et innkoblingsklokkeslett og et utkoblings-
klokkslett. Lagringsplass [1] og [2] er konfigurert for koplingstider fra mandag til fredag, lagrings-
plass [3] og [4] for koplingstider på lørdag og søndag (bilde 3). 
o Trykk på tasten Prog i lenger enn 4 sekunder. 

Den første lagringsplassens Mo-Frinnkoblingstid vises. 
o Velg koblingstid som skal endres, med tasten [ eller ]. Legg samtidig merke til symbo-

lene ON/OFF og Mo-Fr/Sa+Su i displayet (bilde 3). 
o Bekreft valget med tasten Set.  

Timevisningen for koblingstid blinker. 
o Endre timen med tasten [ eller ]. 
o Trykk på tasten Set. 

Minuttvisningen blinker. 
o Still inn minuttene med tasten [ eller ]. 
o Trykk på tasten Set. 

Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6). 
o Programmer alle ønskede koplingstider på samme måte. 
o Gå ut av programmeringsmodus med tasten Esc. 
i Hvis du ikke trykker på noen taster i mer enn 2 minutter, avsluttes programmeringsmodus 

automatisk. 
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Slette koblingstid 
o Trykk på tasten Prog i lenger enn 4 sekunder. 

Den første lagringsplassens Mo-Frinnkoblingstid vises. 
o Velg koblingstid som skal endres, med tasten [ eller ]. 
o Bekreft valget med Set. 

Timevisningen for koblingstid blinker. 
o Trykk på tasten [ og ] samtidig i mer enn 4 sekunder. 

Koblingstid viser --:--. 
i Still inn alternativt klokkeslett på --:--. 
o Trykk på tasten Set. 

Koblingstid er slettet. 

Slette alle koplingstider 
o Trykk på tasten Prog i lenger enn 4 sekunder. 

Den første lagringsplassens Mo-Frinnkoblingstid vises. 
o Trykk på tasten Set. 

Timevisningen for koblingstid blinker. 
o Trykk på tasten [ og ] samtidig i mer enn 10 sekunder. 

Visningen slettes. 
Alle responstidene er slettet. 

Reset 
Leveringstilstanden gjenopprettes med reset-funksjonen. 
o Trykk på tasten Prog og Man i mer enn 20 sekunder. 

Alle responstidene er slettet. Klokkeslett og dato må stilles inn på nytt. 

Lagre det aktuelle klokkeslettet som koblingstid, hurtigprogrammering 
Responstidene kan også lagres uten å åpne programmeringsmenyen. På ønsket tidspunkt kan 
det aktuelle klokkeslettet kan lagres som koblingstid for hele uken. 
i Hurtigprogrammeringen overskriver inn- eller utkoblingstidene for lagringsplassene [1] og 

[3] og sletter responstidene for lagringsplassene [2] og [4] (bilde 3). 
o Trykk på tasten [ og tasten Prog samtidig i cirka 4 sekunder for å lagre det aktuelle 

klokkeslettet som innkoblingstidspunkt, eller 
o trykk på tasten ] og tasten Prog samtidig i cirka 4 sekunder for å lagre det aktuelle 

klokkeslettet som utkoblingstidspunkt. 
Klokkeslettet er nå lagret som inn- eller utkoblingstidspunkt og vises i cirka 5 sekunder. 

Slå på automatikkfunksjonen 
Responstidene er lagret. bvises i displayet. 
o Trykk kort på tastenProg. 

Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6). Visningen b slettes. Automatikkfunk-
sjonen er aktivert. 

i Er det ikke lagret noen koblingstid, vises --:-- kort i displayet. 

Slå av automatikkfunksjonen 
Neste koblingstid kommer til syne i visningsfeltet (6). 
o Trykk kort på tastenMan. 
bvises i displayet. 
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Deaktivere automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid 
Ved levering er automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid aktiv. Tidsbryteren stiller 
klokkeslette frem én time til sommertid den siste søndagen i marks, og tilbake til vintertid den 
siste søndagen i oktober. 
o Trykk på tasten [ og Man i lenger enn 20 sekunder. 

AU:_1 i visningsfeltet (4) viser at den automatiske omstillingen er aktivert. 
o Trykk på tasten ]. 

AU:_0 står i visningsfeltet (4). Den automatiske omstillingen er deaktivert. 
o Trykk på tasten Set. 

Aktivere automatisk omstilling mellom sommer- og vintertid 
o Trykk på tasten [ og Man i lenger enn 20 sekunder. 

AU:_0 i visningsfeltet (4) viser at den automatiske omstillingen er deaktivert. 
o Trykk på tasten [.  

AU:_1 står i visningsfeltet (4). Den automatiske omstillingen er aktivert. 
o Trykk på tasten Set. 

5 Informasjon for autoriserte elektrikere 

5.1 Montering og elektrisk tilkobling 
Sett på tidsbryterur 

FARE! 
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. 
Elektrisk støt kan medføre død. 
Før montering av tidsbryteruret må innsatsen frigis. 

Tidsbryterinnsatsen er tilkoblet (se bruksanvisningen for innsatsen). 
o Sett tidsbryteruret (11) med rammen (10) på tidsbryterinnsatsen (9) (bilde 2). 

Montere beskyttelse mot demontering 
Tidsbryteren kan utstyres med en beskyttelse mot demontering, som hindrer at den kan trekkes 
av innsatsen. 

Bilde 4: Beskyttelse mot demontering 
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o Sett plastadapteren (14) inn i åpningen (13) til innsatsen og trykk den utover, til den smek-
ker i lås. 

o Sett tidsbryteren og rammen på innsatsen. 
o Fest tidsbryteren med låseskruen (15). 
o Sett på skruehetten (16). 

5.2 Igangsetting 
Foreta grunninnstillinger 
Tidsbryteren er satt på innsatsen. 
o Slå på nettspenningen. 
o Stille inn klokkeslett og dato (betjening). 
i I leveringstilstanden er det ikke programmert noen koplingstider. 
o Programmere responstidene (betjening). 

Apparatet er klart til drift. 

6 Vedlegg 

6.1 Tekniske data 
Omgivelsestemperatur 0 ... +45 °C 
Lagrings-/transporttemperatur -10 ... +60 °C 
Antall koplingstider 8 
Gangnøyaktighet per måned ± 1 min 
Gangreserve med lagringskondensator ca. 4 t 

6.2 Garanti 
Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. 
Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhand-
ler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira 
Service Center. 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro-Installations- 
Systeme 

Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße 
42477 Radevormwald 

Postfach 12 20 
42461 Radevormwald 

Deutschland 

Tel +49(0)21 95 - 602-0 
Fax +49(0)21 95 - 602-191 

www.gira.de 
info@gira.de 
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