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Használati útmutató DC170,  

15 csatornás (programozható) kézi távirányítóhoz 
 
 
 
1. A pontos idő beállítása: 

 
Nyomja meg a távirányító hátulján a 
MODESET gombot és állítsa a kijelzőt a man 
(manual) állásba.  

 
 
 
 
 

Nyomja meg a TIMESET gombot és tartsa 
folyamatosan nyomva (5 mp-ig) amikor is a 
kijelzőn az óra el kezd villogni. 
 
Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos órát, majd nyomja meg 
röviden 1x a TIMESET gombot. 
 
Most a távirányító elején található LE/FEL gombokkal állítsa be a pontos percet, majd ha kész, 
nyomja meg hosszan (8 mp-ig) a TIMESET gombot, amíg az idő villogása meg nem áll. Ekkor 
még egyszer nyomja meg a TIMESET gombot röviden, és a pontos idő elindul. 
 
 
2. Működési módok: 

 
3 működési mód közül választhat a MODESET gomb megnyomásával.  
 

Man: A redőnyök csak kézzel működtethetőek, a beállított 
időprogramok inaktívak. 
 
  

Auto: Automata üzemmód, mellyel a beprogramozott csatornák 
automatikusan működnek. 

  

Random: Kis óra diagram jelzi a véletlenszerű mozgatási módot. 
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3. A csatornák időprogramozása: 

 
Lehetőség van mind a 15 csatorna külön időre való beprogramozására.  
Válasszuk ki a MODESET gomb megnyomásával az auto üzemmódot.  
Válasszuk ki a távirányítón a programozni kívánt csatornát. 
 (JOBB/BAL gombok segítségével) 
 
A megfelelő csatornán nyomjuk le a TIMESET gombot (5 mp-ig), amikor is a reggeli felhúzási idő 
el kezd villogni a kijelzőn. Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a 
TIMESET gombot és állítsuk be a percet is a LE/FEL gombokkal. Ha meg van a pontos nyitási 
idő, akkor nyomjuk meg a MODESET gombot és máris átváltottunk az esti, zárási időre.  
 
Állítsuk be az órát a LE/FEL gombokkal, majd nyomjuk meg röviden a TIMESET gombot és 
állítsuk be a percet is a LE/FEL gombok segítségével. Ha meg van a pontos zárási idő, akkor 
nyomjuk le a TIMESET gombot (8 mp-ig) és ezzel elmentettük a programot. 
 
 
4. Programozott csatornák aktiválása: 
 
Lépjünk a kívánt csatornára pl: CH01. Ha a szám mellett látható két kis nyíl, akkor az 
időprogram aktiválva van azon a csatornán. Ha inaktiválni szeretnénk, akkor nyomjuk meg 
röviden a TIMESET gombot (4 mp-en belül a csatorna kiválasztást követően). A két kis nyíl 
eltűnt, így ez a csatorna nem fog időre működni. Aktiválás ugyanúgy TIMESET gomb 
megnyomásával történik. 
 
5. Helyes működés: 

 
A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani! 
Ahhoz, hogy az összes beállított csatorna automatikusan működjön a távirányítón, válasszuk ki a 
CH00-t és hagyjuk is ezen a csatornán. Más esetben csak az a csatorna fog magától működni, 
amin a távirányítót hagytuk. 
 
6. Elemcsere 

 
A készülék CR2430 típusú elemmel működik. 
 
 
 
 

A távirányítóra 1 év garanciát vállal a Kapitány Árnyékológyártó Kft. 
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