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WYŚWIETLACZ W TRYBIE RĘCZNYM

WYŚWIETLACZ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
(program dzienny)

WYŚWIETLACZ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM
(program dni robocze/dni wolne)
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Przed każdym użyciem uważnie przeczytać tę instrukcję.

Prezentacja i zasada działania1

Programowanie w istniejącej instalacji2

i

Obsługa nadajnika Timer Easy3
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a: kontrolka nadawania
b: aktualny czas
c: aktywny tryb regulacji
d: kontrolka niskiego stanu naładowania baterii
e: przycisk zatwierdzenia
f: przyciski przewijania
g: przyciski sterowania
h: wyłączony tryb automatyczny
i: włączona funkcja symulacji obecności 
j: czas wykonania następnego polecenia
k: program dni robocze/wolne

ZEGAR WSTĘPNIE ZAPROGRAMOWANY W TRYBIE FABRYCZNYM:  Aktualny czas: czas lokalny PARYŻ (zima UTC +1, lato UTC +2) 
Zmiana czasu letni/zimowy: europejska strefa czasowa 
Program dzienny: otwieranie o 7:30 / zamykanie o 20:00

1.  Naciskać przez około 3 sekundy przycisk programowania nadajnika indywidual-
nego sterowania. Napęd będzie obracał się przez około 0,5 sekundy w każdą ze 
stron.

2.  Naciskać przez około 1 sekundę przycisk programowania (PROG) nadajnika 
Timer Easy Hz. Napęd będzie obracał się przez około 0,5 sekundy w każdą ze 
stron. Operacja jest zakończona.

Zmiana trybu działania: Aby 
przejść z trybu ręcznego do 
trybu automatycznego i odwro-
tnie, należy krótko nacisnąć na 
przycisk zatwierdzenia (●)

Włączenie/wyłączenie funkcji symulacji 
obecności : Aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję symulacji obecności, należy nacisnąć 
jednocześnie dwa przyciski przewijania 
(◄,►) (tylko w trybie automatycznym)

tylko dla instalatora

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat programowania, pro-
simy przeczytać instrukcję zastosowanego napędu radiowego lub odbiornika.

Nadajnik Timer Easy Hz jest teraz gotowy do pracy, z programem opisanym w § 1(i).
Operacje od §4 do §6 nie są obowiązkowe i służą jedynie do przeprowadzenia zmian ustawień w trybie fabrycznym.

Nadajnik Timer Easy Hz umożliwia indywidualne, grupowe lub ogólne zdalne 
sterowanie napędami i odbiornikami SIMU Hz. Dostępne są dwa tryby sterowania: 
tryb ręczny lub tryb automatyczny.

TRYB RĘCZNY:
- Aby wysłać polecenie, należy nacisnąć na jeden z przycisków sterowania (▲, ■ lub ▼)
- Programy trybu automatycznego są wyłączone.

TRYB AUTOMATYCZNY: Wewnętrzny zegar pozwala na jedno otwieranie (  1) i jedno zamykanie (  2) 
dziennie. Zaprogramowane czasy mogą być:
- Takie same każdego dnia tygodnia: program dzienny (tryb domyślny)
- Różne, w zależności czy jest to dzień roboczy czy dzień wolny: program dni robocze/dni wolne.
(np.: dni robocze od poniedziałku do piątku i dni wolne w sobotę i niedzielę – prosimy zapoznać się z p. 4.8)

-  Funkcja symulacji obecności  przesuwa w sposób zmienny losowo zaprogramowane czasy 
działania od 0 do + 30 minut, aby symulować obecność domowników.

-  Przyciski przewijania (◄,►) umożliwiają wyświetlanie ustawień programatora czasowego, natomiast 
przyciski sterowania (▲, ■ lub ▼) umożliwiają ręczne sterowanie
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PROG    3s

2

PROG    3s

PROG    1s

1 s.

Ustawienia: Data, aktualny czas godzina, czas letni/zimowy, dni robocze/wolne4

4.1 4.2

7 s.

4.3 4.4 4.5 4.6 4.84.7

4.1.  Naciskać przycisk zatwierdzenia (●) przez ponad 7 sekund. SET i YEAR zostaną 
wyświetlone na ekranie.

4.2 / 4.3 / 4.4. Ustawienie aktualnej daty: 4.2: Rok, 4.3: Miesiąc, 4.4: Dzień.
4.5 / 4.6. Ustawienie aktualnego czasu: 4.5: Godzina, 4.6: Minuty.
4.7.  Wprowadzenie strefy geograficznej instalacji, aby funkcjonowała automatyczna 

zmiana czasu letni/zimowy: EU = Europa, US = USA, OFF = inne kraje (OFF nie 
będzie automatycznej zmiany czasu z letniego na czas zimowy. Jeżeli zachodzi 
potrzeba zmiany czasu należy postępować zgodnie z punktami od 4.1 do 4.6).

4.8. Ustawienie dni roboczych/wolnych:
-  Aby zapisać w pamięci tylko jedno ustawienie dzienne, powtarzane każdego dnia 
tygodnia, należy wybrać (zakreślić) wszystkie dni tygodnia (ustawienie domyślne).

-  Aby zapisać w pamięci dwa różne ustawienia, (dni robocze/dni wolne), należy 
wybrać (zakreślić) jedynie dni "robocze" w tygodniu. Pozostałe dni będą domyślnie 
uznane za dni "wolne".

Istnieje możliwość zapisania i wyjścia z trybu regulacji, naciskając przez 3 
sekundy przycisk zatwierdzenia (●).

https://www.wolny.org.pl

https://www.wolny.org.pl/


Reset programów6

Wymiana baterii7

6.1.  Naciskać przez 7 sekund przycisk zatwierdzenia (●), SET i YEAR zostają wyświetlone na 
ekranie i zacznie migać rok.

6.2.  Naciskać przez 8 sekund przycisk PROG.

Nadajnik będzie w trybie ręcznym, z następującymi wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami:
- Zmiana czasu letni/zimowy:  europejska strefa czasowa
- Program dzienny: otwieranie o 7:30 / zamykanie o 20:00
- Aktualna data i czas pozostają niezmienione

PROG 8 s.

1 2

7 s.

2 X
LR03 AAA 1.5V

120 s.
MAX.

5.2. Zmiana czasu polecenia otwierania lub zamykania

5.3. Usunięcie polecenia otwierania lub zamykania
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-  Baterie należy wymienić, gdy zostanie wyświetlona kontrolka (d). Czas działania baterii: ±3 lata 
przy 4 naciśnięciach dziennie.

- Należy przestrzegać polaryzacji (+/-).
- Nie wolno ponownie ładować.
-  Należy oddzielić urządzenie od baterii i osobne przekazać je do właściwych punktów utylizacji 

odpadów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie zanurzać w żadnym płynie.

Firma SIMU oświadcza niniejszym, że urządzenie "Nadajnik TIMER Easy Hz" jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi odnośnymi postanowieniami 
dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest do Waszej dyspozycji na stronie internetowej : www.simu.fr. Może on być użytkowany w Unii Europejskiej, w 
Szwajcarii.

1.  Wybrać za pomocą przycisków przewijania (◄,►) kolejność poleceń do 
zapisania w pamięci (  1 lub  2) - niepotrzebne w przypadku programu 
dziennego.

2.  Nacisnąć przycisk do zapamiętania (▲ lub ▼) i przytrzymać go przez 8 
sekund. Roleta wykona polecenie i zostanie ono zapamiętane.

1.  Za pomocą przycisków przewijania (◄,►) wybrać 
kolejność poleceń do zmiany (  1 lub  2).

2.  Naciskać przycisk zatwierdzenia (●) przez 3 sekundy. 
SET i EDIT zostają wyświetlone, EDIT miga.

3. Nacisnąć na 1 sekundę przycisk zatwierdzenia (●)

4.  Ustawić godzinę wykonania programu i nacisnąć na 1 
sekundę przycisk zatwierdzenia (●)

5.  Ustawić minuty wykonania programu i nacisnąć przycisk 
zatwierdzenia (●)

1.  Za pomocą przycisków przewijania (◄,►) wybrać kolejność poleceń (  1 
lub  2) do skasowania.

2.  Naciskać przycisk zatwierdzenia (●) przez 3 sekundy. SET i EDIT zostają 
wyświetlone na ekranie, EDIT miga.

3. Wybrać DELET za pomocą przycisku przewijania ►

4. Nacisnąć na 1 sekundę przycisk zatwierdzenia (●)

-  Po upływie 5 sekund, miga bieżąca godzina, która zastępuje poprzednio zaprogra-
mowany czas działania. Przytrzymać wciśnięty przycisk jeszcze przez 3 sekundy.

-  Jeżeli przycisk zostanie zwolniony przed upływem 8 sekund, żadna 
zmiana nie zostanie uwzględniona.

Zmiany wprowadzone zgodnie z tym rozdziałem będą dotyczyć wszystkich dni tygodnia w przypadku programu dziennego lub wszystkich 
zaznaczonych dni w trybie dni roboczych/wolnych.

5.1. Funkcja Memory: Szybkie zapisywanie w pamięci polecenia poprzez długie naciskanie

 : Wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawione są dni robocze/wolne

 : Wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawione są dni robocze/wolne

 : Wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawione są dni robocze/wolne
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Zmiana programów5 Dostępne z trybu automatycznego
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