
PL - Nadajnik Hz TIMER MULTI umożliwia sterowanie maksymalnie 6 napędami lub grupami napędów (Hz.02, EHz, DMIHz, 
ESPHz, AutoShort Hz, lub napędami wyposażonymi w odbiornik Hz). Nadajnik ten może działać w jednym z dwóch trybów:
-  Tryb ręczny =  OFF: przyciski ◄ i ► służą do wyboru kanału nadawania, a przyciski ▲, ■ i ▼ do 

sterowanianapędem (napędami). Każdemu kanałowi można nadać nazwę (5 liter / cyfr), aby ułatwić jego 
identyfikację (§5). Programy trybu automatycznego są wyłączone.

-  Tryb automatyczny =  ON: Wbudowany zegar umożliwia zapisanie do 6 programów automatycznych (polecenie 
▲,▼ i położenie pośrednie*) dla poszczególnych dni tygodnia. Przyciski ◄ i ► służą do wyświetlania zapisanych 
programów. Przyciski ▲, ■ i ▼ nie umożliwiają sterowania napędami. Na podstawie wprowadzonych wartości (od 
6.8 do 6.11) funkcja zmierzch  ustala harmonogram w taki sposób, aby rozpoczęcie programu przez cały rok 
następowało zawsze po zachodzie słońca. (zobacz § (6)INFO). Funkcja symulacja obecności  przesuwa czas 
rozpoczęcia programów od 0 do +30 minut, aby sprawić wrażenie, że ktoś przebywa w domu.

* Niedostępne w odbiornikach Hz
1. Opis:
a. Wskaźnik nadawania
b. Włączony tryb ustawień
c. Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
d. Przycisk zatwierdzający (●)
e. Przyciski do przewijania (◄,►)
f. Przyciski sterujące (▲, ■, ▼)
Wyświetlacz w trybie ręcznym =  OFF
g. Nazwa wybranego kanału
h. Numer wybranego kanału

Wyświetlacz w trybie automatycznym =  ON
i. Aktualny czas.
j. Dzień tygodnia.
k.  Włączony tryb symulacji obecności.
l. Zapisane programy.
m. Włączona funkcja zmierzch.
n. Czas następnego polecenia.
o. Kanały wybrane dla następnego polecenia (1>6).
p. Następne polecenie.

Aby wykonać kroki opisane w rozdziałach §3, §4 i §5, należy przestawić nadajnik w tryb ręczny.
2.  Zmiana trybu działania: 

Aby przejść z trybu automatycznego do trybu ręcznego (i odwrotnie), należy krótko nacisnąć przycisk ●
3. Programowanie nadajnika w istniejącej instalacji (tryb ręczny):
3.1.  Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk PROG zaprogramowanego nadajnika sterowania indywidualnego 

wybranej rolety.
3.2. W nadajniku TIMER MULTI należy wybrać kanał do zaprogramowania za pomocą przycisków przewijania (◄,►)
3.3. Nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk PROG w nadajniku TIMER MULTI. Programowanie zostało zakończone.
Dokładniejsze informacje znajdują się w instrukcjach obsługi zainstalowanych napędów lub odbiorników radiowych.
4. Obsługa nadajnika TIMER MULTI (tryb ręczny):
4.1. Wybrać kanał za pomocą przycisków przewijania (◄,►)
4.2. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk odpowiadający żądanemu poleceniu (▲, ■, ▼)
5. Identyfikacja kanałów (tryb ręczny):
5.1. Wybrać kanał za pomocą przycisków przewijania (◄,►)
5.2.  Aby włączyć tryb ustawień, nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk zatwierdzający ●, na ekranie zostanie wyświetlony 

napis SET.
5.3. Za pomocą przycisków przewijania (◄,►) wybrać znak do edycji.
5.4. Aby dokonać edycji wybranego znaku, nacisnąć i przytrzymać przez 1 s przycisk zatwierdzający ●.
5.5. Gdy wyświetli się migająca litera A, można zmienić znak za pomocą przycisków przewijania ( ◄,►).
5.6.  Aby zatwierdzić wybrany znak, należy nacisnąć i przytrzymać przez 1 s przycisk zatwierdzający ●. Zacznie migać następny 

znak. Należy powtórzyć kroki od 5.3 do 5.6 dla każdego ze znaków wchodzących w skład nazwy kanału.
5.7. Aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu ustawień, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk zatwierdzający ●.

TIMER MULTI
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Leer atentamente este folleto antes de cualquier utilización.
Przed każdym użyciem uważnie przeczytać tę instrukcję.

Přečtěte si pozorně návod.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την οποιαδήποτε χρήση.
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Cambio del modo de funcionamiento - Zmiana trybu działania - Změna způsobu provozu - Αλλαγή τρόπου λειτουργίας2

Programación del emisor Timer Multi en una instalación existente - Programowanie nadajnika w istniejącej instalacji - Naprogramování vysílače v již existující instalaci - Προγραμματισμός του πομπού στην υπάρχουσα εγκατάσταση3
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Utilización del emisor - Obsługa nadajnika - Použití vysílače - Χρήση του πομπού4

Identificación de los canales - Identyfikacja kanałów - Identifikace kanálů - Εντοπισμός των διαύλων5

= OFF

= OFF

= OFF

ES - Puesta en marcha del emisor: después de la inserción de las pilas, y pulsar sobre una tecla se visualiza-
ran en el display "YEAR/SET/2010". Para regular el reloj en el momento, realizar las operaciones de 6.2 a 6.11, 
para realizar esta regulación posteriormente, pulsar 3 seg. en la tecla de validación.
PL - Włączanie: Po włożeniu baterii należy nacisnąć dowolny przycisk. Zostanie wyświetlony: "YEAR/
SET/2010". Aby od razu ustawić czas, należy wykonać kroki 6.2 do 6.11. Aby ustawić czas później, należy 
nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk zatwierdzający.

CZ - Uvedení do provozu: po vložení baterií a stisknutí tlačítka "YEAR/SET/2010" se zobrazí: Postupujte dle 
kroků do 6.2 až od 6.11 pro okamžité nastavení času, pro pozdější načasování stiskněte tlačítko ● na dobu tří 
sekund.
GR - Θέση σε λειτουργία: μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, και το πάτημα οιουδήποτε πλήκτρου 
εμφανίζεται "YEAR/SET/2010": Για να κάνετε την ρύθμιση του ρολογιού τώρα, ακολουθήστε τις διαδικασίες 6.2 
έως 6.11, για να εκτελέσετε αυτή την ρύθμιση αργότερα, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο επικύρωσης.

https://www.wolny.org.pl

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


Regulación del reloj - Ustawianie czasu - Nastavení hodin - Ρύθμιση του ρολογιού6 = ON
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11

7 s

PL - Aby wykonać kroki opisane w rozdziałach §6, §7, §8 i §9, należy przestawić nadajnik w tryb automatyczny.
6. Ustawianie zegara (tryb automatyczny):
6.1. Nacisnąć i przytrzymać przez 7 s przycisk zatwierdzający ●, na ekranie zostanie wyświetlony napis SET.
6.2 / 6.3 / 6.4. Ustawić aktualną datę: Rok (6.2), miesiąc (6.3), dzień (6.4).
6.5 / 6.6. Ustawić aktualny czas: Godzina (6.5), minuty (6.6).
6.7.  Wybrać  strefę  geograficzną:  EU  =  Europa,  US  =  USA,  inne  =  OFF.  Przy  ustawieniu  "OFF"  nie  następuje 

automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Jeżeli konieczna jest zmiana czasu, należy wykonać kroki 
od 6.1 do 6.11.

6.8 / 6.9. Ustawić harmonogram na 21 czerwca dla funkcji zmierzch, godzina (6.8), minuty (6.9).
6.10 / 6.11.  Ustawić harmonogram na 22 grudnia dla funkcji zmierzch, godzina (6.10), minuty (6.11).
7. Tworzenie / zmiana / usuwanie programu (tryb automatyczny):
7.1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk zatwierdzający ●, na ekranie zostanie wyświetlony napis SET.
7.2. Wybierz dzień programu: Mo, Tu, We, itd.
7.3.  Aby  utworzyć  lub  zmienić  program,  należy  wybrać  opcję  EDIT. Aby  usunąć  program  należy  wybrać  opcję 

DELET.
7.4.  Wybierz program do edycji lub usunięcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (jeżeli chcesz utworzyć nowy program, 

należy wybrać ostatni wyświetlany numer). Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zatwierdzający ●.
7.5.  Należy określić czy program będzie wykonywany według "harmonogramu stałego 00:00 ” czy "harmonogramu 

zmierzchowego ", a następnie nacisnąć przycisk zatwierdzający ●.
7.6 / 7.7. Ustawić czas wykonywania programu: Godzina (7,6), minuty (7,7).
7.8. Ustawić kanał / kanały, na którym/których będzie wykonywany program.
7.9.  Naciskać na przycisk ► do momentu, gdy jednocześnie zacznie migać 6 kanałów. Następnie należy nacisnąć 

przycisk ●, aby przejść do następnego kroku.
7.10. Wybrać polecenie do wykonania (▲, ■, lub ▼)
7.11.  Nacisnąć i przytrzymać przez 1 s przycisk ●, aby zapisać wprowadzone ustawienia. Aby ustawić nowy pro-

gram, należy powtórzyć kroki od 7.2 do 7.11.
7.12. Następnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk zatwierdzający ●, aby wyjść z trybu ustawień.
8. Funkcja "kopiuj/wklej" do przenoszenia ustawień programów z innych dni (tryb automatyczny):
8.1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk ●, na ekranie zostanie wyświetlony napis SET.
8.2. Wybierz dzień, z którego chcesz skopiować programy.
8.3. Nacisnąć jednocześnie na przyciski ◄ i ►, aby skopiować ustawienia (COPY)
8.4. Wybierz dzień, do którego chcesz wkleić programy.
8.5. Nacisnąć jednocześnie na przyciski ◄ i ►, aby wkleić ustawienia (PASTE)
8.6. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 s przycisk ●. Programowanie zostało zakończone.
9.  Włączanie / wyłączanie trybu symulacji obecności : Aby włączyć / wyłączyć tryb symulacji obecności w 

trybie automatycznym, naciśnij jednocześnie przyciski ◄ i ►.
10.  Wymiana baterii: Baterie należy wymienić, gdy zostanie wyświetlony wskaźnik (c). Czas pracy baterii: 

± 2 lata przy 4 poleceniach / dzień. Nie wolno ponownie ładować baterii, należy je przechowywać w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. Po zakończeniu  eksploatacji urządzenia,  należy  wyjąć  baterie lub 
akumulatorki i przekazać do właściwych punktów zbiórki.

-  Używanie urzàdzeń radiowych pracujàcych na tej samej częstotliwości (433,42 MHz) może spowodować 
pogorszenie działania naszego urzàdzenia (np.: słuchawki radiowe hi-fi). Nie wolno umieszczać nadajnika 
w pobliżu powierzchni metalowych, które mogà zmniejszać jego zasięg działania.

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

Creación / modificación/eliminación de un programa - Tworzenie / zmiana / usuwanie programu - Vytvoření / úprava/ odstranění programu - Δημιουργία / τροποποίηση / διαγραφή προγράμματος
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