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THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO

Những nguy hiểm chết người do điện giật!

Sự lắp ráp và cài đặt thiết bị không chính xác có thể dẫn đến điện áp điện đe dọa tính mạng con
người.

Sản phẩm này nên được cài đặt bởi chuyên gia điện theo tiêu chuẩn cài đặt hiện tại.

Vui lòng lưu ý:

 Các quy định quốc gia và các quy định về an toàn.
 Bảo hành sẽ không có giá trị nếu bạn làm xáo trộn hoặc sửa chữa thiết bị.
 Đường kính tối thiểu của dây dẻo cho thiết bị đầu cuối kết nối:  1mm2

 Đường kính tối đa của dây dẻo cho thiết bị đầu cuối kết nối: 4mm2

Đọc hướng dẫn này và tập trung vào nội dung của nó để đảm bảo rằng thiết bị làm việc hoàn
hảo và bạn có thể làm việc an toàn với thiết bị.

THÔNG TIN VỀ THIẾT BỊ

MIÊU TẢ THIẾT BỊ

Công tắc định thời gian sử dụng thanh DIN kỹ thuật số

 Lập trình độc lập với ngày.

 Lập trình theo ngày.
 Lập trình ngẫn nhiên, theo chu kỳ, theo xung.
 Lập trình theo thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn.

 Khởi tạo chương trình bằng các phương tiện: máy tính và các thiết bị di động.
 Giao diện năng lượng thấp khi sử dụng Bluetooth.



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 Thiết bị phù hợp cho những ứng dụng sau đây:
- Đèn chiếu sáng trong những khu vực tư nhân và khu vực thương mại.
- Biển quảng cáo.
- Hệ thống đèn đường.
- Ánh sáng trong các shop bán hàng.
- Kiểm soát bơm, đông cơ và các thiết bị.
- Điều khiển mành cuốn và mành che ánh sáng mặt trời.
- Mô phỏng sự hiện diện của ngôi nhà.

 Chỉ thích hợp để sử dụng ở những nơi khô ráo.
 Không sử dụng thiết bị gần với những tải phóng điện( mô tơ, biến thế,...).
 Chỉ cài đặt trên thanh DIN.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bạn có thể tím thấy thông số kỹ thuật cho thiết bị được miêu tả trong quyển hướng dẫn sử
dụng này tại: www.graesslin.de/technical-data

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

Bạn có thể tìm thấy tuyên bố về sự phù hợp của thiết bị được miêu tả trong quyển hướng dẫn
này tại: www.graesslin.de/doc

CHỨNG NHẬN FCC

FCC ID: 2AHH7-DG

Thiết bị này tuân theo điều 15 của luật FCC. Sự vận hành tùy thuộc vào hai điều kiện sau:

(1). Thiết bị này không gây ra sự can thiệp có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất cứ sự
can thiệp nào được nhận, bao gồm sự can thiệp có thể gây ra sự vận hành không mong muốn.

* Chức năng này phụ thuộc vào biến thể.

LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT

CẢNH BÁO: Nguy hiểm chết người do điện giật

Sự lắp ráp và cài đặt thiết bị không chính xác có thể dẫn đến điện áp điện đe dọa tính mạng con
người.



Sản phẩm này nên được cài đặt bởi chuyên gia điện theo tiêu chuẩn cài đặt hiện tại.

CÀI ĐẶT TRÊN MỘT THANH DIN

1. Đặt thiết bị trên thanh DIN từ đỉnh một góc nhỏ.

2. Nhấn nó ngược trở lại cho đến khi nó khớp vào vị trí.

SƠ ĐỒ MẠCH

CH1 = Channel 1 (Kênh 1)
CH2 = Channel 2 (Kênh 2)

Biến thể kênh 1 Biến thể kênh 2

Cài đặt thiết bị này theo sơ đồ mạch ( với 1 hoặc 2 kênh phụ thuộc vào biến thể)

SỰ VẬN HÀNH VÀ CÀI ĐẶT

MÀN HÌNH HIỂN THỊ VÀ PHÍM CHỨC NĂNG



A. Hiển thị chức năng của các nút bên trái.
B. Ngày và thời gian hoặc  chuyển hướng về menu.
C. Thời gian đóng ngắt đã được lập trình.
D. Hiển thị thời gian mùa hè và thời gian mùa đông.
E. Hiển thị Bluetooth.
F. Hiển thị chức năng của các nút bên phải.

CÁC NÚT
G. Các nút bên phải.
H. Nút reset
I. Các nút bên trái.

Hiển thị chức năng của 2 nút bên phải (G):

Menu Rời khỏi chế độ tự động và vào chế độ lập trình.

ESC Bấm một thời gian ngắn = Quay trở lại một bước

Bấm một khoảng thời gian dài (khoảng 2 giây) = Quay trở lại chế độ tự động

OK Lựa chọn và áp dụng nó.

< Quay trở lại lần nhập cuối cùng, ví dụ:  Khi nhập thời gian.

Hiển thị chức năng của 2 nút bên trái (I):

Thay đổi trạng thái kênh cho kênh 1

Thay đổi trạng thái kênh cho kênh 2

˄ Di chuyển lên trên trang trong Menu



˅ Di chuyển xuống dưới trang trong Menu

- Bấm trong thời gian ngắn = Giá trị được hiển thị (giờ, phút,...) được giảm đi 1/
Bấm trong một thời gian dài (khoảng 2 giây) = cuộn nhanh

+      Bấm trong thời gian ngắn = Giá trị hiển thị (giờ, phút,...) được tăng thêm 1/
Bấm trong một thời gian dài (khoảng 2 giây) = cuộn nhanh

TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MENU

*Chức năng này phụ thuộc vào biến thể



VẬN HÀNH BAN ĐẦU

Khi được giao, thiết bị này ở trong chế độ tự động với những cài đặt mặc định cho thời gian,
ngày và ngôn ngữ (tiếng Anh).

Khi các nút menu được vận hành lần đầu tiên, một ký tự đại diện đi qua bạn những cài đặt cơ bản
cái mà bạn có thể kiểm tra trong  quá trình vận hành ban đầu và điều chỉnh nếu cần thiết.

Những cài đặt dưới đây được truy vấn trong thời gian vận hành ban đầu:

 Language = Ngôn ngữ
 Thông tin địa điểm ( Quốc gia, tọa độ) cho tính toán thiên văn.

*Chức năng này phụ thuộc vào biến thể

LẬP TRÌNH

Các lệnh ngắt được ưu tiên hơn các lệnh bật.

THÔNG TIN CHO SỰ TẠO RA CHƯƠNG TRÌNH.

Thiết bị được lập trình theo các bước dưới đây:

 Thiết lập hệ thống dữ liệu hoặc dải ngày.



Trong Menu này, bạn có thể định rõ vào ngày nào, vào thời gian nào thiết bị được bật/ tắt.

 Thiết lập chức năng và thời gian đóng ngắt
Theo danh mục Menu này, bạn có thể định rõ các lệnh đóng ngắt nào được thực hiện lúc
nào (Bật, tắt, xung, chu kỳ, ngẫu nhiên). Điều này có thể định rõ cho mỗi kênh với dải
ngày khác nhau.

TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÓNG NGẮT MỚI

Chương trình không với ngày (Chương trình theo thứ của tuần)

Chương trình với ngày
Để tạo ra một chương trình đóng ngắt mới, bấm nút Menu khóa:
1. Lựa chọn Program và xác nhận bằng OK



2. Lựa chọn New và xác nhận bằng OK
Số lượng của không gian bộ nhớ chương trình có sẵn được hiển thị ngắn gọn (PXXX). Sau
đó, số lượng không gian bộ nhớ các kênh đóng ngắt có sẵn xuất hiện.
Không gian bộ nhớ có sẵn phụ thuộc vào biến thể của thiết bị.

3. Trong bước với Ngày, định rõ với
- No và Ok, thiết bị nên được lập trình không theo ngày.

Các lệnh đóng ngắt có hiệu lực cho tất cả các ngày.
Tiến hành với bước hành động đến bước 4.

- Định rõ với Yes và No để thiết bị sẽ được lập trình theo hệ thống ngày.
Các lệnh đóng ngắt có hiệu lực cho các ngày và giai đoạn cái được định rõ trong lập
trình.
Bạn có thể định rõ nhiều dải ngày. Nếu giai đoạn thời gian đã được xác định, kết thúc
truy vấn với ngày cuối cùng với NO.

Nếu bạn đã thiết lập thông tin địa điểm (chức năng thiên văn) trong thiết bị, bạn có
thể chọn khi nào thay đổi, liệu thiết bị nên được đóng ngắt trực tiếp để mặt trời mọc và mặt
trời lặn thông qua giới hạn ngày.

Chức năng thiên văn không sẵn có ở tất cả các phiên bản của thiết bị.

4. Trong bước SELECT FCT (FCT = FUNCTION), định rõ loại lệnh đóng ngắt:
- ON

Chọn thời gian mà một kênh nên được bật
- OFF

Chọn thời gian mà một kênh nên được tắt
- PULSE

Chọn cài đặt cho chương trình xung
- RANDOM ON

Chọn cài đặt cho chương trình Random ON
- RANDOM OFF

Chọn cài đặt cho chương trình Random OFF
5. Chọn các chức năng mong muốn và xác nhận với OK

Số lượng của không gian bộ nhớ lệnh đóng ngắt có sẵn xuất hiện (CXXX)
Không gian bộ nhớ có sẵn phụ thuộc vào biến thể của thiết bị.

SỬ DỤNG CÁC KÝ TỰ ĐẠI DIỆN



Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện khi nhập ngày. Điều này cho phép bạn lập trình lần
chuyển đổi định kỳ những cái luôn luôn được thực hiện, ví dụ: luôn là ngày đầu tiên của
tháng. Thay vì hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, chọn ký tự đại diện **** cho năm và **
cho tháng và ngày.
Dưới đây bạn sẽ nhìn thấy ngày nhập vào xuất hiện như thế nào và bạn có thể sử dụng các ký
tự đại diện như thế nào?
• 2016.03.13 - 2016.03.13
Lệnh chuyển đổi chỉ thực hiện vào ngày 13/03/2016
• 2016.03.13 - 2016.03.20
Lệnh chuyển đổi chỉ được thực hiện giữa ngày 13/03/2016 và 20/03/2016
• 2016.**.13 - 2016.**.13
Lệnh chuyển đổi được thực hiện vào ngày 13 hàng tháng của năm 2016
• ****.**.01 - ****.**.01
Lệnh chuyển đổi luôn được thực hiện hàng năm, vào ngày đầu tiên của tháng

Lệnh lập trình “ON”

1. Bấm nút Menu
2. Chọn Program và xác nhận với OK

Để làm rõ các bước hành động tiếp theo, nhìn biểu đồ dòng chảy.
3. Chọn New và xác nhận với OK
4. Trong bước With Date? Xác định rõ liệu thiết bị đang được kích hoạt vào một ngày nhất

định , Nếu đúng – xác nhận với OK
5. Chọn ON và xác nhận với OK
6. Nhập giờ và phút của thời gian bật công tắc (+/-) và xác nhận mỗi cái với OK
Chú ý: Dữ liệu cho mặt trời mọc và mặt trời lặn nên được xem xét trong sự kết nối với biến thể
thiên văn. Sự lựa chọn của các thông số này là giữa 24:00 và 00:00.
7. Cài đặt các ngày trong tuần (+/-) mà thời gian đóng ngắt nên áp dụng, và xác nhận với OK

Chú ý: Các ngày trong tuần 1-5, 6-7 và 1-7 được cài đặt sẵn. các ngày trong tuần riêng lẻ có
thể được thiết lập (+/-) theo "Select Dates".



8. Chọn kênh (+/-) mà thời gian đóng ngắt nên được cài đặt, và xác nhận với OK.
Chú ý: Dấu cộng viết tắt cho hoạt động, dấu trừ viết tắt cho một kênh không hoạt động.

9. Chọn Yes để tạo thêm lần đóng ngắt, or No để xác định quyền ưu tiên có thể.

Chế độ ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.

LẬP TRÌNH LỆNH OFF

1. Bấm nút Menu
2. Chọn Program và xác nhận với OK

Để làm rõ các bước hành động tiếp theo, nhìn biểu đồ dòng chảy.
3. Chọn New và xác nhận với OK
4. Trong bước With Date? Xác định rõ liệu thiết bị đang được kích hoạt vào một ngày nhất

định , Nếu đúng – xác nhận với OK
5. Chọn OFF và xác nhận với OK
6. Nhập giờ và phút của thời gian bật công tắc (+/-) và xác nhận mỗi cái với OK
Chú ý: Dữ liệu cho mặt trời mọc và mặt trời lặn nên được xem xét trong sự kết nối với biến thể
thiên văn. Sự lựa chọn của các thông số này là giữa 24:00 và 00:00.
7. Cài đặt các ngày trong tuần (+/-) mà thời gian đóng ngắt nên áp dụng, và xác nhận với OK

Chú ý: Các ngày trong tuần 1-5, 6-7 và 1-7 được cài đặt sẵn. các ngày trong tuần cá nhân có
thể được thiết lập (+/-) theo "Select Dates".

8. Chọn kênh (+/-) mà thời gian đóng ngắt nên được cài đặt, và xác nhận với OK.
Chú ý: Dấu cộng viết tắt cho hoạt động, dấu trừ viết tắt cho một kênh không hoạt động.

9. Chọn Yes để tạo thêm lần đóng ngắt, or No để xác định quyền ưu tiên có thể.

Chế độ ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.



CHƯƠNG TRÌNH XUNG

(1) Thời gian bắt đầu
(2) Thời gian

Tính năng này không sẵn có trong tất cả các biến thể của thiết bị.

Một lệnh đóng ngắt xung bao gồm:

 Thời gian bắt đầu

 Thời gian = Bật On
Thời gian đóng ON ngắn nhất = 1 giây
Thời gian đóng ON dài nhất = lớn nhất 2 giờ.
Ví dụ: Kênh 1 sẽ được bật hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu lúc 15:00 trong
khoảng thời gian 30 giây.



1. Bấm nút Menu
2. Chọn Program và xác nhận với OK

Để làm rõ các bước hành động tiếp theo, nhìn biểu đồ dòng chảy.
3. Chọn New và xác nhận với OK
4. Trong bước With Date? Xác định rõ liệu thiết bị đang được kích hoạt vào một ngày nhất

định , Nếu đúng – xác nhận với OK
5. Chọn Pulse và xác nhận với OK
6. Nhập giờ và phút của thời gian bắt đầu (+/-) và xác nhận mỗi lần nhập với OK
Chú ý: Dữ liệu cho mặt trời mọc và mặt trời lặn nên được xem xét trong sự kết nối với biến thể
thiên văn. Sự lựa chọn của các thông số này là giữa 24:00 và 00:00.
7. Nhập giờ, phút, giây của thời gian xung (+/-) và xác nhận với OK
8. Cài đặt các ngày trong tuần (+/-) mà thời gian đóng ngắt nên áp dụng, và xác nhận với OK

Chú ý: Các ngày trong tuần 1-5, 6-7 và 1-7 được cài đặt sẵn. các ngày trong tuần cá nhân có thể
được thiết lập (+/-) theo "Select Dates".

9. Chọn kênh (+/-) mà xung được cài đặt và xác nhận với OK

Chú ý: Dấu cộng viết tắt cho hoạt động, dấu trừ viết tắt cho một kênh không hoạt động.

10. Chọn Yes để tạo thêm lần đóng ngắt, or No để xác định quyền ưu tiên có thể.

Chế độ ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.

LẬP TRÌNH THEO CHU KỲ

(1) Start time = Thời gian bắt đầu
(2) Period ON= giai đoạn bật
(3) Period OFF= giai đoạn tắt

Lập trình chu kỳ chỉ có thể trong chế độ nâng cao.
Một lệnh đóng ngắt theo chu kỳ bao gồm:

 Start time



 Period ON= bật công tắc
 Period OF= tắt công tắc

Ví dụ: Kênh 1 được bật từ 9:00 thứ Hai đến 19:00 thứ Sáu mỗi lần 30 phút cho 10 phút.

 Thời gian bắt đầu       9:00
 Thời gian bật             10 phút

 Thời gian tắt              30 phút
 Lệnh tắt riêng            19:00

Để kết thúc một chu kỳ, một lệnh OFF độc lập phải được cài đặt. Một tổ hợp của
chương trình chu kỳ là không được phép.

1. Bấm nút Menu

2. Chọn Program và xác nhận với OK

Để làm rõ các bước hành động tiếp theo, nhìn biểu đồ dòng chảy.

3. Chọn New và xác nhận với OK

4. Trong bước With Date? Xác định rõ liệu thiết bị đang được kích hoạt vào một ngày nhất
định , Nếu đúng – xác nhận với OK

5. Chọn Cycle và xác nhận với OK

6. Nhập giờ và phút của thời gian bắt đầu (+/-) và xác nhận mỗi lần nhập với OK

7. Nhập giai đoạn bật (+/-), và xác nhận mỗi lần với OK



8. Nhập giai đoạn tắt (+/-), và xác nhận mỗi lần với OK

9. Chọn các ngày trong tuần mà chu kỳ nên được bắt đầu và xác nhận với OK

10. Chọn kênh (+/-) mà chu kỳ nên được cài đặt và xác nhận với OK

Chú ý: Dấu cộng viết tắt cho hoạt động, dấu trừ viết tắt cho một kênh không hoạt động.

11. Và chọn ưu tiên có thể (priority)

Lựa chọn quyền ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.
Bạn lập trình lệnh OFF trong menu Select FCT để kết thúc lệnh đóng ngắt theo chu kỳ.

LẬP TRÌNH NGẪU NHIÊN

Lập trình ngẫu nhiên chỉ có thể trong chế độ nâng cao.
Ví dụ: Random → 15:00 → +02:00 → 1 2 3 4 5 → 1

Kênh 1 được bật vào thứ Hai đến thứ Sáu giữa 15:00 và 17:00, điểm thời gian bật chính
xác là ngẫu nhiên trong dải thời gian này.

1. Bấm nút Menu

2. Chọn Program và xác nhận với OK

Để làm rõ các bước hành động tiếp theo, nhìn biểu đồ dòng chảy.

3. Chọn New và xác nhận với OK

4. Định rõ trong bước With Date, liệu thiết bị nên được kích hoạt vào một ngày nhất
định và nếu có, hãy xác nhận với OK



5. Chọn Random ON hoặc Random OFF và xác nhận với OK

Chú ý: Giai đoạn của đóng ngắt ngẫu nhiên được định rõ với ± 2 giờ.

6. Nhập giờ và phút của thời gian bắt đầu (+/-) và xác nhận mỗi lần với OK
7. Nhập giờ và phút của một dải lập trình ngẫu nhiên (+/-), và xác nhận mỗi lần với OK
8. Cài đặt ngày mà thiết bị nên chuyển đổi ngẫu nhiên và xác nhận với OK
9. Chọn kênh (+/-) mà đang được lập trình, và xác nhận với OK

Chú ý: : Dấu cộng viết tắt cho hoạt động, dấu trừ viết tắt cho một kênh không hoạt động.

10. Và chọn ưu tiên có thể (priority)

Lựa chọn quyền ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.

ĐỊNH NGHĨ SỰ ƯU TIÊN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Bạn chỉ rõ thứ tự mà các chương trình của thiết bị nên được chạy bằng cách sử dụng quyền ưu
tiên. Do đó bạn có thể thực hiện một lệnh đóng ngắt hàng ngày, nhưng có thể định rõ thông qua
một quyền ưu tiên cao hơn, ví dụ những lần đóng ngắt khác của thiết bị có hiệu lực vào ngày lễ.

Lựa chọn quyền ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao.

Quyền ưu tiên có thể được định rõ trong chương trình dưới đây:

 Inpulse = không xung
 Cycle = chu kỳ
 Random = ngẫu nhiên

Bằng cách mặc định, quyền ưu tiên được xác định như dưới đây:

 Không với ngày =>  thấp
 Ngày tham chiếu => trung bình

 Ngày riêng lẻ => cao

Những sự ưu tiên dưới đây có thể cài đặt:

 Very Low = rất thấp
 Low = thấp



 Medium = trung bình
 High = cao
 Very High = rất cao

Ví dụ: Một chương trình hàng ngày bật thiết bị hàng ngày 8:00 sáng đến 17:00 chiều.
Nếu ví dụ, bạn không muốn thiết bị bật vào những ngày cuối tuần của một kỳ nghỉ lễ,
hãy tạo lên một chương trình với quyền ưu tiên cao hơn cho những ngày này. Chương
trình này được ưu tiên hơn các thiết lập khác.

XEM, SỬA HOẶC XÓA CHƯƠNG TRÌNH

Để xem, sửa hoặc xóa chương trình, nhấn Menu khóa:

1. Chọn Program và xác nhận với OK.
2. Chọn Read/Change và xác nhận với OK.
3. Chọn chương trình và xác nhận với OK
4. Chọn danh sách (date entries, switching times, priority) mà bạn muốn xem và sửa nó

hoặc chọn delete program để xóa chương trình được chọn.

Lựa chọn quyền ưu tiên chỉ có thể có trong chế độ nâng cao



XÓA TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

1. Bấm nút Menu
2. Chọn Program và xác nhận với OK
3. Chọn Delete all và xác nhận với OK
4. Chọn Yes và xác nhận với OK

CẤU HÌNH

ĐÈN NỀN

Trong menu ánh sáng, bạn định rõ đèn nền hoãn lại bao lâu sau khi ấn nút khóa cuối cùng.

Những cài đặt dưới đây là có thể:

 Fix On
Chiếu sáng ngược của màn hình hiển thị vẫn còn tiếp tục.



 2 Min
Đèn nền của màn hình hiển thị tự động tắt trong hai phút sau khi gõ phím cuối
cùng.
1. Nhấn nút Menu
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn Light và xác nhận với OK
4. Chọn cài đặt mong muốn và xác nhận với OK

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM (THIÊN VĂN)
Bạn xác định thông tin địa điểm trong menu Astro

Đặc điểm này không có sẵn trong tất cả các biến thể của thiết bị.

Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 Country
Tên quốc gia và thành phố của địa điểm

 Coordinates
Kinh độ và vĩ độ của địa điểm
1. Bấm nút Menu
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn menu Astro và xác nhận với OK
4. Chọn Menu con Country hoặc Coordinates và xác nhận với OK
5. Tiến hành các cài đặt và xác nhận với OK



ĐỒNG HỒ GIỜ
Đọc đồng hồ giờ
Bạn có thể nhìn thấy công tắc định thời gian DIN-rail của bạn hoạt động bao nhiêu giờ khi được
bật trong menu Read hour counter

1. Bấm nút Menu
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn Hour counter và xác nhận với OK
4. Chọn Read và xác nhận với OK
5. Chọn kênh mong muốn

Đồng hồ phục vụ
Bạn chỉ rõ số giờ hoạt động mà sẽ vượt qua cho một tin nhắn dịch vụ sẽ được hiển thị cho một
kênh trong menu Hour meter service. Điều này được thể hiện trên màn hình hiển thị ngay khi
máy đếm đã đạt đến giá trị giờ được cài đặt bởi bạn.

6. Bấm nút Menu
7. Chọn Config và xác nhận với OK
8. Chọn Hour counter và xác nhận với OK



9. Chọn Service và xác nhận với OK
10. Chọn kênh và xác nhận với OK
11. Chọn giá trị đếm và xác nhận với OK

PIN
Bạn định rõ liệu một sự truy cập PIN được yêu cầu cho cài đặt thiết bị trong menu PIN.
Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 NO PIN
Nhập PIN không được yêu cầu để thay đổi những cài đặt của thiết bị.

 PIN Enter
Nhập PIN được yêu cầu để thay đổi những cài đặt của thiết bị.

CÀI ĐẶT PIN

1. Bấm nút Menu
2.
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn PIN và xác nhận với OK
4. Chọn vào NO PIN hoặc PIN và xác nhận với OK
5. Đối với sự lựa chọn PIN Enter nhập vào (+/-) PIN và xác nhận với OK



MODE ( CHẾ ĐỘ)

Bạn định rõ liệu bạn chỉ muốn sử dụng các chức năng tiêu chuẩn hay các chức năng nâng cao
của thiết bị trong menu Mode

Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 Standard
Những chức năng sau đây là có sẵn:

- Lệnh ON/OFF
- Lập trình liên quan đến mặt trời mọc và mặt trời lặn (chỉ cho những thiết bị với chức

năng thiên văn)
- Quyền ưu tiên tự động

 Advanced
Những chức năng dưới đây là có sẵn:

- Lệnh ON/OFF
- Lập trình liên quan đến mặt trời mọc và mặt trời lặn (chỉ cho những thiết bị với chức

năng thiên văn)
- Quyền ưu tiên tự động
- Lập trình xung (pulse)
- Lập trình theo chu kỳ (cycle)
- Lập trình ngẫu nhiên (random)
- Ưu tiên được xác định bởi người dùng

Cài đặt mode
1. Bấm nút Menu
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn Mode và xác nhận với OK



4. Chọn cài đặt Standard hoặc Advanced và xác nhận với OK

BLUETOOTH

Những chức năng nhất định của thiết bị có thể điều khiển bằng Bluetooth thông qua menu

Bluetooth (smart phone, máy tính bảng,.. ).

Những cài đặt sau đây là có thể làm:

 SMART LINK
- Địa chỉ MAC
- Tên thiết bị

 General
- Số phiên bản của phần mềm
- Số Serial của thiết bị

 BLE Devices
Danh sách các Module mở rộng Bluetooth được kết nối
TẠO LÊN SỰ KẾT NỐI BLUETOOTH
1. Bấm nút Bluetooth trên thiết bị ( thiết bị định thời gian thanh DIN)

Biểu tượng Bluetooth sẽ nhấp nháy trong vòng 2 phút. Nếu một thiết bị di
động hoặc PC kết nối, biểu tượng Bluetooth vẫn tiếp tục nhìn thấy.

2. Tìm kiếm phần mền ứng dụng cho các thiết bị mới.
Nếu thiết bị được tìm thấy, nó sẽ được hiển thị trong phần mềm ứng dụng
trong danh sách của các thiết bị có sẵn.



Nếu một sự kết nối được cài đặt cho lần đầu tiên, thiết bị kết nối tự động ngay khi hệ
thống kết nối Bluetooth đã thành công. Sau đó, bạn có thể điều khiển công tắc định thời gian với
thiết bị di động, nhìn thấy hướng dẫn vận hành cho phần mềm ứng dụng.

Nếu công tắc định thời gian được bảo vệ thông qua một mã PIN, mã PIN này phải được đăng
nhập vào thiết bị di động.

XÓA THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN

1. Nhấn nút Menu
2. Chọn Config và xác nhận với OK
3. Chọn Bluetooth và xác nhận với OK
4. Chọn My devices và xác nhận với OK
5. Chọn thiết bị bạn muốn xóa và xác nhận với OK

Thiết bị di động được xóa.

HIỂN THỊ TRONG KHI TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU

Sự xuất hiện dưới đây trên màn hình hiển thị của công tắc định thời gian trong khi truyền tải
các chương trình hoặc cấu hình từ một thiết bị di động.



CÀI ĐẶT NGÀY VÀ GIỜ

Bạn định rõ định dạng cho hiển thị thời gian trong menu Date/Time

Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 24 Hours
Thời gian được hiển thị trong định dạng 24 Giờ

 AM/PM
Thời gian được hiển thị trong định dạng 24 giờ
AM = Buổi sáng
PM = Buổi chiều
1. Bấm nút Menu
2. Chọn Date/Time và xác nhận với OK
3. Chọn cài đặt (˅/˄) và xác nhận với OK
4. Nhập dữ liệu theo cài đặt 24 Hours hoặc AM/PM

- Date: ngày
- Clock: giờ
- Time Zone : Vùng thời gian
- First weekday: Ngày đầu tiên của tuần



Ví dụ:
1st day = Sunday ... 1 - 5 = Su - Th
1st day = Monday ... 1 - 5 = Mo – Fr

E CHUYỂN THỜI GIAN MÙA HÈ VÀ MÙA ĐÔNG
Bạn định rõ biến thể cho chuyển đổi từ thời gian mùa hè sang mùa đông trong menu Su/Wi

Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 Auto
Cài đặt tại nhà máy của các yêu cầu pháp lý (USA, EU). Điều này được tính toán
mỗi năm.

 Adjust 1
Lập trình tự động:
Thời gian mùa hè/mùa đông được tính toán tự động cho mỗi năm.

- Bộ chuyển mạch diễn ra vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng đã được chọn nếu ngày
được điền vào là giữa ngày mùng 1 và ngày 15.

- Bộ chuyển mạch diễn ra vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đã được chọn nếu
ngày được điền vào là giữa 16 và ngày 31.

- Chuyển đổi diễn ra vào ngày chủ nhật tương ứng từ 2 đến 3 giờ sáng (vào mùa hè ) và
từ 3 đến 2 giờ sáng ( vào mùa đông).
 Adjust 2

Lập trình tự động:
Chuyển đổi luôn luôn diễn ra hàng năm vào ngày giống nhau được nhập vào.

 No
Không chuyển đổi
1. Nhấn nút Menu
2. Chọn Su/Wi và xác nhận với OK
3. Thực hiện cài đặt mong muốn và xác nhận với OK



Với sự lựa chọn của Adjust 1 hoặc Adjust 2, nhập dữ liệu cho tháng và ngày
sau đó xác nhận với OK

CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ
Bạn định rõ ngôn ngữ của văn bản hiển thị trong menu Language

1. Bấm nút Menu
2. Chọn Language và xác nhận với OK
3. Chọn ngôn ngữ mong muốn và xác nhận với OK

VẬN HÀNH BẰNG TAY VÀ TỰ ĐỘNG

Cài đặt chế độ vận hành mà thiết bị sẽ được vận hành thông qua nút khóa chức năng bên trái.



Những cài đặt dưới đây là có thể làm:

 Vĩnh viễn bật (FIX)
 Vĩnh viễn tắt (FIX)
 Chế độ ghi đè (OVR)
 Chế độ tự động

Để điều chỉnh trạng thái kênh cho kênh 1 hoặc kênh 2, bấm nút chức năng thích hợp bên trái cho
đến khi chế độ mong muốn được lựa chọn.

CHẾ ĐỘ GHI ĐÈ

Chế độ ghi đè (ghi đè tạm thời một chương trình đang chạy) cho phép người sử dụng kết thúc
chương trình đang chạy sớm hoặc để bắt đầu sớm một chương trình khởi động sau đó. Điều này
phụ thuộc vào trạng thái kênh hiện tại. Chức năng ghi đè chỉ có hiệu lực cho chương trình hiện
tại và được giữ lại đến tận sự thay đổi chương trình tiếp theo. Sau đó thiết bị sẽ quay lại chế độ
tự động.

HIỂN THỊ TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỔI

Như một ví dụ cho kênh 1, hiển thị trạng thái chuyển đổi sư sau:

Kênh vĩnh viễn OFF                      Kênh vĩnh viễn ON             Chế độ ghi đè bật

Không có sự hiển thị nào trên biểu tượng cho kênh trong chế độ tự động.

Từ chế độ tự động, bạn có thể thực hiện các cài đặt dưới đây mà sử dụng khóa chức năng tương
ứng cho kênh 1 hoặc kênh 2 tính đến thời điểm bắt đầu:

• ON
- Bấm 1x = Override OFF
- Bấm 2x = Channel Fix OFF
- Bấm 3x = Channel Fix ON

• OFF
- Bấm 1x = Override ON
- Bấm 2x = Channel Fix ON



- Bấm 3x = Channel Fix OFF

BẢO TRÌ VÀ DỊCH VỤ

Những đối tác phân phối

Bạn có thể tìm thấy những đối tác phân phối của chúng tôi tại địa chỉ dưới đâu:

www.graesslin.de/distributors

Update phần mềm

Bạn có thể tìm thấy phần mềm hiện tại updates tại địa chỉ dưới đây thông qua chức năng tìm
kiếm:

www.graesslin.de


