Bird Control Belgium ®
Tijdklok Scare sound systeem 1.8
Eerste ingebruikname
Druk tegelijkertijd de Mode en de – (min) toets in, In het display verschijnt een doorkruiste zendtoren in beeld.
Breng de schuifschakelaar in stand P, (De tijdaanduiding knippert)
Stel de tijd in d.m.v. de + / - toetsen.
Met de Mode knop bevestigt u de ingestelde tijd en gaat de datumaanduiding knipperen, ook hier weer met de – / +
knoppen de datum instellen en met mode bevestigen.
Ook de weekdag kan men op deze wijze instellen en weer met de mode knop bevestigen, hierna komt men in het
weekmenu alwaar men de instellingen voor een weekprogramma kan instellen

Instellen weekprogramma
Wanneer men de schuifschakelaar in stand P brengt verschijnt P1 (programma 1).
Druk de mode schakelaar gedurende 2 seconden in, er verschijnen 3 balken die duiden aan dat de tijd ingesteld kan
worden.
Het instellen (aanschakeltijd) gebeurd d.m.v. de knoppen - en + iedere druk vermeerderd of verminderd de tijd met 1
minuut, wanneer men de knop ingedrukt houd gaat de tijd sneller lopen.
Wanneer men de juiste tijd heeft bereikt, druk dan kort op de mode toets.
De balk voor de uitschakeltijd knippert nu, handel als hierboven en bevestig weer met de mode toets.
Hierna knippert de weekdag aanduiding, men kan met de + / – toetsen een weekdag kiezen. Er zij 3 weekblokken
voorgeprogrammeerd b.v. maandag t/m zondag (Mo/So) wanneer men Mo/So kiest zullen de opgeslagen aan en uit
tijden elke dag, van maandag t/m zondag worden uitgevoerd.
Bevestig ook deze instellingen met de mode toets hiermee wordt de programmering van P1 (programma 1) afgesloten
en kan men direct verder met P2 (programma 2)
De verdere programmering van P1 t/m P7 gat als hierboven omschreven. Wanneer niet alle programma plaatsen
benodigd zijn kan men te allen tijde dit programma verlaten door de schuifschakelaar in stand A of M te brengen (
automatisch / Manueel)

Wissen van schakeltijden
Elke geprogrammeerde schakeltijd kan individueel gewist worden, Schakel de schuifschakelaar in de stand P en kies
met de mode schakelaar het programma dat gewist dient te worden. Stel nu de te wissen inschakeltijd d.m.v. + toets op
23.59 u. wacht nu tot de tekst knippert en druk hierna nog een keer kort op de + toets. In het display verschijnen nu
weer 3 balken. Op dezelfde wijze kan men de uitschakeltijd wissen, doch dit is niet noodzakelijk omdat, de klok zonder
inschakeltijd niet zal inschakelen.

Klok resetten (alles wissen)
Door alle drie de knoppen (+ /- / mode ) tegelijkertijd in te drukken worden alle geprogrammeerde tijden inclusief de
uurtijd volledig gewist, en zal de klok opnieuw geprogrammeerd dienen te worden.

gebruik van de Klok
Stel de schuifschakelaar in stand A (automatisch). De geprogrammeerde tijden zullen worden uitgevoerd, de
aanduiding ein /aus (aan uit) zijn zichtbaar op het scherm naargelang de toestand op dat moment. Door op de +/- knop
te drukken kan men de uit of inschakeltijd overschrijven, doch de volgende in of uitschakeltijd zal weer automatisch
gaan.

