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Timer

Snabbval och dimning
Kontrollenheten har 1 knapp för lägesval och 2 knappar dimning/ljusintensitet. 
Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.
Kontrollenheten har en digital display som visar återstående tid för valt läge.

Lägesval

1. Select - knappen 
Genom att trycka på Select knappen så 
kan man växla till ett av fyra möjliga 
lägen; 
Other(Övrigt), Flowers (Blommor), 
Herbs (Örter), Salad (Sallad). 

Dimning 
Ljusintensiteten kan regleras i 10 olika 
nivåer. 

2. Dimning Upp 
Tryck på denna knapp för att öka ljusin-
tensiteten.

3. Dimning Ner  
Tryck på denna knapp för att minska 
ljusintensiteten.

4. Display 
Här visas återstående tid, 0~24 timmar.

Belysnings-schema 
 

Läge PÅ (timmar) AV (timmar) Dimning (nivå)
Other  Standard 24 0 Standard 5
Flower 12 12 Standard 4
Herb 18 6 Standard 10
Salad 16 8 Standard 7
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Så ställer du in timern
Snabbval 
Other, Flower, Herb, Salad

1. Ett tryck på SELECT-knappen ändrar läge, en röd indikeringsdiod visar valt 
läge. Tryck upprepade gånger för att välja önskat läge. Du kan avläsa återstå-
ende belysningstid på den digitala displayen. 
 
Lägen ändras i fäljande ordning: Other -> Flowers -> Herbs -> Salad 
 
Se tabellen ”belysnings-schema” för vad som gäller för respektive läge.  
Standard för ”Other” -läget är 24 timmar belysning. 

2. Nollställ timern genom att trycka på SELECT-knappen i mer än 1 sekund. 
LED-belysningen blinkar en gång, och indikatorn för det valda läget lyser. 
Timern är nollställd.

Manuellt läge (Other)
Det förinställda värdet är 24 timmars belysning.

Belysningstid 
Välj ”Other” -läget och tryck på SELECT-knappen i mer än 5 sekunder, tills siffran 
”24” blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra belysningstiden. Tiden 
ändras i 1-timmes intervaller upp eller ner med pilknapparna för dimning. Du kan 
ställa in en belysningstid 0-24h. 

Starttid
När du valt ett läge (Other, Flower, Herb eller Salad) så startar timern när du tryckt 
på SELECT -knappen. Om du vill ändra tiden då belysningen slås på, så justerar 
du start-tiden.
Tryck på pil-ner knappen i mer än 5 sekunder tills siffran ”0” blinkar i den digitala 
displayen. Du kan nu ändra starttiden genom att trycka på upp / ner pilarna. Start-
tiden kan justeras (+)11 timmar (Upp)  eller (-)12 ner.

Fabriksåterställning
Om du vill återställa timern till fabriksinställning, gör så här: 
Dra ut nätsladden -> Tryck och håll ner SELECT-knappen -> Anslut nätsladden

Displayen och dioderna visar ett testmönster och enheten återställs till dess 
urprungliga inställningar.


