
PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 2
EL. NR.: 14 764 50

PROGRAMMERING-SKUMRINGSBRYTER:

KOM I GANG:

FUNKSJONER:
▼ og ▲ -knappene: Brukes for å bla i menyer og velge funksjoner.

- knappen: Brukes for å ak�vere meny og bekre�e funksjonsvalg.
C   - knappen: Brukes for å avbryte/ta e� steg �lbake.

TILKOBLING:
Dri�spenning �lkobles L og N
Potensialfrie vekselkontakter:
C1= klemme 1 (NO), 2 (felles inn) og 3 (NC)
C2= klemme 4 (NO), 5 (felles inn) og 6 (NC)
Standard kobling C1: L inn på klemme 2. L �l lampe på klemme 1.(1 pol). 
Standard kobling C2: L inn på klemme 5. L �l lampe på klemme 4. (1pol).
Eksempel på kobling:

PROGRAMMERING MED MOBILTELEFON ELLER NETTBRETT:
Astro Nova City 2 kan enkelt programmeres med applikasjon for 
Android og IOS.
Bluetooth Smart – modul må bes�lles separat: El.nr. 14 764 51.
For detaljer, se original bruksanvisning eller vår ne�side - www.gylling.no 

ØVRIGE FUNKSJONER:
Se original bruksanvisning for programmering av funksjoner 
(f.eks. døgn/uke, ferie, permanent overstyring) 
og inns�llinger (f.eks. lysstyrke i display, �d/dato).

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER:
Trykk og hold ▼, ▲, C  sam�dig i ca. 5 sekunder. 
Trykk     og følg anvisningene i displayet for å legge inn språk, 
år, måned, dag, �d, by og korrigering av solned- og 
soloppgangs�der (vanligvis ikke nødvendig). Velg ønsket 
inns�lling med ▼ eller ▲, og  bekre� med     .

MIDLERTIDIG OVERSTYRING:
Trykk ▼(C1) eller ▲(C2) når enheten er i standby, for å 
ak�vere/deak�vere releutgangen manuelt. Funksjonen kan 
deak�veres ved å trykke på samme knapp en gang �l eller 
automa�sk ved neste programmerte koblings�d.

NATTUTKOBLING:
Denne funksjonen brukes for å slå av lyset i en periode om na�en.
Hvis displayet er slå� av, trykk      for å ak�vere. 
1. Trykk             SONE vises i displayet. 
2. Trykk ▲ og velg PROGRAM.
3. Trykk             ENTER vises i displayet.
4. Trykk P-01 vises i displayet.
5. Velg en ledig programplass med ▲.
6. Trykk            TYPE PÅ vises i displayet.
7. Velg TYPE AV med ▲.
8.   Trykk             KANAL vises i displayet. Velg C1, C2 eller 
      begge med ▼ eller ▲.
9.   Trykk             FAST vises i displayet. Velg SPARING PÅ 
      med ▼ eller ▲.
10. Trykk             TIMER vises i displayet. Velg ønsket �d for 
      utkobling  med ▼ eller ▲.
11. Trykk             MINUTTER vises i displayet. Velg ønsket �d for 
      utkobling med ▼ eller ▲.
12. Trykk             MAN JA  vises i displayet. Velg JA eller NEI 
      med ▼ eller ▲ for ukedager som programmet skal gjelde.
13. Gjenta punkt 12. for å velge andre ukedager.
14. Trykk             f.eks. P-03 OK vises i displayet. Trykk      eller

vent i 3 sekunder for å komme videre �l neste ledige programplass.
15. Gjenta punkt 1 �l 14 for å programmere deak�vering av 

na�utkoblingsfunksjonen. 
(punkt 6 – velg TYPE PÅ. Punkt 9 – velg SPARING AV. 
Punkt. 10/11 – velg ønsket �d for innkobling)

KORRIGERING AV TIDER FOR SOLOPP- OG SOLNEDGANG:
Hvis displayet er slå� av, trykk      for å ak�vere. 
1.  Trykk              SONE vises i displayet.
2.  Trykk       flere ganger �l +0H00M        og �den for soloppgang 
     vises i displayet.
3. Korriger �den med ▼ og ▲.
4. Trykk +0H00M  og �den for solnedgang vises i displayet.
5. Korriger �den med ▼ og ▲.
6. Trykk              Ferdig.

Hvis displayet er slått av, trykk     for å aktivere. 
1. Trykk             SONE vises i displayet.
2. Trykk             Velg land.
3. Trykk             Velg nærmeste by.
4.  Trykk             +0H00M        og �den for soloppgang vises i
     displayet (korrigering soloppgang).
5. Trykk             +0H00M      og �den for solnedgang vises i
     displayet (korrigering solnedgang).
6. Trykk              Ferdig.

 

MENYFORKLARING:
SOL OPP = Astrofunksjon med soloppgangs�den for valgt by. 
SOL NED = Astrofunksjon med solnedgangs�den for valgt by.
FAST = Programmering av egendefinerte av/på koblings�der.
SPARING PÅ = Na�utkoblingsfunksjonen starter. 
SPARING AV = Na�utkoblingsfunksjonen slu�er.
TYPE PÅ = Ak�verer C1/C2 i hht. valgt funksjon og �d.
TYPE AV = Deak�verer C1/C2 i hht. valgt funksjon og �d.

Fjern ba�eribesky�elsen og trykk     for å ak�vere skjermen. 
Trykk    en gang �l og følg anvisningen i skjermen for å s�lle inn språk, 
dato, klokkesle�, nærmeste by og eventuelt korrigering av solned-
og soloppgangs�der (+ / - 10 �mer). Bruk piltastene for å velge
ønsket verdi og bekre� valget med    .
Astro Nova City 2 er nå programmert og klar �l å styre utelyset!

Automa�sk ski�ing av sommer-/vinter�d.
Antall programplasser: 40
Ba�erireserve: 4 år (utski�bart CR2032)
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