
 

 

 

 

Astro Nova City / Astro Uno  
Nattutkobling / Sparefunksjon  

 

 

Besøksadresse: Rudssletta 71, 1351 Rud E-post generelle henvendelser: post@gylling.no Telefon: 67 15 14 00 
 

Postadresse: Postboks 103, 1309 Rud E-post ordre: ordre@gylling.no www.gylling.no 
 

Astrouret skal slå av lyset i en periode om natten, i tillegg til at uret bruker den innebygde 
astrofunksjonen. 

Vi vil at lyset for eksempel skal slås AV kl 23:00, og PÅ igjen kl 05:00. 

Vi må da opprette to nye program for dette, et program for lys AV, og et program for lys PÅ. 

Trykk (MENY) - velg PROGRAM, trykk  -  velg ENTER – trykk  for å åpne 
programmenyen. Man blar i menyen ved hjelp av ▼ og ▲ tastene 

De fire første programplassene (to første på Astro Uno) er forhåndsprogrammert fra 
fabrikken, og det er disse som styrer utgangene C1 og C2 - PÅ ved solnedgang og AV ved 
soloppgang. Disse bør derfor ikke endres. 

Bla til første ledige programplass og trykk - Velg type AV 

Velg hvilken kanal du vil skru av - Velg SPARING PÅ - trykk 

Velg hvilket klokkeslett du vil at lyset skal skrus av, i vårt tilfelle kl 23:00 

Velg hvilke dager dette skal gjelde - Velg med for hver dag 

Uret går nå automatisk videre til neste ledige program. 

Vi ville også at lyset skal slå seg på igjen kl 05:00 - Velg type PÅ 

Velg hvilken kanal du vil skru på (bør være samme kanal som tidligere)  
- Velg SPARING AV - trykk  

Velg hvilket klokkeslett du vil at lyset skal skrus på, i vårt tilfelle kl 05:00, 

Velg hvilke dager dette skal gjelde og bekreft til slutt med (to ganger) 

Uret går automatisk videre til neste ledige program.  

Trykk på C til du kommer tilbake til hovedmenyen. 

Nå er Astro-uret programmert slik at lyset går PÅ ved solnedgang og AV kl 23:00,  
PÅ igjen kl 05:00 og AV igjen ved soloppgang. 

At solen står opp tidligere enn kl 05:00 har ingen betydning for denne funksjonen.  
Lyset vil i disse tilfellene ikke slå seg på igjen før ved neste solnedgang. 


