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KwikDial fjärrkontroll
Snabbguide för att installera och att komma igång. Systemet består av en mottagare och en sändare.
Bildhänvisningar till bifogat häfte.
Sätt i batteri i sändaren:
1. Tryck på överdelen av den räfflade batteriluckan samtidigt som den pressas nedåt Fig 1 sid 1
2. Ta ur batteriet och avlägsna skyddstapen.
3. Anslut batteriet till kontakterna och sätt på luckan igen.
Montera den korta anslutningskabeln:
1. Ta bort nedre luckan på KwikDial‐automatiken genom att trycka på luckan övre hörn. Fig 2
sid 3.
2. Anslut med försiktighet kabeln till det fem‐stiftiga uttaget till höger. Vita etiketten på
kabelanslutningen skall vara åt höger. Fig 3 och 4 sid 3.
3. Använd en skruvmejsel för att ta upp ett ytterligare hål i automatikhöljet.
Montera mottagaren:
1. Monter hållaren med de två skruvarna inom 0,9 m från KwikDial‐automatiken. Fig 5 sid 5
2. Trä anslutningskabeln genom hållaren och skruva fast den med kontramuttern så att
centrumet på kontakten ser ut som en rätvänd bokstav ”U”
3. 3. För låset uppåt på mottagaren och montera den på kontakten. Lås fast mottagaren genom
att föra låset nedåt.
4. 4. Dra anslutningskabeln genom hålet i KwikDial‐automatiken och kopplar ihop kablarna med
kontakterna av telefon‐typ.
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Fjärrkontroll:
Håll fjärrkontrollen vertikalt(sid 3) för att få bästa kontakt. 50‐90meter är möjligt.
Öppna en avdelning:
•
•

Tryck på upp eller ned pilarna för att få fram önskad avdelning skall visas.
Tryck på ON(droppe) för att öppna avdelningen. Om det inte trycks på någon annan knapp
kommer avdelningen att vattna i 10 minuter.

Pausa öppen avdelning:
•

Tryck på PAUSE(II) och avdelningen stänger. Tryck PAUSE igen och avdelningen fortsätter att
vattna de påbörjade 10 minuterna.

Stänga en avdelning som vattna:
•

Tryck på OFF(korsad droppe).

Öppna nästa avdelning:
•

Tryck på NEXT(högerpil) och ett avdelningsnummer visas och börjar vattna. Föregående
avdelning stänger automatiskt.

Till sist några noteringar som är bra att känna till:
•

•

•

Fjärrkontrollen överstyr KwikDial‐automatikens program. Exempelvis om en avdelning pausas
kommer den inte att vattna även om den är programmerad att göra det. Dock kommer det
normala programmet att träda i kraft igen vid nytt dygn(midnatt).
Fjärrkontrollen är fabriksinställd på 12 avdelningar. Det går att ändra denna inställning till det
faktiska antalet avdelningar genom att samtidigt trycka på upp/ned‐pilarna. Därefter justera
antalet med pilarna till önskat antal. Tryck åter på båda piltangenterna för att bekräfta.
Kodning av mottagare och sändare(fjärrkontroll) är gjord på fabriken. Adresskoden kan
ändras genom att ändra kombinationen på åtta mikrobrytare i respektive mottagare/
sändare.
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