
BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

ADVARSEL
VIKTIG Må ikke tilkobles kurs som er over 16 Amp. 
Skal kun monteres av en godkjent installasjonsvirksomhet.

WARNING
IMPORTANT Do not connect to load that exceeds 16 Amp. 
Should only be installed by a licensed electrician.

DIGITALT UKESUR 1-KANAL 
3500W SKINNEMONTERING
220-240V/AC 60Hz 230V 16A 

Namron AS - Industriveien 11. 1481 Hagan - Norway

Spenning:  230V
Max effekt:  3500W
Max driftsspenning:  16A
Min Innstilling: 1 min.
Driftstemperatur:  -10 to +45°C
Nøyaktighet: +/-1minutt pr måned
Batteri backup: NIMH 1.2V >100timer

Rated voltage: 230V
Max effect:  3500W
Maximum Operating current:  16A
Min Setting Time: 1 min.
Operating temperature:  -10 to +45°C
Accuracy: +/-1minute per month
Battery backup: NIMH 1.2V >100hours

1. Timeren har totalt 8 PÅ/AV programmer.
2. MANUELL ON / AUTO/MANUELL OFF kan gjør innstillinger veldig enkelt.
3. 12/24 timers modus er valgbar.
4. Sommertid-funksjonen er svært nyttig for områder med sommertid.
5. 16 kombinasjoner av dager eller blokkering av dager er tilgjengelig som følger:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Lørdag, søndag
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Mandag, onsdag, fredag
Tirsdag, torsdag, lørdag
Mandag, tirsdag, onsdag
Torsdag, fredag, lørdag
Mandag, onsdag, fredag, søndag

INTRODUKSJON / INTRODUCTION

1. The Timer has a total of 8 ON/OFF programs.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF can make settings as required very easily.
3. 12/24 hour mode is switchable.
4. Summertime function is very useful for areas with summertime system.
5. 16 combinations of day or blocks of days are available for this Timer as follows:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
Saturday Sunday
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Monday, Wednesday, Friday
Tuesday, Thursday, Saturday
Monday, Tuesday, Wednesday
Thursday, Friday, Saturday
Monday, Wednesday, Friday, Sunday

1. Monter timeren og slå på strømmen.
2. La stå i ca 12 timer for å lade reserveminne batteriene.
3. Etter oppladingen fjern aktuell informasjon ved å trykke på R (reset) knappen med ett 
spisst objekt som en penn eller blyant.
4. Tidsuret er nå klar til å bli satt opp for bruk.

IGANGSETTING / INITIAL OPERATION
1. Mountthe Timer and turn the power on.
2. Leave for approximately 12 hours to charge the Memory Back Up batteries.
3. After charging clear all current information by pressing the R (master clear) button 
with a sharp object such as a pen or pencil.
4. The timer is now ready to be set up for use.
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1. Trykk på C + (klokke) knappen og hold, trykk på W + samtidig (uke) knappen til riktig 
dag vises. Fortsett ved å trykke H + (time) eller M + (minutt) knappen til riktig time 
eller minutt vises. Når du stiller, knappene W + (uke), H + (time) eller M + (minutt) kan 
holdes nede for en hurtig fremover telling.
2. Slipp begge knappene. Uken og tid vil bli satt.
3. For å nullstille feil tid, gjenta forrige trinn.

INNSTILLING AV AKTUELL TID / SETTING CURRENT TIME
1. Press the C+ (clock) button and hold, simultaneously press the W+ (week) button 
until the actual day is displayed. Continue by pressing H+ (hour) or M+ (minute) button 
until the current hour or minute is displayed. When setting, the buttons W+ (week), H+ 
(hour) or M+ (minute) can be held down for rapid forward counting.
2. Release both buttons. The week and time will be set.
3. To reset incorrect time, repeat previous steps.

1. Trykk på  (timer) knappen og slipp. Den første PÅ innstillingen kan gjøres nå.
2. Trykk W + (uke) knappen for å stille dag eller blokker av dager. Still inn tiden ved å 
trykke på H + (time) knappen og deretter M + (minutt) knappen.
3. Trykk på  (timer) knappen igjen for å fullføre den første PÅ innstillingen og stille 
inn den første AV-innstillingen. Ved å gjenta 2 for å stille den første AV-innstillingen.
4. Trykk på  (timer) knappen igjen for å fullføre den første AV-innstillingen og gå inn i 
andre ON innstillingen. Repeter 2 og 3 for å programmere gjeldende innstilling.
5. Når du har fullført innstillingene, trykker du på C + (klokke) knappen og TIMER er 
klar til bruk.

Eksempel: TIMER PÅ 8:15 og TIMER OFF på 22: 15 hverdagen
a. Trykk  (timer) og LCD viser 1_ON
b. Trykk W + (uke) til LCD viser  MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
c. Trykk H + (time) til l LCD viser 18:00 eller 18:00
d. Trykk M + (minutt) til LCD viser 18:15 eller 18:15
e. Trykk  (timer) igjen og LCD viser  1_OFF
f. Gjenta over c. og d. till LCD viser 22:15 eller 22:15
TIPS: Ved kontroll av programmene dine, sikre at innstillingene ikke overlapper hveran-
dre, spesielt når du bruker blokk alternativet.

INNSTILLING AV PROGRAMMER / SETTING PROGRAMS

1. Press the  (timer) button and release. The first ON setting can be made now.
2. Press W+ (week) button to set the day or blocks of days. Set the time by pressing the 
H+ (hour) button and then M+ (minute) button.
3. Press the  (timer) button again to finish the first ON setting and enter into the first 
OFF setting. By repeating 2 to make the first OFF setting.
4. Press the  (timer) button again to finish the first OFF setting and enter into the 2nd 
ON setting. Repeating 2 and 3 to program remaining setting.
5. After completing settings, press the C+ (clock) button and the TIMER is ready to 
operate.

EXAMPLE: TIMER ON at 8:15 and TIMER OFF a t 22:15 everyday
a. Press  (timer) and LCD displays 1_ON
b. Press W+ (week) till LCD displays MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
c. Press H+ (hour) til l LCD displays 6:00PM o r 18:00
d. Press M+ (minute) till LCD displays 6:15PM or 18:15
e. Press  (timer) again and LCD displays 1_OFF
f. Repeat the above c. and d. till LCD displays 10:15PM or 22:15
TIP: When verifying your programs ensure that the settings do not overlap, especially 
when using the block option.

1. Trykk på knappen MANUELL for å tilbakestille tre-modus igjen.
2. I MANUELL PÅ eller MANUELL AV vil ikke Timeren operere som innstilling i AUTO.
3. Når modusen er slått fra MANUELL til AUTO, vil Timeren godta innstillingen av MANU-
ELL frem til neste timerinnstilling.

1. Press MANUAL button to revert the three mode in turn.
2. IN MANUAL ON or MANUAL OFF mode the Timer doesnt operate as settings in AUTO 
mode.
3. When the mode is turned from MANUAL TO AUTO, the Timer will keep the setting of 
MANUAL until to the next timer setting.

MANUELL ON/AUTO-MANUELL AV INNSTILLING / MANUAL ON/AUTO-MANUAL OFF SETTING

Trykk på C + (klokke) og  (timer) samtidig for å bytte mellom 12 og 24 timers modus. Press C+ (clock) and  (timer) simultaneously to turn between 12 and 24 Hour mode.

12/24 TIMER MODUS / 12/24 HOUR MODE

SOMMERTID FUNKSJON / SUMMERTIME FUNCTION

1. Trykk på knappene C + (klokke) og MANUELL samtidig i AUTO-modus. Displayet vil 
da vise SOMMER.
2. Klokken vil stilles tilbake en time.
3. Trykk på de to knappene igjen for å gå tilbake til vintertid.

1. Press the buttons C+ (clock) and MANUAL simultaneously in AUTO mode. The LCD 
will show SUMMER.
2. The clock will set back one hour.
3. Press the two buttons again to revert to Wintertime.


