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Programering av signaltider (Version 2400/ST) 

 

Huvudurets signaltider kan programmeras veckovis eller årsvis. 

 

Börja alltid med att ställa in systemtiden mot lämplig källa (fröken ur). 

 

För programmering  av signaltider veckovis: Utgångsläge ”Computer” 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [1] till ”signal – sig. len” 

3 Tryck pil höger [1] för att välja kanal 

4 Justera signallängden med siffertangenter (max 9,9 sec) 

5 Tryck pil ner [2 

6 Tryck pil höger [1] för att välja kanal 

7 Justera signalpaus med siffertangenter (max 9,9 sek) 

8Tryck pil ner [1] till ”signal weekly” 

9 Tryck enter [2] 

10 Ange kanal med siffertangenter 

11 Tryck enter [1] 

12 Ange klockslag med siffertangenter 

13 Tryck enter [1] 

14 Ange veckodag med siffertangenter (1 för måndag osv.) 

15 Tryck enter [1] 

16 Ange hur många gånger signalen ska upprepas med siffertangenter (max 15) 

17 Tryck enter [1] ”weekly”  

18 Tryck pil upp [3] ”signal” 

19 Tryck pil vänster [1] ”Computer”  

 

 

Läs signaltider 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [3] till ”weekly” 
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3 Tryck enter [1] 

4 Tryck piltangent ner  signaltid visas 

5 Tryck piltangent ner  nästa signaltid visas 

6 Tryck piltangent vänster för att avbryta 

7 Tryck pil upp [3] ”signal” 

8 Tryck pil vänster [1] ”Computer” 

 

 

Radera signaltider 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [3] till ”weekly” 

3 Tryck enter [1] 

4 Tryck pil ner till tiden som ska raderas 

5 Tryck ”H” och sedan ”0” samtidigt 

6 Tryck pil upp [3] ”signal” 

7 Tryck pil vänster [1] ”Computer” 

  

 

För programmering  av signaltider årligen: Utgångsläge ”Computer” 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [4] till ”yearly” 

3 Tryck enter [2] 

4 Ange kanalnummer med siffertangenter 

5 Tryck enter [1] 

6 Ange datum med siffertangenter (dd.mm) 

7 Tryck enter [1] 

8 Ange klockslag med siffertangenter 

9 Tryck enter [1] 

10 Flytta pil höger/vänster för att välja ”once” eller ”always” 

11 Tryck enter [1] 

12 Ange hur många gånger signalen ska upprepas med siffertangenter (max 15)  

13 Tryck enter [1] 

14 Tryck pil upp [4] ”signal” 

15 Tryck pil vänster [1] ”Computer” 

 

 

Läs signaltider 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [2] till ”yearly” 

3 Tryck enter [1] 

4 Tryck pil ner  signaltid visas 
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5 Tryck pil ner  nästa signaltid visas 

6 Tryck pil vänster för att avbryta 

7 Tryck pil upp [4] ”signal” 

8 Tryck pil vänster [1] ”Computer” 
 

 

Radera signaltider 

 

1 Flytta med piltangent höger [1] till ”signal” 

2 Flytta med piltangent ned [4] till ”yearly” 

3 Tryck enter [1] 

4 Tryck pil ner till tiden som ska raderas 

5 Tryck ”H” och sedan ”0” samtidigt  

6 Tryck piltangent vänster för att avbryta 

7 Tryck pil upp [3] ”signal” 

8 Tryck pil vänster [1] ”Computer” 
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