
PROGRAMMERING - ASTRO NOVA CITY 2
GENERELLT:
Astro Nova City 2 levereras med förprogrammerad 
datum, tid, svensk meny & automatisk reglering av 
sommar & vintertid.
Antal programplatser:40 st 
Batterireserv: 10 år, utbytbart ½ AA 
FUNKTIONER:
pil upp och  pil ner -knapparna, används för att bläddra i 
menyer & välja funktioner.

a  -   Knappen: används för att aktivera menyer & välja 
funktioner.
C-knappen: används för att avbryta/ ta ett steg tillbaka

MENYFÖRKLARING
SOL UPP=astrofunktion med soluppgångstider för vald stad
SOL NER= astrofunktion med solnedgångstider för vald stad
FAST=Programmering av egenvalda av/påkopplingstider.
SPAR PÅ=Natturkopplingsfunktioner startar
SPAR AV=Natturkopplingsfunktioner slutar
TYP PÅ=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid 

TYP AV=Aktiverar C1/C2 i hht, vald funktion & tid

 PROGRAMMERING – SKYMNINGSRELÄ
Om displayen har slått av , tryck a för att aktivera
1. Tryck a -> SON visas i displayen
2. Tryck  a-> Välj land
3. Tryck a ->  välj närmaste stad
4. Tryck a ->  +0H00M & tiden för  soluppgång visas i 
displayen(korrigering soluppgång)
5.Tryck a->  +0H00M & tiden för solnedgång visas i 
displayen(korrigering solnedgång)
6. Tryck a-> färdig

KORRIGERING AV TIDER FÖR SOLUPPGÅNG & SOLNEDGÅNG:
Om displayen har slått av tryck    a      för aktivering
1. Tryck   a-> SON visas i displayen
2. Tryck  a -> flera gånger till +0H00M &   tiden för 
soluppgång visas i displayen
3. Korrigera tiden med pil upp & pil ned
4. Tryck a  -> +0H00M & tiden för solnedgång visas i 
displayen
5. Korrigerar tiden med pil upp & pil ned
6. Tryck a -> färdig

TILLKOPPLING
Dirftspänning kopplas till L och N.
Potentialfriakontakter:
C1=klämma 1 (NO), 2 (gemensam in) & 3 (NC)
C2=klämma 4 (NO), 5 (gemensam in) & 6 (NC)
Standardkoppling C1. Spänning in på klämma 2. Ut till 
lampa på klämma 1.
Standardkoppling C2. Spänning in på klämma 5. Ut till 
lampa på klämma 4. 

Exempel på koppling
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NATTKOPPLING
Denna funktionen används för att stänga av ljuset under angiven tid under 
natten.
Om displayen har slagit av, tryck a för att aktivera den.
1. Tryck  a->  ZON visas i displayen
2. Tryck pil upp & välj PROGRAM
3. Tryck  a->  ENTER visas i displayen
4.Tryck  a ->   P-01 visas i dispayen
5. Välj en ledig programplats
6.Tryck  a ->   TYP PÅ visas i displayen.
7.Välj TYP AV med pil upp
8. Tryck  a ->  KANAL visas i displayen. Välj C1, C2 eller bägge med pil ner 
eller pil upp
9.Tryck  a ->  FAST visas i displayen. Välj SPARA PÅ med pil upp eller pil ner
10.Tryck  a->  TIMER visas i displayen. Välj önskad tid för frånkoppling med 
pil upp eller pil ner
11. Tryck  a ->  MINUTER visas i displayen. Välj önskad tid för frånkoppling 
med pil upp eller pil ner
12.Tryck  a  ->  MAN JA visas i displayen. Välj JA eller NEJ  med pil upp eller 
pil ner  för veckodagar som programmet skall gälla.
13.Upprepa punkt 12 för att välja andra veckodagar.
14. Tryck  a  ->  tex P-03 OK visas i displayen. Tryck a eller vänta 3 sekunder  
för att komma vidare till nästa lediga programplats
15. Upprepa punkt 1 till 14  för att programmera avaktivering av nattfrånkopp-
lingsfunktionen (punkt 6 välj TYP PÅ. Punkt 9 välj BESPARINGAR AV. Punkt 10 
/11 välj önskad tid för påkoppling)
16. Tryck på C knappen 2 gånger för att avsluta.

TILLFÄLLIG OMPROGRAMMERING
Tryck pil ner (C1) eller pil upp(C2) när enheten är i standby. För att aktivera/ 
avvaktivera reläutgången manuellt. Funktionen kan avvaktiveras med att 
trycka på samma knapp en gång till eller automatiskt vid nästa programme-
rade kopplingstid.

ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA
Tryck och håll in pil ner, pil upp & C i ca 5 sekunder.
Tryck a & följ anvisningarna i displayen för att lägga in språk, år, månad, 
dag, tid, stad & korrigering av soluppgång & solnedgångstider (vanligtvis 
inte nödvändigt). Välj önskad inställning med pil ner eller pil upp & bekräfta 
med check
 
PROGRAMMERING MED MOBILTELEFON ELLER TABLET
Astro Nova City 2 kan enkelt programmeras med en app för Android & IOS.
Bluetooth dongel kan beställas separat: E.nr 6220499. För detaljer / se 
originalbruksanvisning eller www.gyllingteknik.se

ÖVRIGA FUNKTIONER
Se originalbruksanvisningen för programmering av funktioner & inställningar 
(tex ljusstyrka i display, tid/ datum)


