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3 Conformiteit

1 Over deze handleiding
Deze handleiding geldt voor de tijdschakelklok van de Alpha direct Basisstation Con-
trol. Vooraleer met de tijdschakelklok gewerkt wordt dient deze handleiding grondig 
en volledig gelezen te worden. De handleiding dient bewaard en aan de volgende 
gebruiker verder gegeven te worden.
Een inzien en het downloaden va deze handleiding en andere handleidingen is mo-
gelijk onder www.ezr.home.de.
Volgende symbolen tonen

 ¾  een behandelingsaanwijzing
 9  resultaat dat uit een handeling voortkomt

 een waarschuwing voor elektrische spanning,
 een belangijke informatie.

2 Veiligheid

2.1 Doelgericht gebruik
De tijdschakelklok dient voor, 
• de afzonderlijke kamerregeling, in combinatie met de Alpha direct Basisstation 

Control
• de werking in gesloten en droge ruimten.

Elk ander gebruik, wijzigingen en ombouwen zijn uitdrukkelijk verboden en leiden 
tot gevaren, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijheid aanvaardt.

2.2 Veiligheidsinstructies
Ter vermijding van ongevallen met persoonlijk letsel en materiële schade dienen alle 
veiligheidsinstructies in deze handleiding nageleefd te worden.

WAARSCHUWING
Levensgevaar door aan het Basisstation aanwezige elektrische spanning!
• Voor het openen, netspanning uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inscha-

kelen.
• Het openen van het toestel is uitsluitend toegelaten door een geautoriseerde 

vakkracht.
• Aanwezige vreemde spanningen vrijschakelen en beveiligen tegen opnieuw in-

schakelen.
• Het product uitsluitend in technisch perfecte toestand gebruiken.
• Met het toestel niet werken zonder toestelafdekking.
• Er mogen geen personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische, zintuigelijke 

of geestelijke vaardigheden, ontbrekende ervaring of kennis, dit product gebru-
iken of eraan werken.  Eventueel dient op deze personen toezicht gehouden 
te worden door een voor uw veiligheid verantwoordelijke persoon of dienen zij 
aanwijzingen te krijgen over hoe het product dient gebruikt te worden.

• Zich ervan verzekeren dat geen kinderen met het product spelen. Eventueel dient 
toezicht gehouden te worden op kinderen.

• In geval van nood de volledige afzonderlijke kamerregeling spanningsvrij scha-
kelen.

2.3 Voorwaarden voor het personeel
 

De elektrische installatie dient volgens de huidige nationale bepalingen alsook de 
voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappijen uitgevoerd te worden. 
Deze handleiding veronderstelt vakkennis, die overeenstemt met een door de staat 
erkende, succesvol afgesloten opleiding in één van de volgende beroepen:
• installatiemonteur voor sanitaire, verwarmings- en aircotechniek
• monteur van elektrische installaties of
• elektronicus
in overeenstemming met de in de Bondsrepubliek Duitsland officieel erkende bero-
epsbenamingen alsook de vergelijkbare succesvol afgesloten beroepsopleidingen in 
de wetgeving van de Europese Gemeenschap.

Dit product is met het CE-teken gekenmerkt en stemt hiermee overeen met de ver-
eisten uit de richtlijnen:

• 2004/108/EG met wijzigingen „Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit“

• 2006/95/EG met wijzigingen „Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wetgevingen van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik 
binnen bepaalde spanningsgrenzen“

• 2011/65/EU „Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische toestellen“

Voor de volledige installatie kunnen aanvullende beveiligingsvereisten bestaan, voor 
het aanhouden hiervan is de installateur verantwoordelijk.

1 Geprogrammeerde schakeltijden
2 Datumaanduiding
3 Kanaaltoestand 

C1, C2 
ON = Aan 
OFF = Uit

4 Tijdsaanduiding
5 Weekdagen van 1 - 7
6 Aanduiding van de actieve toetsen 

met de respectievelijke functie

7 MENU 
- Menu openen 
- Menu afbreken 
- ESC (Menu verlaten)

8 Keuzemogelijkheden worden aan-
gegeven (Wijzigen/Wisselen)

9 OK 
- Selectie opslaan 

- Selectie bevestigen
10 Manuele/ en continu schakeling 

- Manuele schakeling activeren 
- Continu schakeling activeren 
- Manuele/Continu schakeling 
annuleren

3 Toesteloverzicht

5 Bediening

3.1 Display

3.2 Toetsen
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De bediening gebeurt via de toetsen van de tijdschakelklok. Het bedieningspricipe 
verloopt als volgt:
1. Tekstregel lezen. 

Knipperende tekst/symbool stelt een vraagteken voor.
2. Beslissing nemen: 

Ja (Bevestiging):  ”OK” indrukken. 
Neen (Wijzigen/Wisselen): Pijltoetsen indrukken.
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8.1 Schakeltijden wijzigen/wissen
 ¾ „MENU“ indrukken.

Deze handleiding is auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten voor-
behouden. Het mag noch volledig noch gedeeltelijk zonder voorafg-
aand akkoord van de fabrikant gekopieerd, gereproduceerd, ingekort 
of onder eender welke andere vorm doorgegeven worden, zowel me-
chanisch als elektronisch.

Bij de eerste inbedrijfname, na een terugzetten op fabrieksinstellingen of een een-
voudige reset dienen taal, datum, uur, zomer- en wintertijdregels opnieuw ingesteld 
te worden:

 ¾ Willekeurige toets indrukken en de aanduidingen in het display opvolgen.

7 Eerste inbedrijfname

6 Overzicht bij de menubediening

De tijdschakelklok is gestructureerd in meerdere categorieën. De categorieën worden via de MENU-toets opgeroepen:

MENU  PROGRAMMA TIJD/DAT MANUEEL OPTIES EINDE

NIEUW UUR KANAAL C1 LCD-VERLICHTING

AANVRAGEN DATUM CONTINU AAN TAAL

WIJZIGEN ZO--WI CONTINU UIT FABRIEKSINSTELLING

WISSEN WEKEN
DAG

MANUEEL AAN INFO

EINDE DATUM- 
FORMAAT

EINDE EINDE

TIJD 
FORMAAT
EINDE

8 Schakeltijd programmeren
In de schakeltijdklok zijn 6 schakeltijden voor C1 en C2 voorgeprogrammeerd.

Blok
Een schakeltijd, die op meerdere dagen (bv. ma - vr) gekopieerd is.

Voorgeprogrammeerde schakeltijden voor C1 en C2:

AAN 05:00:00 AM Ma-Vr

UIT 08:00:00 AM Ma-Vr

AAN 03:00:00 PM Ma-Vr

UIT 10:00:00 PM Ma-Vr

AAN 06:00:00 AM Za-Zo

UIT 11:00:00 PM Za-Zo

Voor de programmering van een individuele schakeltijd staan 46 vrije opslagplaatsen 
ter beschikking. Hiervoor als volgt te werk gaan:

 ¾ „MENU“ indrukken.

PROGRAMMA OK NIEUW

KANAAL C1

VRIJ 46

AAN C1 On

UUR

MINUUT

[Weekdag selecteren] 
 

KOPIEREN
(Blok)

OPSLAAN
(Schakeltijd voor één dag)

DAARVOOR [Weekdag 
selecteren]

OPSLAAN

9 Fabrieksinstellingen opmaken

9.1 Reset
De aangiften bij de eerste inbedrijfname alsook de individueel geprogrammeerde 
schakeltijden kunnen via een reset op de fabrieksinstellingen teruggezet worden.

De voorgeprogrammeerde schakeltijden worden niet gewist.

Reset uitvoeren:
1. Gelijktijdig de 4 bedieningstoetsen indrukken.
2. Taal selecteren.
3. Selecteren: 

PROGRAMMA´S BEHOUDEN 
De geprogrammeerde schakeltijden behouden. 
of 
PROGRAMMA´S WISSEN 
De huidige schakeltijden wissen.

9.2 Fabrieksinstellingen terugzetten
De voorgeprogrammeerde schakeltijden van de fabrieksinstelling worden samen met 
alle andere aangiften en programma’s via het displaymenu gewist.

Voorgeprogrammeerde schakeltijden kunnen na het terugzetten niet 
opnieuw aangemaakt worden.

Fabrieksinstellingen terugzetten:
 ¾ „MENU“ indrukken.

OPTIES OK LCD-VERLICHTING

TAAL

FABRIEKSINSTELLING

FABRIEKSINSTELLING
LADEN

PROGRAMMA

NIEUW

AANVRAGEN

WIJZIGEN OK KANAAL C1

WISSEN MAANDAG

UUR 
WIJZIGEN
MINUUT 
WIJZIGEN 

 

BLOK 
WIJZIGEN

AFZONDERLI-
JKE DAG 
WIJZIGEN

10 Reinigen
Voor het reinigen een droog, oplosmiddelvrij, zacht doek gebruiken.

• De volledige installatie spanningsvrij schakelen.
• De bekabeling naar alle extern verbonden componenten losmaken.
• De Basis demonteren en ev. op reglementaire wijze als afval verwerken.

WAARSCHUWING! Levensgevaar door elektrische spanning
• Voor het openen de Basis spanningsvrij schakelen en beveiligen tegen 

opnieuw inschakelen. 
• Aanwezige vreemde spanningen vrijschakelen en beveiligen tegen toeval-

lig opnieuw inschakelen.

11 Demontage


