
 

Juhtseadis 6456 

Kasutusjuhend 
Palun juhend läbi lugeda ja alles hoida! 

Ohutusjuhised 
230 V võrgupinge korral on lubatud töid teostada üksnes vastava 
kvalifikatsiooniga personalil. Enne paigaldamist ja demonteerimist 
toitepinge välja lülitada! 

Paigaldus- ja kasutusjuhiste mittetäitmine võib põhjustada tulekahju või 
muid õnnetusi!  

Tehnilised andmed 
Töötamisvaru: 14 tundi 

Kaitseaste: IP 20 

Töötemperatuur: 0–35 °C 

Funktsioonid / näidikud 

 
Täppisjuhtimine 
Ühendatuna süvisplokiga 6418 U 

Paigaldus 

 
Seadistamine on teostatav ka eemaldatud juhtseadise korral.  

Kasutamine 
1 Menüünupp: Seadistusrežiimi sisse/välja 

2 Käsitsijuhtimine: peale/hele 

Seadistusrežiim: järgmine menüüpunkt, väärtuste muutmine 
(suurendamine) 

3 Sisestuse kinnitamine ja liikumine järgmisele muudetavale 
parameetrile 

4 Käsitsijuhtimine: maha/tume 

Seadistusrežiim: eelmine menüüpunkt, väärtuste muutmine (vähendamine) 
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Märkused 

• Pärast voolukatkestust töötab kell veel u 14 tundi. Seejärel tuleb sisestada uus 
kellaaeg ja kuupäev. Muud parameetrid jäävad salvestatuks. 

• Juhtseadise võib u 20 min pärast süvisplokist välja võtta ja kõrvale asetada. 

• On võimalik seadistada 2 lülitusaega päevas. 

• Eelseadistatud plokklülitusajad 

- E–R peale: 07:00 

- E–R maha: 20:00 

- L–P peale: 08:00 

- L–P maha: 21:00 

• Talve- ja suveaja vahetumine toimub automaatselt. 

• --:-- = aega ei ole salvestatud / mäluruum kasutamata / funktsioon ei ole aktiivne 

• Helenduv ajanäit / sisestuse kustutamine Selleks kellaaega muuta kuni 0:00-ni, --:-- 
kuvatakse ekraanile. Vrd Taaskäivitus 

• Vilkuvaid arve/väärtusi saab muuta. 

• Menüüpunktide „Block“, „Astro“, „Individuell“ ajad on omavahel kombineeritavad. 

Ekraaninäidud 
1 Automaatjuhtimine 

2 Käsitsijuhtimine 

3 Puhkuserežiim 

4 Voolukatkestus 

5 Inforida 

6 Täppisjuhtimine PEALE/MAHA 

7 Tänane päev 

8 Kellaaeg 

 Kui tekst on inforea jaoks liiga pikk, siis tekst liigub ise mööda inforida edasi. 

Töölerakendamine 
Ka pärast taaskäivitust uuesti töölerakendamine. 

ASTRO-funktsiooni kasutamisel peab alati ajatsoonide põhjal välja valima taimeri 
tegeliku asukohamaa. 

Valida noolenuppude  abil välja asukohamaa ning kinnitada 
valik OK-ga. 

Sisestada tänane kuupäev ja kellaaeg ning kinnitada iga sisestus 
OK-ga. 

(AASTA KUU PÄEV TUND MINUT) 

Vale sisestuse korral saab menüünupule vajutades minna tagasi 
sisestamise algusse. 

Taimer on nüüd käsitsijuhtimise režiimis töövalmis. 
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Taaskäivitus 
Taimeri lähtestamine 
Kellaaeg ja kuupäev kustutatakse, lülitusajad säilitatakse. 

 
 
 
 
Ainult lülitusaegade kustutamine 

Vajutada lülitusnupule kauem kui 10 sek ning küsitu kinnitada. 

Kõik sisestatud lülitusajad kustutatakse. Kuupäeva, kellaaja ja 
maa seaded jäävad salvestatuks.  

Seadistusrežiim 
Seadistusrežiimis / lülitusaegade seadistamises kustutab 
lühiajaline vajutus lülitusnupule antud hetke väärtuse. - -: 
Ekraanile kuvatakse - -: - -. 

 

Juhtimisrežiimid 
 
Käsitsijuhtimine 
Juhtimine toimub eranditult käsitsi.  
Kasutamist vt kasutusjuhend 6418 U. Igal hetkel on võimalik lülitada 
ümber käsitsijuhtimisele ja tagasi. 

 

Automaatrežiim 
Sisestatud lülitusajad teostatakse automaatselt.  

 

Puhkuserežiim 
Juhtimine toimub analoogselt automaajuhtimisega. Juhuslike arvude 
generaator lükkab lülitusaegade teostamist kuni 30 min edasi. 

Juhtimisrežiimide vahel vahetamine toimub OK-nupuga.  
Igal ajal on võimalik käsitsijuhtimisele üle minna. 

 

Lülitusaegade seadistamine 
PLOKK 

Plokis seadistatakse lülitusajad E–R ja L–P. Lülitusajad on nädalapäevadele E–R ja  
L–P ühesugused. 
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Sümbol Näit / sisestus 

 
LÜLITUSAJAD 

OK PLOKK / nädalapäevad vilguvad 

OK E–R PEALE / vilgub eelseadistatud pealesõiduaeg 07:00 

 Pealesõiduaja muutmine 

OK E–R MAHA / vilgub eelseadistatud mahasõiduaeg 17:00 

 Mahasõiduaja muutmine 

OK L–P PEALE / vilgub eelseadistatud pealesõiduaeg 08:00 

 Pealesõiduaja muutmine 

OK L–P MAHA / vilgub eelseadistatud mahasõiduaeg 21:00 

 Mahasõiduaja muutmine 

OK LÜLITUSAJAD 
Lülitusajad on seadistatud 

 
Seade on töörežiimis 

ASTRO 

Peale- ja mahasõiduaegu kohandatakse automaatselt päikesetõusu-  
ja -loojanguaegadega sõltuvalt aastaajast. Ajanihke sisestamisega (kohandamine 
kohaliku päikesetõusu ja -loojanguga) muudetakse mahasõiduaegu kas varasemaks 
või hilisemaks. Lülitusajad teostatakse plokkidena E–R ja L–P. 

 
LÜLITUSAJAD 

OK PLOKK 

 ASTRO 

OK E–R PEALE / -: - - vilgub 

 E–R PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg = kehtiv, mittemuudetav Astro-aeg, 
päikesetõus vilgub  

OK Pealesõiduaja ülevõtmine 

 Ajanihe / soovitud ajanihke seadistamine 

 E–R MAHA - - vilgub 

 E–R MAHA / väljapakutud mahasõiduaeg = kehtiv, mittemuudetav Astro-aeg, 
päikeseloojang vilgub 

OK Mahasõiduaja ülevõtmine 

 AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine 

 L–P PEALE / -: - - vilgub 

 L–P PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg (päikesetõus) vilgub 

OK Pealesõiduaja ülevõtmine 

 AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine 

 L–P MAHA / -: - - vilgub 

 L–P MAHA / väljapakutud mahasõiduaeg (päikeseloojang) vilgub 
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OK Mahasõiduaja ülevõtmine 

 AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine 

OK LÜLITUSAJAD 
Lülitusajad on seadistatud 

 
Ühtegi ajanihet ei seadistata, kui vilkuvat -: - - kinnitatakse 

 
Seade on töörežiimis 

 
INDIVIDUAALNE 
Igaks päevaks saab sisestada individuaalseid peale- ja mahasõiduaegu. 

 
LÜLITUSAJAD 

OK PLOKK 

 INDIVIDUAALNE 

OK E PEALE / -: - - vilgub 

 E PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg vilgub 

 Pealesõiduaja muutmine 

OK E MAHA / -: - - vilgub 

 E VÄLJA / väljapakutud mahasõiduaeg vilgub 

 Mahasõiduaja muutmine 

OK Analoogselt saab sisestada igale nädalapäevale oma aja 

OK LÜLITUSAJAD 
Lülitusajad on seadistatud 

 
Peale- ja mahasõitu ei toimu, kui vilkuvat -: - - kinnitatakse 

 
Seade on töörežiimis 

Muude funktsioonide seadistamine 

 
LÜLITUSAJAD / Lülitusaegade seadistamine, vt ptk „Lülitusaegade seadistamine” 

 KUUPÄEV/KELLAAEG / Kuupäeva ja kellaaja sisestamine, vt ptk „Töölerakendamine” 

 ERIFUNKTSIOONID / Astro keeluaja sisestamine 
 

Erifunktsioonid / ASTRO keeluaja sisestamine 

 ERIFUNKTSIOONID 

OK ASTRO 

 ASTRO KEELUAEG 

Sisestatud ASTRO-aegu saab varustada piirangutega; ASTRO keeluaeg PEALE „mitte 
varem peale kui…” ASTRO keeluaeg MAHA „mitte hiljem maha kui…” 

OK ERIFUNKTSIOONID 

 


