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Faktainformasjon Oversikt DipswitchInnstilling av brukstid (timertid)

Oversikt Tidsbryter

Tilbehør

Produktet består av 2 enheter: 
• Tidsbryter-panel (Trådløst)
• Stikkontakt med støpsel (Plug&Play)

Stikkontakten kobles til eksisterende komfyrstikk og 
komfyren kobles i denne.

Tidsbryter-panelet kommuniserer trådløst med 
stikkontakten. 
Produktene leveres ferdig paret fra fabrikk og er klar 
til montering.

For å få strøm til komfyren må Tidsbryter-panelet 
betjenes (knapp SW1).

Ved betjening av panelet (SW1), vil et tidsur begynne å 
telle ned en forhåndsinnstilt tid (f.eks. 20 minutter). 

15 sekunder før den forhåndsinnstilt tiden utløper vil 
panelet pipe med 2 pip hvert 2. sekund. Hvis ingen ting 
foretas i disse 15 sekundene, vil komfyren bli avslått 
automatisk. Hvis man ønsker at komfyren fortsatt 
skal stå på, må knappen (SW1) på panelet betjenes og 
tidsuret starter på nytt.

Hvis du ønsker å slå av strømmen til komfyren før 
tiden har løpt ut, kan du holde inn knappen (SW1) 
i 5 sekunder.

LED1
SW1

DipSW1 DipSW2 Tid:

ON OFF 10 min

OFF OFF 30 min*

Lyd Tid

1 pip 5 min

2 pip 15 min

3 pip 20 min

4 pip 45 min

5 pip 60 min

6 pip 90 min

7 pip 2 timer

8 pip 4 timer

9 pip 6 timer

10 pip 10 timer

Batteriholder

DipSW

ON

OFF

Standard tid (10/30min)
DipSW 2 settes til OFF. 
DipSW1 bytter mellom 10/30 min.

Mswitch Master On/Off
El.nr.: 6251647 

Overstyrer tidsbryteren slik at 
komfyren ikke kan slås på.

Mswitch Mic
El.nr.: 6251642 

Slår automatisk av komfyren 
hvis røykvarsleren piper.

*Fabrikkinnstilling

Spesialtid (5min - 10 timer)
Når DipSW 2 settes til ON er programmeringsmodus 
aktivt i 2 minutter.

Man bestemmer tidsinstilling ved holde inn 
knappen på tidsbyterpanelet. Hold inn knappen til 
ønsket tidsinnstilling er funnet (antall pip), ett pip 
hvert sekund.

F.eks. hold inn knappen i 5 sekunder, så hører 
du 5 pip (= 60 min). 

Når du slipper knappen vil tiden lagres og bekreftes 
med et langt pip.

Hvis du ønsker å endre tidsinstillingen, sett DipSW2 
til OFF, og så til ON igjen, så programmeringsmodus 
aktivt i 2 minutter igjen.

SW1 Betjeningsknapp

LED1 Rødt lys
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 Monteringsveiledning / Brukerveiledning 

Mkomfy Timer - Plug & Play

TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

El.nr.: 6251664   Mkomfy Timer 16A P&P
El.nr.: 6251665  Mkomfy Timer 25A P&P
El.nr.: 6251666  Mkomfy Timer 400V P&P

Produsent: CTM Lyng AS, www.ctmlyng.no, tlf 72831611

Takk til Deg som valgte...

Test av kommunikasjon

Test av stikkontakt

OBS! Enhetene er allerede paret fra fabrikk.

Pare Tidsbryter-panel med komfyrstikk.

1. Ta ut batteriet fra Tidsbryter-panelet.

2. Dra ut stikkontakten til komfyrstikken fra  

vegguttaket.

Trykk og hold inn knappen på Tidsbryter-panelet.  

Mens du holder inn knappen:  

   • Sett i batteriet i Tidsbryter-panelet.  

   • Sett tilbake stikkontakten til komfyrstikken.  

   • Etter noen sekunder vil Tidsbryter-panelet avgi  

      3 korte pip. Da kan du slippe knappen.

3. Dra ut stikkontakten på komfyrstikken igjen 

(dette må gjøres innen 60 sekunder fra  

paringsprosessen startet).

4. Vent 10 sekunder.

5. Sett inn stikkontakten igjen.

6. Paringen er ferdig.

For å teste kommunikasjonen mellom Tidsbryter og 
stikkontakt(er), kan man trykke gjentatte korte trykk 
på knappen (SW1) på panelet.
Diode for radiokommunikasjon i stikkontakt kvitterer 
med et blink for hvert knappetrykk.

1. Steng strømmen ved å holde inn knappen (SW1) 
på tidsbryteren i 5 sek. Sjekk at strømmen er 
avstengt på aktuell stikk. 

2. Slå på stikken igjen, med et kort trykk på  
knappen (SW1) på tidsbryteren. Se at strømmen 
er tilbake igjen.

Tekniske data komponenter

Komfyrstikk 16R Plug & Play
Spenning:

230 VAC (+/- 10%)
Maks last: 

16A
Fysiske mål:
160x160mm

Stikk:
Schuko

Komfyrstikk 25R Plug & Play
Spenning:

230 VAC (+/- 10%)
Maks last: 

25A
Fysiske mål:

113x117x80mm
Stikk:
Flat-
stift

Komfyrstikk 400R Plug & Play
Spenning:

400 VAC 3-fas
Maks last: 

3 x 16A
Fysiske mål:
150x90mm

Stikk:
Perilex

Bryterpanel Mswitch Tidsbryter
Batteri:

1 x CR2450
Trådløst:

+5dBm
868,100 

MHz

Fysiske mål:
Tilpasset RS16


