
Leiðbeiningar fyrir ABB Sólúr

Til að stilla dagsetningu og klukku og daylight

Ýtið MENU þangað til að KLUKKUMERKIÐ blikkar

Notið + og - til að stilla dag, mánuð, ár og tíma og ýtta síðan á

Þá kemur    /     Þetta er DAYLIGHT

 

Til að stilla inn hnit 

Ýtið á MENU þangað til merkið 

Þar notarðu + og – til að stilla inn hnitin 

TÖLUNA N. og W. (DÆMI= 64°N 22°W

        

       

Ísland 

 

Síðan er ýtt á ENTER þangað til að það stendur 

Þar velur þú ON með því að nota 

 Til að setja í MANUALMODE

Þegar búið er að stilla Sólúrið þá geturðu kveikt

Þú þarft að þrýsta 7 sinnum á 

Þegar það stendur á skjánum 15, 30 eða 60 (það eru mín

Þá skiptir hann sjálfkrafa yfir í Auto stillinguna eftir þeim tíma sem þú stillir á

 

Sólúr 

Til að stilla dagsetningu og klukku og daylight 

þangað til að KLUKKUMERKIÐ blikkar og ENTER 

til að stilla dag, mánuð, ár og tíma og ýtta síðan á ENTER 

DAYLIGHT og þar velurðu NO með + og – og ýttir síðan á 

þangað til merkið ASTRO blikkar og ENTER 

til að stilla inn hnitin (ATH PASSA ÞARF AÐ ÞAÐ STANDI FYRIR AFTAN 

. (DÆMI= 64°N 22°W) 

    LATITUDE           LONGITUDE

   (Lengdagráða –N)          (Breiddargráða 

+64° +22° 

þangað til að það stendur ASTRO á skjánum 

með því að nota + og - (ON á að BLIKKA) 

Til að setja í MANUALMODE 

búið er að stilla Sólúrið þá geturðu kveikt á ljósunum sjálfur með því að ýt

á ´´ -´´ takkan til þess að fara í automode aftur eða 

15, 30 eða 60 (það eru mínútur) 

yfir í Auto stillinguna eftir þeim tíma sem þú stillir á

                                                                                                             

og ýttir síðan á ENTER 

(ATH PASSA ÞARF AÐ ÞAÐ STANDI FYRIR AFTAN 

LONGITUDE 

(Breiddargráða –W) 

á ljósunum sjálfur með því að ýta á ´´–´´ 

aftur eða  

yfir í Auto stillinguna eftir þeim tíma sem þú stillir á 

                                                                                                             

                                    



 

Til að setja í MANUALMODE

Þegar búið er að stilla Sólúrið þá geturðu kveikt 

Þú þarft að þrýsta 7 sinnum á 

Þegar það stendur á skjánum 15, 30 eða 

Þá skiptir hann sjálfkrafa yfir í Auto stillinguna eftir þann

Til að forrita Lykilinn 

Þegar búið er að forrita klukkuna þá seturðu lykilinn í raufina

Þá byrjar hann að hlaða 

Til að vista inn á lykilinn þá ýtiðru

sinnum 

Þá ertu búin að vista inn á lykilinn

Þegar þú ert að setja stillingar inn 

að LOAD blikkar og þá ýtirðu á 

nýja sólúrið 

Flýta eða seinka tíma á sólúrinu

Ýta á menu og velja astro stillingar

UDT = Flýtir eða seinkar bæði 

SET = Seinkar eða flýtir On tímanum

R1 = Seinkar eða flýtir OFF tímanum

ATH Lykillinn geymir aðeins ASTRO stillingarnar enn ekki stillingarnar í klukkumerkinu, þær 

þarf maður alltaf að stilla sjálfur

 

Til að setja í MANUALMODE 

Þegar búið er að stilla Sólúrið þá geturðu kveikt á ljósunum sjálfur með því að ý

 ´´ -´´ takkan til þess að fara í automode aftur eða 

15, 30 eða 60 (það eru mínútur) 

ir í Auto stillinguna eftir þann tíma sem þú stillt

Þegar búið er að forrita klukkuna þá seturðu lykilinn í raufina 

tiðru á MENU þá blikkar SAVE og þá ýttirðu á 

Þá ertu búin að vista inn á lykilinn 

Þegar þú ert að setja stillingar inn á annað sólúr,þá er lykill settur í og ýtt á 

blikkar og þá ýtirðu á ENTER og þá ertu búin að hlaða inn ASTRO 

Flýta eða seinka tíma á sólúrinu 

stillingar, ýta á ok þangað til að það kemur 

 On og OFF kveikingunni 

tímanum 

tímanum  

ATH Lykillinn geymir aðeins ASTRO stillingarnar enn ekki stillingarnar í klukkumerkinu, þær 

þarf maður alltaf að stilla sjálfur 

á ljósunum sjálfur með því að ýta á ´´–´´ 

aftur eða  

tir á 

og þá ýttirðu á ENTER tvisvar 

á MENU þangað til 

 stillingarnar inn í 

ATH Lykillinn geymir aðeins ASTRO stillingarnar enn ekki stillingarnar í klukkumerkinu, þær 

 


