
Verkorte gebruiksaanwijzing SR 600DE + HKW ontvanger

S.v.p. goed doorlezen!

Open eerst de behuizing door de vier schroeven in de bovenkap los te draaien.

Alle schakelaars van de dipswitch staan op “off”: minuten puls, lengte 0,6 seconde.
Nr. 1 “on”: (rest “off”) 30 seconden puls, lengte 0,6 seconde.
Nr. 2 “on”: (rest “off”) minuten puls, lengte 0,6 seconde, 24 uur aanwijzing.
Nr. 2 + 1 “on”: 30 seconden puls, lengte 0,6 seconde, 24 uur aanwijzing.
Nr. 3 op “on”: pulslengte 2 seconden.
De pulsgever staat ingesteld op minutenimpulsen van 2 seconden lengte en 12 uur
aanwijzing.

Plaats bepalen. Voor een goede DCF ontvangst moet de afstand tussen de ontvanger en de
pulsgever minimaal 30 cm zijn en mag de ontvanger niet dichtbij TL-, beeldbuizen en
spaarlampen geplaatst worden. Sluit de ontvanger via de linker trekontlasting aan op de
3- polige connector van de pulsgever. De ontvanger is voorzien van adereindhulzen.
Zwart/wit aan GND, bruin aan +6V en groen aan DCFh. Steek daarna de stekker van de
pulsgever in het stopcontact. Houd de ontvanger op de gewenste plek. Kijk na de insteltijd
van de ontvanger (gele led pulsgever ca. 3 seconden aan) en de insteltijd van de klok (gele
led knippert 2x per seconde gedurende 12,8 seconden) of deze led daarna 1x per seconde,
behalve de 59e, kort oplicht. Wanneer de DCF ontvangst niet goed is, draai dan de antenne
naar links of rechts of houd de antenne op een andere plek. Neem zodra een goede
opstelling gevonden is de stekker van de pulsgever uit het stopcontact.

Aansluiten en in bedrijf stellen. Bevestig de SR600 en de ontvanger. Sluit de op 24V
ingestelde slaafklok(ken) aan op klem A en B. Zorg ervoor dat de draden goed in de
klemmen zitten anders worden ze bij het aandraaien niet vastgeklemd. Steek de netstekker
weer in het stopcontact. De gele led brandt eerst ca. 3 seconden en knippert daarna 2x per
seconde gedurende 12,8 seconden. Indien de klok niet op 12.00 uur staat druk dan tijdens
het 2x per seconde knipperen van de led het knopje naast de processor 1x in waardoor de
klok versneld gaat lopen. De twee groene leds geven de stroomrichting van de pulsen aan.
Stop de klok zodra deze 12.00 uur aanwijst door het knopje weer 1x in te drukken. Daarna
niets meer doen. Als de ontvangst goed is zal de SR600 na enkele minuten synchroon aan
het DCF signaal starten en de klok naar de 1e minuut sturen, daarna elke minuut naar de
volgende minuut. Na het bereiken van de 3e minuut loopt de klok, als de DCF ontvangst 2x
op rij goed is geweest, versneld naar de juiste tijd. Bij minder goede ontvangst kunnen de
opstart en de start van de versnelde loop langer duren.
De klok kan ook handmatig op 12.00 uur worden gezet. Na inschakelen de SR600 eerst
resetten, zie onderstaand. Na instelling door de SR600 kan de klok één minuut achterlopen.
Verwissel op het aansluitblokje de draden naar de klok en herhaal de startprocedure.

Zodra de gele led DCF ontvangst aangeeft kan met het drukknopje geen versnelde loop
meer worden gestart. Maak de blokkering ongedaan door het knopje ca. 5 seconden
ingedrukt te houden (led blijft uit) en laat het knopje los zodra de led aan gaat. Tevens reset
SR600. Reset met het knopje kan dus alleen zodra de led het DCF signaal aangeeft.

Indien van toepassing (optie): de luidklok/lichtschakelaar uitgang mag uitsluitend met een
relais van 24 volt worden belast. Spoel van relais aansluiten op C en +V. C is een open
collector uitgang. Een vrijloopdiode is op de print aangebracht.
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