
* Planotime enerji vermek için pil yuvasındaki iletken olmayan malzemeyi çekin. Enerji gelmezse 
pillerinizi kontrol ediniz.
* Piller çıkarıldığında sadece zamanı tekrar ayarlamak zorunda kalırsınız. Tanıtılan motorda
tekrar çalışmaya devam edecektir .

İLK ENERJİ VERİLDİĞİNDE
1) Saati ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın ve istenilen zamana geldiğinde Sol tuşa 
basınız.
2) Dakikayı ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın ve istenilen zamana geldiğinde Sol  
tuşa basınız.
3) Günü ayarlamak için yukarı aşağı tuşlarını ayarlayın. İstenilen güne geldiğinizde sol tuşa basın.
Su: Pazar Th: Perşembe
Mo:Pazartesi Fr: Cuma
Tu: Salı Sa: Cumartesi
Wed: Çarşamba
4) Ayı ayarlamak için yukarı aşağı tuşlarını kullanın ve istenilen aya geldiğinde sol tuşa basın.
5) Yılı ayarlamak için yukarı aşağı tuşlarına basınız. İstenilen yıla geldiğinde sol tuşa basınız.
*yıl tercihi 2000 ve 2059 yılları arasında kullanılabilir .

PLANOTIME MOD DEĞİŞİMİ (OTOMATİK,MANUEL,PROGRAM)
1) Orta butona bir çok kes basıp çekin. AUTO işareti ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır .
2) Sağ tuşa bastığınızda MAN sekmesine geçiş yapar. 
her sağ tuşuna basışınızda AUTO, MAN, MAN rec, PROG sekmeleri yanıp sönecektir . 
3) İstenilen sekmeye geldiğinizde sol tuşa basınız ve o sekmeye giriş yapınız.
A) MANUEL Mod
1) Manuel modda kullanmak için mod değişim işlemini yapın.
2) Hangi kanalı seçmek istiyorsanız sol tuşa basın ve seçilen kanalda istenilen işlem yapılabilir .

a1) Grup seçimi
1) Manuel modda iken sol tuşa basarak kanallar arasında geçiş yapabilirsiniz.
2) İstediğiniz grubu oluşturmak için sol tuşla komut verilecek kanala gelin ve sağ tuşa basın.
3) Başka bir kanalı seçmek için sol tuşa basın ve istenilen kanala gelindiğinde sağ tuşa basın.
4) Şimdi hangi kanalları seçtiyseniz o kanalları kullanabilirsiniz.

Manuel Mod çıkmak
1) sol tuşa kanalları geçene kadar basıp çekiniz. 
2) Güneş işarti çıkınca orta butona basınız.
3) Man işareti yanıp sönmeye başlarsa Manuel moddan çıkmış olursunuz.

Planotime a İlk kumanda olarak tanıtılması
1) Hangi kanala okutmak istiyorsanız önce kanalı seçiniz.
2) Planotime ın orta (stop) butona motor veya alıcıdan 2 bip sesi gelince elinizi çekin. (Freemax
motorlarda 2 manevra hareketi yapılacaktır .)
Planotime ı ikinci kumanda olarak tanıtılması.
1)Tanıtılmasını ve kontrol etmesini istediğiniz motorun yanında olmanız gerekmektedir.
2) Planotime ın orta (stop) butonuna motordan bir Bip sesi gelene kadar basılı tutunuz. (yaklaşık
olarak 5sn kadar)
3) Zaman kaybetmeden İlk olarak tanıtılmış kumandanın orta butonuna 3 kez yavaş bir şekilde
basıp çekiniz.
4) Zaman kaybetmeden Planotime ın orta butonuna son kez basınız. 
5) Kumanda okutulması düzgün yapıldıysa motordan veya alıcıdan onaylama sinyali gelecektir .
* planotime ı bahçe kapısı motorları için sadece manuel modda kullanabilirsiniz. Otomatik mod
da kullanamazsınız.

PLANOTİME PROGRAMLA
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B) OTOMATİK MOD
* Bu modda programlanan zamana göre seçilen kanala ve/veya kanallara komut gönderir . 
1) Otomatik moda geçmek için mod değişim işleminden AUTO sekmesine gelin.
2)Planotime böylece otomatik modda olacaktır .

C) Planotime ı Programlamak
1) Program modu geçiş yapmak için Mod değişimi işlemi yapın ve PROG işareti yanıp sönmeye 
başlayınca sol tuşa basınız. 
2) Sol tuşa tekrar basınız ekran NEW yanıp sönecektir .
3) Tekrar sol tuşa basınız. Bastıktan sonra ekranda saati ve kanalları göreceksiniz.
4) İlk önce işlemin gerçekleşmesini istediğini saati yukarı aşağı tuşlarıyla ayarlayınız ve sol tuşa 
basınız.
5) işlemin gerçekleşmesini istediğiniz dakikayı giriniz. Sol tuşa basınız.
6)İşlemin gerçekleşmesini istediğiniz gün ve/veya günleri seçiniz. 

Gün Seçme
6a) Günler  arasında geçiş yapmak için yukarı aşağı tuşlarını kullanın.
6b) İstenilen günü ve veya günleri seçmek için sağ tuşa basın.
6c) işlem bittiğinde sol tuşa basınız.

7) Gün seçildikten sonra hangi kanaldaki motorları çalıştıracaksanız o kanala gitmek için sağ
tuşu kullanın.
8) Kanalların hareketlerini yukarı aşağı tuşlarına basarak yapınız.
9) İstenilen işlem bittikten sonra sol tuşa basınız.
10) Daha sonra arka arkaya 5 kez sol tuşa basınız. 
11) Bütün ayarlamalarınız yanıp sönmeye başlayınca sol tuşa tekrar basın ve programlamadan 
çıkın
12) Orta butona basarak Mod değişim işlemine geri dönün.
13) ayarladığınız programın çalışması için Planotime ın Otomatik modda olması gerekmektedir.
* Toplamda 100 adet programlama yapılabilir .

Hafızadaki Programı Düzeltme
1) Mod değişiminden PROG moduna gelin.
2) Sol tuşa basın. NEW sekmesi ekranda gözükecek.
3) Sağ tuşa basın MOD sekmesi ekranda gözükecek.
4) Sol tuşa basarak Düzeltme işlemine giriş yapın. Giriş yapıldıpında ekranda --:-- yanıp sönecek
tir .
5) yukarı aşağı tuşlarını kullanarak düzeltme yapmak istediğiniz programa gelin ve yeni bir 
program yapıyormuş gibi işlemleri gerçekleştirin.

Hafızadaki Programı Silmek
1) Mod değişiminden PROG moduna gelin
2) Sol tuşa basın. NEW sekmesi ekranda gözükecek.
3) Sağ tuşa basın MOD sekmesi ekranda gözükecek.
4) Tekrar sağ butona basın DEL sekmesi ekranda gözükecek.
5) Sol tuşa basarak silme işlemine giriniz.
6) Yukarı aşağı butonlarını kullanarak silmek istediğiniz programa geliniz.
7) sol tuşla silme işlemini yapınız.
8) onaylamak için tekrar sol tuşuna basınız.
9) Silme işleminden çıkmak için orta butona basınız.
10) Orta butona basarak PROG sekmesine tekrar gelince Mod değişim konumunda ayarlamak 
istediğiniz moda alınız.
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