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Programmeren van de DS-200T/338H timer. 
 
Inhoudsopgave: 

1. Beschrijving van de knoppen van de timer, 
2. Beschrijving van het LCD display, 
3. Overzicht beschikbare programma’s 
4. Instellen van de tijd, 
5. Programmeren van de timer, 
6. Tips. 

 
 

1. Beschrijving van de knoppen van de timer: 
 

 
 

2. Beschrijving van het LCD display: 
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3. Overzicht beschikbare programma’s: 
1  Zondag – Zaterdag 9 Maandag, Woensdag en Vrijdag 
2  Zondag    10 Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 
3  Maandag   11 Zondag en Zaterdag 
4  Dinsdag    12 Maandag, Dinsdag en Woensdag 
5  Woensdag   13 Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
6  Donderdag   14 Maandag - Vrijdag 
7  Vrijdag    15 Maandag - Zaterdag 
8  Zaterdag 
 

4. Instellen van de tijd: 
a) Plug de timer in de juiste ingang op de motor(aangegeven met timer), 
b) Voorzie de motor van spanning, nu zal de rode led branden en de klok zal 

0:00 aangeven. 
c) Houd nu de rode knop ingedrukt, en druk vervolgens op de H (uur), M 

(minuut) en de D (dag) knop tot de gewenste tijd en dag zijn ingevoerd. 
d) Laat nu de rode knop los en wacht 30 sec, de tijd is nu ingesteld. 

 
5. Programmeren van de timer: 

a) Druk nu “SET” knop 
b) Druk nu 1x op de H knop dan verschijnt sectie 1  
c) Druk nu op de “H en M” knop en stel de gewenste “open” tijd in. (met de 

“D” knop selecteer je het gewenste programma (1 t/m 15) standaard is 
programma 1. 

d) Druk vervolgens op de “SET”knop. 
e) Nu is sectie 2 geselecteerd. 
f) Druk nu op de “H en M” knop en stel de gewenste “dicht” tijd in. (met de 

“D” knop selecteer je het gewenste programma (1 t/m 15) standaard is 
programma 1. 

g) Als er meer open en dicht tijden gewenst zijn vul dan ook bij 3 en 4 etc 
tijden in. 

 
Opmerking: 1 = open, 2 = dicht, 3 = open 4 = dicht etc. Let op: Dit wordt echter 
omgewisseld als tijdens het draaien van het programma op de MAN/AUTO knop 
wordt gedrukt. 
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6. Tips: 
-Als er voor een sectie geen tijd ingesteld hoeft te worden zorg dan dat er --:-- 
staat en geen 00:00 voor niet gebruikte secties . 
 
-Om een verkeerd ingevoerde waarde te wissen druk dan op “CANC/R”. 
 
-De timer werkt niet als deze in OFF mode staat op het display 
 
-Gebruik de MAN/AUTO knop niet op het gordijn te open of te sluiten als de 
timer in “AUTO” mode staat. De open/dicht sectie worden daardoor namelijk 
omgewisseld. 
Gebruik hier voor de “open” en “dicht” knoppen dit heeft geen invloed op de 
timer instellingen. 
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