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1 – Nederlands

NEDERLANDS
Oorspronkelijke en volledige instructies

1 - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN 
BEDOELD GEBRUIK

Dit product is een zender voor wandmontage die deel uitmaakt van de lijn Era KRO-
NO. Deze lijn bestaat uit de volgende modellen:

KRONO 6WW KRONO 1WW KRONO 1WC

Voeding 1 batterij elektriciteitsnet

Overbrenging via radio via kabel

Kanalen 6 1

Installatie
op wandsteun 

(verwijderbare zender)
ingebouwd in de muur 

(vaste zender)

De zender is bedoeld voor het bedienen van automatiseringen voor oprolbare zon-
neschermen, zonweringen en rolluiken. Hij kan gebruikt worden om handmatige op-
drachten te versturen, ofwel kan hij geprogrammeerd worden opdat hij op vooraf 
bepaalde tijdstippen of dagen van de week geactiveerd wordt om automatische op-
drachten te versturen; verder kan hij ook gebruikt worden om opdrachten te versturen 
op willekeurige tijdstippen (functie “Vakantie”), waardoor de aanwezigheid van perso-
nen in huis wordt gesimuleerd, ook als er niemand aanwezig is. Elk ander gebruik 
dat afwijkt van wat in deze handleiding wordt beschreven, dient als foutief 
en verboden te worden beschouwd!

2 - INSTALLATIE VAN DE ZENDER

2.1 Voeding en bevestiging van de zender op een muur

• Alleen voor KRONO 1WW en KRONO 6WW: zie fig. 1, 2 en 3.

AANBEVELINGEN – Voor u de houder van de zender definitief vastmaakt, contro-
leer of de automatisering de opdracht ontvangt die door de zender verstuurd wordt 
wanneer deze op de houder is geplaatst. Let op! – Het bereik van de zenders en de 
ontvangstcapaciteit van de ontvangers wordt sterk beïnvloed door andere toestellen 
(bijvoorbeeld alarmen, draadloze koptelefoons enz.) die met dezelfde frequentie wer-
ken en die in dezelfde ruimte gebruikt worden. In deze gevallen kan de fabrikant geen 
enkele garantie bieden met betrekking tot het reële bereik van de toestellen. Om dit 
risico te verkleinen is het raadzaam om de zender niet in de buurt van metalen struc-
turen te plaatsen, of rechtstreeks in contact ermee: zij kunnen het bereik beperken. 
Ook lege batterijen kunnen het bereik beperken met 20, 30%.

• Alleen voor KRONO 1WC: zie fig. 1, 2 en 4.

3 - SPECIFIEKE AANBEVELINGEN VOOR KRONO 6WW

AANDACHTIG LEZEN!

• De zender beschikt over zes numerieke toetsen. Elke toets stemt over-
een met een zelfstandig verzendingskanaal. Tijdens het opslaan van de 
zender kan er aan elk kanaal één of meerdere automatiseringen gekoppeld 
worden. Hierdoor is het mogelijk om 6 automatiseringsgroepen te creëren: 
één kanaal = één groep.

• Het vormen van automatiseringsgroepen vindt plaats tijdens het opslaan 
van de zender in het geheugen, wanneer er gevraagd wordt welk kanaal u aan 
de automatisering wilt koppelen waarop u werkzaamheden verricht.

Na het opslaan van meerdere automatiseringen in verschillende kanalen, met de 
desbetreffende creatie van “automatiseringsgroepen”, dient u tijdens het ge-
bruik van de zender het volgende in overweging te nemen:  

a) voor u een opdracht verstuurt, dient u een groep (of meerde-
re groepen) te kiezen, alsook het kanaal (of meerdere kanalen) 
waarnaar de opdracht verzonden moet worden; 

b) de opdracht die aan een groep is gericht wordt tegelijkertijd uitge-
voerd door alle automatiseringen die tot die bepaalde groep behoren.

• De zender kan de volgende inrichtingen bedienen: 

a) één groep automatiseringen per keer, waarbij eerst het desbetreffende ka-
naal wordt geselecteerd en onmiddellijk daarna de opdracht wordt verzonden;

b) meerdere groepen automatiseringen tegelijkertijd, waarbij eerst al de 
desbetreffende kanalen worden geselecteerd en onmiddellijk daarna de 
opdracht wordt verzonden.

4 - INSTELLING VAN DE BASISPARAMETERS

Als de zender voor de eerste keer van stroom wordt voorzien, verzoekt het sys-
teem onmiddellijk tot het invoeren van de basisparameters en, om aan het verzoek 
te voldoen, onmiddellijk PROCEDURE 1 uit te voeren.
Als u deze handeling op een ander moment wilt uitvoeren, verlaat de procedure 
door op de toets ESC te drukken.
Na de eerste installatie kunnen de basisparameters op de volgende wijze 
opgeslagen of gewijzigd worden:
 – om ALLE parameters in te stellen: het is noodzakelijk om eerst PROCEDURE 

10 uit te voeren (wissen van het volledige geheugen) en vervolgens PROCEDURE 1.
 – om SLECHTS EEN AANTAL parameters te wijzigen (die reeds opgeslagen zijn 

met behulp van Procedure 1): voer PROCEDURE 1.A uit.

5 - DE ZENDER OPSLAAN IN HET GEHEUGEN

Om de zender op te slaan in het geheugen van de automatisering die u wilt bedie-
nen, voer PROCEDURE 2 uit.
Het is ook mogelijk om de procedures te gebruiken die vermeld zijn in de instructie-
handleiding van de automatisering die u wilt bedienen, maar dit geldt alleen voor die-
gene die “MODUS II” of “MODUS 2” genoemd worden; voor u deze uitvoert, dient u 
de zender in te stellen op de modus MAN (zie hoofdstuk 6).

6 - OVERZICHT VAN DE WERKING VAN DE 
ZENDER

De zender werkt op 4 verschillende manieren:
 – PROG = PROGRAMMERINGSMODUS
 – AUT = AUTOMATISCHE MODUS
 – MAN = HANDMATIGE MODUS
 – VAC = “VAKANTIE”-MODUS (of simulatie van menselijke aanwezigheid)

Voor meer informatie zie de tabellen in het deel “4 werkingsmodi van de zender”.

• Elke modus kan door de gebruiker geactiveerd worden door de keuzeschakelaar 
MODE te verplaatsen naar een van de 4 beschikbare standen (op het display ver-
schijnt de afkorting van de ingestelde modus).

• Als een van de vier modi wordt ingesteld, wordt de werking van de zender in de 
drie resterende modi onmogelijk gemaakt.

7 - PROGRAMMERING VAN DE ZENDER

De programmering van de zender wordt verricht met behulp van de volgende pro-
cedures:

• START-, BASISPROGRAMMERINGEN

 – Procedure 1 - instellen van de basisparameters.
 – Procedure 2 - opslaan van de zender in het geheugen van de automatisering.

• PROGRAMMERING VAN DE EVENTS en andere activiteiten op de events

 – Procedure 3 - creëren van een nieuw event.
 – Procedure 4 - wijzigen van een bestaand event.
 – Procedure 5 - kopiëren van een bestaand event.
 – Procedure 6 - uitschakelen of opnieuw inschakelen van een bestaand event.
 – Procedure 7 - definitief verwijderen van een bestaand event.

• PROGRAMMERING VAN DE BIJKOMENDE FUNCTIES

 – Procedure 8 - wachtwoord om de toegang te verhinderen tot de program-
meringsmodus.

 – Procedure 9 - blokkering van het toetsenbord om toegang tot de handmatige 
modus te verhinderen.

 – Procedure 10 - verwijderen van het volledige geheugen en herstellen van de 
fabrieksinstellingen.

• PROGRAMMERING “NFC”

 – Procedure 11 - configuratie met behulp van een smartphone via de desbe-
treffende app.

7.1 Aanbevelingen voor het creëren van een nieuw event

• Voor u een nieuw event programmeert, is het raadzaam om in Tabel B (aan het 
einde van de handleiding) de waarden te noteren die u wilt instellen voor elke pa-
rameter. De tabel is erg nuttig voor het plannen van de events die u wilt creëren en 
doet dienst als overzicht van de gecreëerde events en de desbetreffende details.

• De zender kan tot 30 events in het geheugen opslaan.

• Opdat de zender de gecreëerde events uitvoert, dient u de keuzeschakelaar “MO-
DE” in te stellen op de stand “AUT” of “VAC”.

• De volgorde van de punten die Procedure 3 vormen, voor het creëren van een 
event, is de volgende.

 – KANAAL (alleen voor KRONO 6WW): om (met de numerieke toetsen) een of 
meerdere gewenste kanalen te selecteren.

 – TYPE BEWEGING: om de gewenste beweging te selecteren: omhoog (UP) of 
omlaag (DOWN).

 – GEDEELTELIJKE BEWEGING (optionele parameter): dient om de grootte van 
de gedeeltelijke beweging in te stellen. De grootte wordt ingesteld door te bepalen 
hoelang de motor dient te werken om het gordijn naar het gewenste punt te bren-
gen: waarde tussen 1 en 240 seconden (fabrieksinstelling: 5 seconden).

 – DAG(EN) VAN DE WEEK: om de gewenste dag (of meerdere dagen of alle da-
gen) in te stellen waarop de zender het event dient uit te voeren.

 – TIJDSTIP VAN HET EVENT: er zijn drie opties:

• “TIME”: om het exacte tijdstip in te stellen waarop het event uitgevoerd moet worden.

• “SUNRISE” of “SUNSET”: om de vervroeging (van -0:01 minuten tot -9:59 uur) of de 
vertraging (van +0:01 minuten tot +9:59 uur) met betrekking tot de uitvoering van het 
event in te stellen, ten opzichte van het tijdstip waarop de zon opkomt of ondergaat.

 – ON/OFF VAN DE KLIMAATSENSOREN (alleen voor KRONO 1WW en KRO-
NO 6WW): dient om de klimaatsensoren in of uit te schakelen. Bijvoorbeeld: als 
een event deze functie ingesteld heeft staan op “ON”, als het wordt uitgevoerd 
door de zender, activeert het de automatiseringen voor de ontvangst van opdrach-
ten die afkomstig zijn van de klimaarsensoren Vanaf dat moment blijft de ontvangst 
ingeschakeld (ON) tot de zender een ander event uitvoert met de functie SEN-
SORS ingeschakeld op “OFF”.



Nederlands – 2

 – FUNCTIE “VAKANTIE” (simulatie van menselijke aanwezigheid): de instel-
ling “ON” van de functie in een event geeft aan de zender aan dat het event uitge-
voerd moet worden op verschillende en willekeurige tijdstippen ten opzichte van 
het tijdstip dat door de gebruiker geprogrammeerd is. De bedoeling van deze func-
tie is de aanwezigheid van mensen in het huis te simuleren, ook als er niemand is.

 – NAAM VAN HET GECREËERDE EVENT: dient om een identificatieafkorting (van 
“E1” tot “E30”) te geven aan het event dat gecreëerd wordt.

7.2 Aanbevelingen voor de programmering van de bijkomende 
functies

• Wachtwoord (pincode) om toegang tot de programmeringsmodus te ver-
hinderen

Er kan een wachtwoord van 4 cijfers (pincode) gecreëerd worden om de toegang 
tot de programmeringsmodus te beperken voor onbevoegde personen. Nadat u uw 
persoonlijke pincode heeft gecreëerd (het product verlaat de fabriek zonder pincode) 
zal het systeem tot het invoeren van deze pincode verzoeken telkens als de gebrui-
ker de keuzeschakelaar MODE instelt op de modus PROG.
 – Om een pincode te creëren of te verwijderen: voer PROCEDURE 8 uit.
 – Om de bestaande pincode in te voeren (als het systeem dit vereist), ga als 

volgt te werk.

1. Stel de MODE-schakelaar in op PROG.

2.
Als er een pincode ingesteld is, verschijnen de aanduiding “PIN” en de 
cijfers “0000”, waarbij het eerste cijfer knippert.

3.

Druk op de toets p of q om het eerste cijfer van de pincode te ver-
hogen of te verlagen; druk vervolgens op de toets OK om te bevestigen: 
het cijfer gaat vast branden en het tweede cijfer van de pincode begint 
te knipperen.

4.

Druk op de toets p of q om het tweede cijfer van de pincode te ver-
hogen of te verlagen; druk vervolgens op de toets OK om te bevestigen: 
het cijfer gaat vast branden en het derde cijfer van de pincode begint te 
knipperen.

5.
Druk op de toets p of q om het derde cijfer van de pincode te verhogen 
of te verlagen; druk vervolgens op de toets OK om te bevestigen: het cijfer 
gaat vast branden en het vierde cijfer van de pincode begint te knipperen.

6.

Druk op de toets p of q om het vierde cijfer van de pincode te verho-
gen of te verlagen; druk vervolgens op de toets OK om te bevestigen: 
als de pincode correct is, knippert het pictogram SET, anders dient u de 
procedure opnieuw uit te voeren.

Blokkering van het toetsenbord om toegang tot de handmatige modus te 
verhinderen.
Het is mogelijk om het toetsenbord te blokkeren om te verhinderen dat onbevoeg-
de personen de zender gebruiken als de keuzeschakelaar MODE ingesteld is op de 
modus MAN. 

 – Om het toetsenbord te blokkeren of te ontgrendelen: voer PROCEDU-
RE 9 uit.

• Verwijderen van het VOLLEDIGE geheugen van de zender en herstellen 
van de fabrieksinstellingen

Het is mogelijk om de zender terug in te stellen op de fabrieksinstellingen door het 
VOLLEDIGE geheugen te verwijderen met de PROCEDURE 10. Deze procedu-
re wist alle basisparameters, alle events, alle gegevens, inclusief een bestaande 
pincode.

8 - DE BATTERIJ VERVANGEN

• Alleen voor KRONO 1WW en KRONO 6 WW

Als de aanduiding “B” gaat branden, betekent dit dat de batterij leeg is en dat ze 
zo snel mogelijk vervangen moet worden. Het is immers mogelijk dat de opdrachten 
niet correct verzonden worden naar de automatiseringen. Om de batterij te vervan-
gen, verwijder de zender uit de houder aan de muur, verwijder het klepje achteraan 
met behulp van een schroevendraaier (fig. 3-B) en vervang de lege batterij door een 
andere batterij met dezelfde kenmerken (fig. 3-D).
Opmerking – De tijdelijke stroomonderbreking (ook voor KRONO 1WC) verwijdert de 
basisparameters en de parameters die eventueel gecreëerd zijn niet uit het geheugen.

• Afdanking van de batterijen

Let op! – Lege batterijen bevatten verontreinigende stoffen en mogen bijgevolg niet 
in het gewoon afval terechtkomen. U dient ze gescheiden af te danken, zoals voor-
zien door de plaatselijke wetgeving.

AFDANKING VAN HET PRODUCT
Net zoals bij de installatie, dient ook de afdanking van het product als het het einde 
van zijn levensduur heeft bereikt, door bevoegd personeel uitgevoerd worden.
Het product bestaat uit verschillende soorten materialen: een aantal materialen kun-
nen gerecycled worden, anderen dienen afgedankt te worden. Informeer naar de re-
cycle- of afdankingssystemen die voorzien zijn door de plaatselijke wetgeving inzake 
producten van deze categorie. Let op! – een aantal onderdelen van het product kun-
nen vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten die, als ze in het milieu terechtkomen, 
schadelijk kunnen zijn voor het milieu zelf of voor de volksgezondheid. Zoals aange-
geven wordt door het hiernaast afgebeelde symbool, mag dit product niet in het huis-
houdelijk afval terechtkomen. Pas de “gescheiden inzameling” toe voor het afdanken, 
op de manieren die voorzien zijn door de voorschriften die ter plaatse van 
kracht zijn, of bezorg het product terug aan de verkoper op het moment dat 
u een nieuw, gelijkaardig product aankoopt. Let op! – de voorschriften die 
ter plaatse van kracht zijn kunnen zware sancties voorzien in geval van mis-
bruik bij het afdanken van dit product.

• De verpakkingsmaterialen moeten afgedankt worden volgens de geldende plaat-
selijke voorschriften.

TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Versie
KRONO 1WW

(1 kanaal, wireless)
KRONO 6WW

(6 kanalen, wireless)
KRONO 1WC

(1 kanaal, met kabel)

Voeding
3V met 1 lithiumbatterij CR2450 

(geschatte levensduur: 2 jaar met 10 events per dag)
120/230 Vac (50/60Hz)

Frequentie 433.92 MHz ±100kHz -

Zendkracht geschat <1 mW

Beschermingsgraad (IP) 40

Geschat bereik (m) 200 m in een open ruimte (*); 25 m in gesloten ruimten (*) -

Codering 66 Bit; 4,5 miljoen miljard combinaties

Eenheid klok 1 minuut

Nauwkeurigheid klok ±150 seconden/jaar

Max. aantal events die opgeslagen 
kunnen worden

30

Omgevingstemperatuur voor de 
werking (min. - max. temperatuur)

+ 5 ... + 35

Afmeting (mm) 80 x 80 x 20h 80 x 80 x 50h

Gewicht (g) 85 95

• Alle technische eigenschappen die vermeld zijn verwijzen naar een omgevingstemperatuur van 20°C (± 5°C). 
• Nice behoudt zich het recht voor om op om het even welk moment wijzigingen aan het product aan te brengen als het bedrijf dit noodzakelijk acht, waarbij hoe dan 

ook dezelfde werking en gebruik behouden worden.
(*) Het bereik van de zenders en de ontvangstcapaciteit van de ontvangers wordt sterk beïnvloed door andere toestellen (bijvoorbeeld alarmen, draadloze koptelefoons 

enz.) met dezelfde frequentie die in dezelfde ruimte gebruikt worden. In deze gevallen kan Nice geen enkele garantie bieden met betrekking tot het reële bereik van de toestellen.
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 Alleen voor KRONO 1WW / KRONO 6WW
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4  Alleen voor KRONO 1WC
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START-, BASISPROGRAMMERINGEN

PROCEDURE 1  - Om de BASISPARAMETERS van de zender in te stellen onmiddellijk na de eerste inscha-
keling van de zender of nadat het geheugen ervan volledig gewist is.

1 2

KRONO 1WW
KRONO 6WW

KRONO 1WC
(voorbeeld) (voorbeeld)

12/24 H

  12

(voorbeeld)

FIR 001

12/24 H

24
alle pictogrammen versie firmware

de zender van stroom voorzien
keuze van het Uurformaat: 

12 (AM-PM) / 24

3 4 5 g

TIME

00:00

(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

TIME

20:00

TIME

20:00

TIME

20:45

TIME

20:45

00.00.00 00

instellen van het huidige Uur instellen van de huidige Minuten

g5 6 7 g
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.00.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

00.04.20 17

TIME

20:45

28.04.20 17

instellen van het huidige Jaar instellen van de huidige Maand instellen van de huidige Dag

g7 8
(voorbeeld)

  SUMMER/WINTER

MANUAL

(voorbeeld)

TIME
20:45

28.06.20 17
M T W T SF S

  SUMMER/WINTER

AUTO

instellen van de Omschakeling 
zomeruur-winteruur: AUTO / MANUAL

9

ZONE

CITY    1

(voorbeeld)

ZONE

CITY   13

instellen van de Stadscode: 
zie Tabel A pagina 12 (*A) END

(*A)  Met de parameter “ZONE” kunt u de geografische plaats instellen waar de zender geïnstalleerd is. Voor de correcte waarde (code-stad) die tijdens de procedure ge-
bruikt dient te worden, zie Tabel “A” pagina 12. Dankzij dit gegeven kan het systeem automatisch de plaatselijke tijd bepalen waarop de zon opkomt (zonsopgang) 
en ondergaat (zonsondergang).
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PROCEDURE 1.A  - Om een reeds opgeslagen BASISPARAMETER TE WIJZIGEN: 

• “TIME” (interne klok en datum);

• “12/24H” (uurformaat);

• “SUMMER/WINTER” (modus waarmee de zender overschakelt van het zomeruur naar het winteruur en omgekeerd);

• “ZONE” (geografische plaats waar de zender geïnstalleerd is).

1 2

MODE

SET

 

SET
 TIME
    12/24 H
    SUMMER/WINTER
    ZONE

(voorbeeld)

  SET
    TIME
    12/24 H
 SUMMER/WINTER
    ZONE

keuze van een van de 4 parameters: TIME • 
12/24H • SUMMER/WINTER • ZONE

3 4 - wordt vervolgd ...
(voorbeeld)

Ga verder met de programmering door in PROCEDURE 1 de stap te identificeren met de parameter die u zonet ge-
selecteerd heeft; wijzig hem en sla de nieuwe waarde op door op de toets OK te drukken.

• Om nog een parameter te wijzigen, herhaal PROCEDURE 1.A.

  SET
    TIME
    12/24 H
      SUMMER/WINTER
    ZONE

PROCEDURE 2  - Om de zender in de automatisering op te slaan 

AANBEVELINGEN

• Om de procedure uit te voeren, dient u over een andere zender te beschikken die reeds opgeslagen is in Modus I of Modus 1 in dezelfde automatisering (zie de handlei-
ding van de automatisering).

• Alleen voor KRONO 6WW – Aangezien het uitvoeren van de procedure het kiezen van een “groep” vereist, namelijk het zendkanaal waaraan de automatisering gekop-
peld wordt, lees paragraaf “3 - Specifieke aanbevelingen voor KRONO 6WW” op pagina 1.

• Aangezien het opslaan van de zender in het geheugen plaats kan vinden in alle ontvangers die zich binnen het bereik van de zender bevinden, dient u, voor u de proce-
dure start, de motoren en de ontvangers die niet bij het opslaan betrokken zijn los te koppelen van de stroomvoorziening.

• Telkens als u een toets loslaat, wordt er een time-out van 60 seconden geactiveerd. Als u gedurende die periode de toets die eventueel daarna voorzien is in de procedure 
niet indrukt, voert de motor na het verstrijken van de tijd 6 bewegingen uit om mee te delen dat de huidige procedure geannuleerd wordt.

• Tijdens de programmering voert de motor een aantal korte bewegingen uit (omhoog en omlaag  ), als “antwoord” op de opdracht die door de installateur verzonden 
wordt. Het is belangrijk deze bewegingen te tellen en geen aandacht te besteden aan de richting waarin ze worden uitgevoerd.

• Herhaal de procedure voor elke automatisering die u met de zender wilt bedienen.

1 2 3 4 5.A

ON

M ESC OK

MODE

Ú MODE

=
=

(voorbeeld)

2 3 4 5 6

M ESC

1

voorzie de motor van 
stroom

op de zender 
die u wilt opslaan:

selecteer MAN gordijn halverwege beweging
kies het kanaal: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

5.B 6 7 8 9

10 sec Ú x 3

M ESC OK

MODE

Ú 5 sec 3
Let op! - Als het gordijn 6 bewegin-
gen uitvoert, is het geheugen van 
de motor vol is het niet mogelijk om 
de nieuwe zender op te slaan.

op de 
reeds in het geheugen 

opgeslagen zender:

op de zender 
die u in het geheugen wilt 

opslaan:
END
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4 WERKINGSMODI VAN DE ZENDER

modus “PROG”
Modus PROGRAMMERING

• Om de modus PROG te activeren, verplaats de keuzeschakelaar MODE naar 
de eerste stand, beginnende van links.

MODE

De activering van de modus PROG stelt de gebruiker ertoe in staat om alle pro-
grammeringen die noodzakelijk zijn voor de automatische werking van de zender 
te verrichten: bijvoorbeeld, het invoeren van de basisparameters (instelling van de 
klok, de datum enz.), het creëren van “events” (de instructies voor het automa-
tisch uitvoeren door de zender van opdrachten die door de gebruiker geprogram-
meerd zijn), de wijziging, het kopiëren, het uitschakelen, het verwijderen ervan, het 
creëren van een veiligheids-pincode voor de toegang tot de programmering enz.

Wat is een EVENT?
Een event is een instructie voor het automatisch verzenden van een op-
dracht door een zender, volgens de omstandigheden die door de gebrui-
ker in de instructie zelf bepaald zijn op het moment dat ze gecreëerd werd.
Een event bevat het type opdracht die verzonden dient te worden naar de automa-
tisering (openen / sluiten, volledige / gedeeltelijke beweging) en de tijdsvoorwaar-
den waarin deze automatisch uitgevoerd moet worden door de zender, telkens als 
deze voorwaarden zich voordoen (op één of meerdere dagen van de week, op een 
bepaald moment van de dag of op het tijdstip waarop de zon opkomt of onder-
gaat op een bepaalde plaats enz.). Voorbeelden: een event kan de opdracht tot 
gedeeltelijke opening zijn van de rolluik in de woonkamer, voorzien voor 8.37 uur 
op zaterdag en zondag; een ander event kan het omhoog bewegen zijn voor het 
externe rolgordijn, voorzien voor 18.50 uur op elke dag van de week.

MODE

+   )=

(         +   )=

+   )=

Tue

Event “E1”

Event “E2”

Event “E3”

(procedures)

4321

Programmations
and creation

of events

(            SunSatFri

( Thu

Fri

• Om events te creëren, zie Procedure 3; om een bestaand event te kopiëren, 
uit te schakelen of te verwijderen, zie Procedure 4, 5, 6 en 7.

• Tijdens de uitvoering van om het even welke procedure is het mogelijk om de 
programmering op elk moment te annuleren en de procedure te verlaten door 
op de toets ESC te drukken.

modus “AUT”
Modus AUTOMATISCHE WERKING

• Om de modus AUT te activeren, verplaats de keuzeschakelaar MODE naar de 
tweede stand, beginnende van links.

MODE

Dankzij het activeren van de modus AUT kan de zender de automatisering op au-
tomatische wijze bedienen, waarbij alle events uitgevoerd worden die door de 
gebruiker geprogrammeerd zijn.

M ESC OK

MODE

( )=ri    +  FriTu  e
Event “E3”Tue!

Fri!

Datum van 
het event

Uitvoering van 
het event

Met de zender ingesteld 
in de modus AUT...

• De zender staat niet toe dat de gebruiker handmatige opdrachten naar de au-
tomatisering verzendt.

• Beheer van de functie “Vakantie” die ingesteld is in de events. Als de 
zender ingesteld is in de werkingsmodus AUT, voert hij ALLE gecreëerde events 
uit; de zender voert echter de functie “Vakantie” niet uit, ook al is in deze functie 
geactiveerd in de events (instelling ON). Opmerking - De functie “Vakantie” die 
ingesteld is op ON wordt alleen uitgevoerd door de zender als deze ingesteld 
is op de modus VAC.

• Weergave op het display. In het begin geeft het display de aanduiding AUT 
weer, het huidige tijdstop, de huidige datum en de dag van de week. Verder 
geeft het de laatste verzonden opdracht weer (voor de KRONO 6WW: de laat-
ste opdracht die naar elke kanaal is verzonden).

• Beheer ON / OFF van de klimaatsensoren. Als de zender een event uitvoert 
waarin de functie SENSORS ingesteld is op “ON”, worden de automatiseringen 
ingeschakeld voor het ontvangen van opdrachten die afkomstig zijn van kli-
maatsensoren. Vanaf dat moment blijft de ontvangst ingeschakeld tot de zender 
een ander event uitvoert met de functie SENSORS ingeschakeld op “OFF”. Op 
het display verschijnt onder het pictogram SENSORS de status van de laatste 
verzonden opdracht: ON / OFF. Voor KRONO 6WW: als er onder het picto-
gram SENSORS niets verschijnt, betekent dit dat het event naar meerdere ka-
nalen gericht is en dat de instellingen (ON / OFF) van deze kanalen onderling 
niet overeenstemmen.
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modus “MAN”
HANDMATIGE werkingsmodus

• Om de modus MAN te activeren, verplaats de MODE-schakelaar naar de der-
de stand, beginnende van links.

MODE

Dankzij het activeren van de modus MAN kan de gebruiker de automatisering 
handmatig en rechtstreeks bedienen met behulp van de volgende toetsen:
 – toetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 (alleen bij KRONO 6WW) = om één of meerdere kanalen 

te selecteren waarnaar u de opdracht wil sturen.
 – toets p = om de beweging Omhoog te starten.
 – toets q = om de beweging Omlaag te starten.
 – toets ¢ = om de beweging die uitgevoerd wordt onmiddellijk stop te zetten.
 – toets M = druk deze toets meerdere keren in om de activering of de uitschake-

ling (ON / OFF) van de sensoren te kiezen.
 – toets OK = om de opdracht “sensoren ON” / “sensoren OFF” te verzenden.
 – toets ESC = om de selectieprocedure ON / OFF van de klimaatsensoren te verlaten.

OK

MODE

M On/
Off

ExitESC

Met de zender ingesteld 
in de modus MAN...

• Het systeem verhindert dat de zender ALLE events die door de gebruiker ge-
creëerd zijn automatisch uitgevoert.

• Weergave op het display. Het display geeft de aanduiding MAN en het huidi-
ge uur weer. In het begin, gedurende 1 minuut, worden ook de huidige datum 
en de dag van de week weergegeven.

• Versturen van een bewegingsopdracht. 01. (alleen voor KRONO 6WW) se-
lecteer een of meerdere kanalen die gekoppeld zijn aan de automatiserings-
groepen waarnaar u de opdracht wil versturen; 02. Geef opdracht tot de bewe-
ging door de toets (p = Omhoog; q = Omlaag; ¢ = om de beweging te stop-
pen) in te drukken en weer los te laten: op het display knippert “UP”, “DOWN” 
of “STOP”, afhankelijk van de ingedrukte knop.

• Beheer ON / OFF van de klimaatsensoren (functie niet aanwezig in KRO-
NO 1WC). Om de ontvangst te activeren of uit te schakelen van de opdrachten 
die afkomstig zijn van de klimaatsensoren Zon en Regen, ga als volgt te werk.

 – Voor KRONO 6WW
�	Om te ontdekken wat de laatste opdracht ON/OFF is die naar de sensoren 
gestuurd is die bestuurd worden door een kanaal: 01. druk op de toets van het 
gewenste kanaal en controleer het pictogram (ON / OFF) dat onder het picto-
gram SENSORS verschijnt. 02. Tot slot, verlaat de controle door op de toets van 
hetzelfde kanaal te drukken. 03. Om andere kanalen te controleren, herhaal de 
handeling voor elk gewenst kanaal.
�	Om een opdracht ON / OFF naar de sensoren te verzenden: 01. selecteer 
één of meerdere gewenste kanalen: bij elke selectie brandt het pictogram ON / 
OFF vast (*1). 02. Druk meerdere keren op de toets M om de gewenste instelling 
te kiezen: ON (activeert de ontvangst van de opdrachten die afkomstig zijn van 
de sensoren) of OFF(*2) (schakelt de ontvangst uit). Het geselecteerde pictogram 
knippert. 03. Tot slot, druk op de toets OK om de instelling te bevestigen en te 
versturen (het pictogram SENSORS en de geselecteerde optie knipperen allebei).

––––––
(*1) - Als er onder het pictogram SENSORS niets verschijnt, betekent dit dat er naar 
de geselecteerde kanalen ON / OFF-instelling verstuurd zijn die onderling niet over-
eenstemmen.

(*2) - De ontvangst van opdrachten die afkomstig zijn van de windsensor kan niet uit-
geschakeld worden.

 – Voor KRONO 1WW
�	Om een opdracht ON / OFF naar de sensoren te verzenden: 01. Druk meer-
dere keren op de toets M om de gewenste instelling te kiezen: ON (activeert 
de ontvangst van de opdrachten die afkomstig zijn van de sensoren) of OFF(*1) 
(schakelt de ontvangst uit). Het geselecteerde pictogram knippert. 02. Tot slot, 
druk op de toets OK om de instelling te bevestigen en te versturen (de picto-
grammen SENSORS en de geselecteerde optie knipperen allebei). 

––––––
(*1) - De ontvangst van opdrachten die afkomstig zijn van de windsensor kan niet 
uitgeschakeld worden.

modus “VAC”
Werkingsmodus “VAKANTIE”

• Om de modus VAC te activeren, verplaats de MODE-schakelaar naar de vier-
de stand, beginnende van links.

MODE

Dankzij het activeren van de modus VAC kan de zender de automatisering op automa-
tische wijze bedienen, waarbij alle events uitgevoerd worden die door de gebrui-
ker geprogrammeerd zijn  (ingesteld op “ON”). De modus VAC werkt op dezelfde 
manier als de modus AUT. Het enige verschil is dat bij elke uitvoering van het event de 
zender de uitvoeringsklok die door de gebruiker bepaald is op arbitraire en toevallige 
wijze verplaatst en een vervroeging (van -1 tot -75 minuten) of een vertraging (van +1 
tot +75 minuten) die altijd anders is toepast. De bedoeling van deze functie is de aan-
wezigheid van mensen in het huis te simuleren als er niemand is.

M ESC OK

MODE

( )=+
Event “E3”Tue!

Fri! -1...-75
minutes

+1...+75

(programmed time)

VAC (random time)

VAC

Datum van 
het event het event

FriTue

Uitvoering van 

Met de zender ingesteld 
in de modus VAC...

• De zender staat niet toe dat de gebruiker handmatige opdrachten naar de automa-
tisering verzendt.

• Beheer van de functie “Vakantie” die ingesteld is in de events. Als de zender 
ingesteld is in de werkingsmodus VAC, voert hij ALLE gecreëerde events uit. Verder 
wordt de functie “Vakantie” alleen toegepast op de events die deze functie geacti-
veerd hebben (instelling ON).

• Weergave op het display. In het begin geeft het display de aanduiding VAC weer, 
het huidige tijdstop, de huidige datum en de dag van de week. Verder geeft het de 
laatste verzonden opdracht weer (voor de KRONO 6WW: de laatste opdracht die 
naar elke kanaal is verzonden).

• Beheer ON / OFF van de klimaatsensoren. Zie de beschrijving met betrekking 
tot de werking van de modus AUT.
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PROGRAMMERING VAN DE EVENTS en andere activiteiten met betrekking tot de events

PROCEDURE 3  - Om een NIEUW EVENT te creëren en op te slaan 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

NEW

CHAN-MAN

kies EVENTS  (NEW)

4.A - alleen voor KRONO 6WW
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

2 3 4 5 6

M ESC

1 UP
MEM

DOWN

kies het kanaal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
kies het bewegingstype:

UP / DOWN

4.A.1 alleen voor KRONO 6WW. Optionele stap. 4.A.2 4.B alleen voor KRONO 
1WW/1WC

UP
MEM

DOWN

NEW

5CHAN-MAN

(voorbeeld)

(*A)

(voorbeeld)

NEW

16
UP

MEM
DOWN

kies de duur voor de gedeeltelijke 
beweging: 1 ... 240 seconden

kies het bewegingstype:
UP / DOWN

(*A) Voer NIET onmiddellijk stap 4.A.2 uit, maar herhaal stap 4.A (en stap 4.A.1, als u dat wenst) voor elk bijkomend kanaal dat u wilt selecteren. Stap 4.A.2 moet uitgevoerd 
worden nadat alle gewenste kanalen geselecteerd zijn.

4.B.1 alleen voor KRONO 1WW/1WC. Optionele stap. 4.B.2 5

UP
MEM

DOWN

NEW

5CHAN-MAN

(voorbeeld)

NEW
DAY

NEW
DAY  MON

NEW

16

kies de duur voor de gedeeltelijke 
beweging: 1 ... 240 seconden

5.1 5.2 5.3 6
(voorbeeld) (voorbeeld)

(*B)

NEW

TM      TIME

3 opties (*C)
• TIME (stap 6.A)
• SUNRISE (stap 6.B)
• SUNSET (stap 6.B)

NEW
DAY  THU

NEW
DAY  THU

M T W T SF S*

 kies THU 
één dag / alle (ALL)  

THU
 kies het UUR VAN HET EVENT

(*B) Voer NIET onmiddellijk stap 5.3 uit, maar herhaal stappen 5.1 en 5.2 voor elke bijkomende dag die u wilt selecteren. Stap 5.3 moet uitgevoerd worden nadat alle ge-
wenste dagen geselecteerd zijn.

(*C) Kies een van de drie opties. • TIME (stap 6.A): maakt het mogelijk om het exacte tijdstip (gewenste uur en minuten) in te stellen waarop de zender het event moet uitvoeren.  
• SUNRISE of SUNSET (stap 6.B): maakt het mogelijk om een tijdsinterval in te stellen dat het event vervroegt (van -0:01 minuten tot -9:59 uur) of vertraagt (van +0:01 
minuten tot +9:59 uur), ten opzicht van het tijdstip waarop de zon opkomt of ondergaat. Let op! - Voor de correcte werking van de functie “Sunrise” of “Sunset” dient 
u de instelling van de parameter “ZONE” te controleren in de PROCEDURE 1, stap 9. Het resultaat is dat de events 's ochtends (optie “Sunrise”) vroeger uitgevoerd 
worden worden tijdens de zomer en later uitgevoerd worden tijdens de winter. De events 's avonds (optie “Sunset”) worden later uitgevoerd tijdens de zomer en vroe-
ger uitgevoerd tijdens de winter.

6.A - optie “TIME”
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

NEW

00:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:00

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

NEW

23:49

TM      TIME

stel het UUR  in  stel de MINUTEN  in
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6.B - optie SUNRISE / SUNSET
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

NEW

0:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:00

TM  SUNSET

NEW

2:35

TM  SUNSET

stel het AANTAL UREN in:
van -9 ... 0 ... +9 stel de MINUTEN  in

7 - Functie niet aanwezig in KRONO 1WC 8

NEW

SENSOR  OFF

(voorbeeld)
NEW

VAC  OFF

(voorbeeld)

NEW

SENSOR  ON

NEW

VAC  ON

functie sensoren:  ON/OFF (*D) functie vakantie:  ON/OFF (*E)

(*D) Functie ON/OFF van de klimaatsensoren Zon en/of Regen. • Als een event deze functie ingesteld heeft staan op “ON”, als het wordt uitgevoerd door de zender 
activeert het de automatiseringen tot de ontvangst van opdrachten die afkomstig zijn van de klimaarsensoren (als deze aanwezig zijn). Vanaf dat moment blijft de ont-
vangst geactiveerd (ON) tot de zender een ander event uitvoert met de functie ingesteld op “OFF”. • Let op! – De sensor Wind kan niet uitgeschakeld worden.

(*E) Functie “Vakantie” (of simulatie van menselijke aanwezigheid). • De events met deze functie geactiveerd (instelling “ON”) worden door de zender uitgevoerd tel-
kens op verschillende en willekeurige tijdstippen ten opzichte van het tijdstip dat door de gebruiker geprogrammeerd is. Bij elke uitvoering van het event verplaatst de 
zender de uitvoeringsklok die door de gebruiker bepaald is op arbitraire en toevallige wijze en wordt een vervroeging (van -1 tot -75 minuten) of een vertraging (van +1 
tot +75 minuten) die altijd anders is toegepast. De bedoeling van deze functie is de aanwezigheid van mensen in het huis te simuleren als er niemand is. • Belangrijk 
- In de modus AUT wordt de automatische uitvoering van de events de functie “Vakantie” niet uitgevoerd, welke instelling er in de verschillende events ook gebruikt is. 
De functie “Vakantie” die ingesteld is op ON wordt alleen uitgevoerd door de zender als deze ingesteld is op de modus VAC.

9 (alleen de beschikbare namen worden weergegeven) 10
(voorbeeld) (voorbeeld)

NEW

SAVE  OK

NEW

NAME  E1

NEW

NAME  E14

(eerste beschikbare naam)

kies de Naam van het Event:
van E1 tot E30 Opslaan  

END

PROCEDURE 4  - Om een bestaand EVENT te wijzigen 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 EVENTS

 
NEW

    MODIFY

kies EVENTS  kies MODIFY

4 (alleen de bestaande events worden weergegeven) 5 6 wordt vervolgd ...
(voorbeeld) (voorbeeld)

NEW

CHAN-MAN  / 

NEW
DAY

  / ...

WIJZIGBARE 
PARAMETERS (*A):
(Kanaal: alleen voor 
KRONO 6WW), Dag, 
Uur, Sensoren, 
Vakantie, Naam 
event.

MODIFY

E1

E1 MODIFY

E14

E14

(eerste bestaande event)

kies het EVENT dat u wilt wijzigen kies de PARAMETER die u wilt wijzigen:

(*A) Om de waarde van de gekozen parameter te wijzigen, zie PROCEDURE 3. Als u, nadat u een parameter heeft gewijzigd, andere parameters wil wijzigen, herhaal stap 
5 en 6 voor elke parameter. Tot slot, om alle gemaakte wijzigingen op te slaan, kies “SAVE” (met de toetsen p / q) en druk op de toets OK.

PROCEDURE 5  - Om een bestaand EVENT TE KOPIËREN (en vervolgens te wijzigen)

Deze procedure kan nuttig zijn als u snel een nieuw event wil creëren dat weinig verschillen vertoont ten opzichte van een bestaand event. In dit geval dient u eerst een 
kopie te maken van een event en die vervolgens te wijzigen met behulp van Procedure 4.

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      COPY

NEW
MODIFY

kies EVENTS  kies COPY
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4 5
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

COPY

E1

E1 COPY

E14

E14
COPY

PASTE  E1

E14 COPY

PASTE  E7

E14

(eerste bestaande event) (eerste naam)

kies het EVENT dat u wilt wijzigen
kies de Naam (*A) die u wil geven aan het 

event dat u zonet gekopieerd heeft

(*A) Alle afkortingen worden weergegeven, van E1 tot E30: zowel de afkortingen die reeds toegewezen zijn aan de gecreëerde events (de afkortingen met het symbool *), 
als de afkortingen die nog niet toegewezen zijn, met uitzondering van de afkorting die overeenstemt met het event dat u gekopieerd heeft in stap 4.

6 PROCEDURE 3 ...
(voorbeeld)

Gebruik de PROCEDURE 3 om de nieuwe gewenste 
waarden te wijzigen en op te slaan.

COPY

PASTE  E7 ok

E14

END (B*)
 
(*B) LET OP! - Als nadat u op de toets OK hebt gedrukt de aanduiding “OVERWRT” verschijnt, betekent dit dat de gekozen naam in stap 5 toebehoort aan een bestaand 

event. Als u het wilt verwijderen door het met het gekopieerde event te overschrijven, druk opnieuw op de toets OK. Anders dient u de procedure te annuleren door op 
de toets ESC te drukken en een andere naam te kiezen.

PROCEDURE 6  - Om een bestaand EVENT UIT OF IN TE SCHAKELEN 

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

 

      PAUSE

COPY
DELETE

kies EVENTS  kies PAUSE

4 (alleen de beschikbare events worden weergegeven) 5
(voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld) (voorbeeld)

PASUE

E1

E1

(eerste bestaande event)

PAUSE

E14

E14
PAUSE

NOPAUSE  

E14
PAUSE

OKPAUSE  

E14

kies het gewenste EVENT (*A)  
NO = schakelt het event in;
OK = schakelt het event uit; END

(*A) De events die uitgeschakeld zijn, worden weergegeven met het symbool * ernaast.

PROCEDURE 7  - Om een bestaand EVENT DEFINITIEF TE VERWIJDEREN

1 2 3

MODE

SET

 EVENTS

 SET

EVENTS

 EVENTS
 NEW
    MODIFY

     MODIFY
COPY

 DELETE

kies EVENTS  kies DELETE

4 (alleen de bestaande events worden weergegeven) 5
(voorbeeld) (voorbeeld)

DELETE

DELETE NO

E14

(esempio)

ESC

DELETE

E1

E1
DELETE

E14

E14
DELETE

DELETE OK

E14

(eerste bestaande event)

kies het EVENT dat u wilt verwijderen  
OK = verwijderen

NO = niet verwijderen
(*A) END

(*A) Controleer of het geselecteerde event overeenstemt met het event dat u wilt verwijderen. In geval van twijfel, druk op de toets ESC om de programmering te annuleren 
en de procedure te verlaten, voor u op de toets OK drukt in stap 5.



11 – Nederlands

PROGRAMMERING VAN DE BIJKOMENDE FUNCTIES

PROCEDURE 8  - Om een WACHTWOORD TE CREËREN (PINCODE) (het wachtwoord beperkt de toegang tot 
de programmeringsmodus). LET OP! - Houd bij stap 2 de toets ESC ingedrukt; druk onmiddellijk erna op de toets OK en laat vervolgens beide toetsen los.

1 2 3

MODE

ESC OK

PIN 00 00

(voorbeeld)

PIN 00 00

(voorbeeld)

PIN 30 00 PIN 37 00

kies het eerste cijfer:
van 1 tot 9 (niet 0)  

kies het tweede cijfer:
van 1 tot 9 (niet 0)

4 5

PIN 00 00

(voorbeeld)

PIN 00 00

(voorbeeld)

SET

 EVENTS
PIN 37 60 PIN 37 62

kies het derde cijfer:
van 1 tot 9 (niet 0)  

kies het vierde cijfer:
van 1 tot 9 (niet 0) END

PROCEDURE 8.A  - Om het BESTAANDE WACHTWOORD (PINCODE) UIT TE SCHAKELEN (het wacht-
woord beperkt de toegang tot de programmeringsmodus)
Voer PROCEDURE 8 uit door het cijfer “0” in te voeren in stap 2, 3, 4 en 5.

PROCEDURE 9  - Om het TOETSENBORD TE BLOKKEREN OF TE ONTGRENDELEN (het geblokkeerde 
toetsenbord beperkt het handmatige gebruik van de zender alleen als de keuzeschakelaar MODE ingesteld is op de 
handmatige modus). 
LET OP! - Houd bij stap 2 de toets ESC ingedrukt; druk onmiddellijk erna op de toets M en laat vervolgens beide toetsen los.

Om het 
toetsenbord te 

blokkeren

1 2 3 4

2 3 4 5 6

M OKESC

1
MODE

M ESC

LOCK

2 3 4 5 6

M OKESC

1

1 sec. END

Om het 
toetsenbord te 
ontgrendelen

1 2 3 4

2 3 4 5 6

M OKESC

1
MODE

M ESC

UNLOCK

2 3 4 5 6

M OKESC

1

1 sec. END

PROCEDURE 10  - Verwijderen van het VOLLEDIGE geheugen van de zender en herstellen van de
fabrieksinstellingen 

1

MODE

ESC

MODE

ESC ESC

CONF.RESET ESC

kies AUT
houd de toets 
ingedrukt ...

kies PROG
... laat de toets 

los! END
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PROGRAMMERING VIA “NFC”

PROCEDURE 11  - Om de zender te PROGRAMMEREN met behulp van een smartphone (het systeem is 
volledig configureerbaar met behulp van een smartphone die uitgerust is met NFC-technologie, via de desbetreffende 
app die gedownload kan worden op GooglePlay). 

1 2 3
Alleen voor 
ANDROID

NFC Ñ Elke parameter kan weergegeven 
en gewijzigd worden op een smart-
phone.

 Breng de 
smartphone in 

de buurt van de 
zender

(*A)

(*A) Controleer of de smartphone in de richting van de antenne van de zender is geplaatst.

Tabel A - Stedenlijst voor het instellen van de klok

EUROPA
Oostenrijk Code

Graz 1
Innsbruck 2

Linz 3
Salzburg 4

Vienna 5
België Code

Antwerpen 6
Bruxelles 7

Wit-Rusland Code
Gomel 8
Minsk 9

Denemarken Code
Copenhagen 10

Finland Code
Helsinki 11

Frankrijk Code
Bordeaux 12

Brest 13
Dijon 14

Grenoble 15
Le Mans 16

Lille 17
Limoges 18

Lyon 19
Marseilles 20

Monaco 21
Montpellier 22

Nancy 23
Nantes 24
Orleans 25

Paris 26
Reims 27

Rennes 28
Rouen 29
Toulo 30

Duitsland Code
Augsburg 31

Berlin 32
Cologne 33
Dresden 34
Frankfurt 35
Hamburg 36
Hanover 37
Munich 38

Nuremberg 39
Griekenland Code

Athens 40
Thessaloniki 41

Ierland Code
Dublin 42

Italië Code
Bari 43

Firenze 44
Milano 45
Napoli 46

Palermo 47
Roma 48
Torino 49

Venezia 50
Noorwegen Code

Oslo 51
Nederland Code

Amsterdam 52
Rotterdam 53

Polen Code
Gorgow-Wielkopolski 54

Krakow 55
Lodz 56

Lublin 57
Olsztyn 58
Poznan 59
Warsaw 60
Wroclaw 61

Portugal Code
Lisbon 62
Porto 63

Verenigd Koninkrijk Code
Edinburgh 64

London 65
Manchester 66

Roemenië Code
Bucurest 67

Cluj Napoca 68
Rusland Code

Moscow 69
St. Petersburg 70

Slovenië Code
Ljubljana 71
Maribor 72

Spanje Code
Barcelona 73

Bilbao 74
Madrid 75
Malaga 76
Seville 77

Valencia 78
Villadolid 79
Zaragoza 80

Zwitserland Code
Genève 81

Zurich 82
Zweden Code

Stockholm 83
Turkije Code

Istambul 84
Oekraïne Code

Kyiv 85
Odessa 86

VERENIGDE STATEN
Code

Chicago 87

Dallas 88
Denver 89

Los Angeles 90
Miami 91

New York 92

CENTRAAL-AMERIKA
Code

Havana 93
Mexico City 94

ZUID-AMERIKA
Code

Bogotà 95
Buenos Aires 96

Lima 97
Rio de Janeiro 98

Santiago 99
Sao Paulo 100

Sucre 101

CANADA
Code

Montreal 102
Toronto 103

Vancouver 104

AZIË
Code

Abu Dhabi 105
Adana 106
Dubai 107

Hong Kong 108
Mumbai 109

New Dehli 110
Pechino-Beijing 111

Shanghai 112
Singapore 113

Tokyo 114

AFRIKA
Code

Abuja 115
Algiers 116

Casablanca 117
El Cairo 118

Johannesburg 119
Marrakesh 120

Tunis 121

AUSTRALIË
Code

Brisbane 122
Melbourne 123

Perth 124
Sydney 125
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Tabel B - Om events te plannen en de reeds opgeslagen events te noteren

E1 ... E30 = naam van 
het event

- Tm = exacte tijdstip
- Sr = tijdstip zonsopgang
- Ss = tijdstip zonsondergang
- Uur (uren:minuten)

- Dagen van de week: Mon = maandag, Tue = 
dinsdag, Wed = woensdag, Thu = donderdag, Fri 
= vrijdag, Sat = zaterdag, Sun = zonderdag.
- Bewegingstype: p / q

- 1 ... 6 = Kanalen (alleen voor KRONO 6WW).
- C = Volledige beweging
- P+sec. = Gedeeltelijke beweging

- Sens. = 
sensoren on / off
- Vac. = vakantie 
on / off

E1 ... E30 Tm / Sr / Ss Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 Sens. Vac.

E1 = gordijn 
woonkamer

Tm, 8:35 uur p C ON ON

E2 = gordijn 
woonkamer

Ss, -0:45 q q q q q p, 15s OFF ONvo
or

be
eld

en
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VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant, Nice S.p.A., verklaart dat het type radioapparatuur KRONO 1WW, KRONO 6WW conform is de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de website: https://www.niceforyou.com/en/support.
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