
INSTRUKTION FÖR ELEKTRONISKA KOPPLINGSUR
Typ ''E'' elektroniskt ur med display
Funktionsbeskrivning
Klocka
Uret har en gemensam klocka för bägge uttagen
Normaltid / Sommartid
Byte mellan normal- och sommartid hanteras manuellt genom aEt urels klocka justeras en timme
För inställning se: Handhavande / Justering av klockan
Gångreserv
Uret har en gängreserv på ca 14 dagar vid fulladdad batteri. Det innebär att efter eR kortare strömavbrott pä kommer urets tid och den inställda avresetiden att
Rånas kvar. Vid längre strömavbrott måste både klockan och avresetiden ställas in
Inkoppling
Inkoppling sker innan inställd avreseUd. Inkopplingstiden varierar mellan 30 minuter och 3 timmar beroende pä urets konngurering. Vissa ur fortsätter att vara
inkopplade 20 minuter eder avresetiden (Se ERersläpning).
Uret har även en funktion som ger en omedelbar inkoppling i 30 minuter. Se Handhavande / Snabbinkoppling
Inkopplingstid'
Uret har en fast eller en temperaturstyrd inkopplingstid
Fastinkopplingstid
Den fasta inkopplingstiden är 1 .5 eller 3 timmar
Temperaturstyrd inkopplingstid'

'opplingstiden regleras steglöst beroende pä yttedemperaturen. Den kortaste inkopplingstiden är 30 minuter (vid ca 0') och den längsta kan vara upp till 3
naf(vid kallare än ca -15')

Uygnsrepetition
Dygnsrepetition är en funktion som innebär att inkoppling sker, enligt programmering. varje dygn. Uret finns både med och utan dygnsrepetition
Eftersläpning
Ur med eRersläpning är inkopplade i 20 minuter efter angiven avresetid
.Indikering av inkoppling

bppling av uttagen indikeras med gula lysdioder. en per uttag. Lysdioderna är placerade i urets nedre ytterhörn

\

Egenskaper märkta med ' bestäms vid besrällrling(tiilverkning} och/e!!erinstaliation av uret.

Handhavande
Justering av klockan
Håll "CE"-märket intryckt tills displayen växlar till inställningsläge (01 visas i vänster display).
Tiden visasiden högra displayen.
Tiden ställs medde högra piltangenterna
Uret återgår till normalvisning efter ca 3 sekunder eller med ett nytt tryck på "CE"-märket.
Inställning av avresetid
Ställ in a /resetiden genom att trycka på pll upp/ner tills önskad tid visas i displayen.
Tiden stekas framåt/bakåt i 5-minuterssteg
Hålls knappen intryckt bläddrar uret framåt/bakåt snabbare
Snabbinkoppling
Vid snabbinkoppling sker omedelbar inkoppling med en inkoppllngstid på 30 minuter
Snabbinkoppling aktiveras genom att båda piltangenterna trycks in samtidigt.
a--abbinkoppling åEeraktiveras inte eker ett strömavbroU
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