Betjeningsvejledning
1 ⇒ mandag
2 ⇒ tirsdag
3 ⇒ onsdag
4 ⇒ torsdag
5 ⇒ fredag
6 ⇒ lørdag
7 ⇒ søndag
⇒ kanal ON (sluttet)
⇒ kanal OFF (brudt)
Manuel tænd og sluk af kanal i
auto-position ved hjælp af
kanaltast ”A”

Betjening

Installationsvejledning

Indstilling ?

Vigtigt: Indbygning og montage af elektroniske
apparater må kun foretages af elektroinstallatører.
Kontakturets højt integrerede elektronik er i stort
omfang sikret mod elektrisk støj. Ved usædvanlig
kraftig støj kan påvirkning ikke helt udelukkes.

EKSEMPLER

Udlæsning og sletning af koblingstidspunkter
Udgangstilstand: AUTO
viser antal frie
2x
Tryk
programpladser
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 1x

RØD: Blinkende sted i displayet.

Indstilling

Indtastning eller ændring af dato og klokkeslæt
Eksempel: 01.01.2000 kl. 14.00
Efter reset

Tryk CL 1x

viser antal frie
programpladser

Knapfunktioner
Tryk

Indstilling af betjeningsposition
→ S/W → AUTO ...
AUTO → PR → ? →
[ CL ] Sletning af indtastede data i betjeningsposition
PR; ? und .
[◆] Betjeningstilstand PR; og S/W:
Forandring af den blinkende position.
[O.K.] Bekræftelse af den valgte betjeningsposition.
Betjeningstilstand PR og :
Valg af ønsket plads, fremad.
Betjeningstilstand ?: Valg af næste koblingspunkt.
Betjeningstilstand S/W: Bekræftelse af valg.
[◄ ] Betjeningstilstand PR og :
Valg af det ønskede plades, tilbage.
Betjeningstilstand ?:
Angivelse af sidste koblingstidspunkt.
[ A ] Betjeningstilstand AUTO:
Manuel tænd og sluk af kanal i AUTO-position
ved hjælp af kanaltasten.

Tryk O.K. 3x
Tryk ◆ 1x

Betjeningsvejledning

Uret er nu i betjeningstilstand auto, dato og klokkeslæt
er programmeret.

AUTO Visning af klokkeslat, ugedag og kanal (relæ)
tilstand.
Kanalen kan indstilles manuelt via kanalknap
PR
Programmering af koblingstidspunkter.
via knap ◄ eller O.K. (frem eller tilbage) på
blinkende plads.
Med knap ◆ foretages ændring af det
blinkende sted (bekræftelse af sidste
programmering med knap O.K.).
?
Visning og sletning af koblingstidspunkter
samt visning af ledig hukommelseskapacitet.
Sletning af samtlige koblingstidspunkter.
Ved hjælp af knap ◄ eller O.K. (koblingstidspunk
ter vælges enten frem eller tilbage).
Forkert indtastning af koblingstidspunkterne
kan slettes via CL knappen.
Sletning af samtlige koblingstidspunkter ved at
trykke 2x tast CL ved visning af ledig
hukommelsesplads.
Indtastning af ugedag og klokkeslat
ved hjælp af knap ◄ eller O.K. , indsæ ningspunktet vælges enten frem eller tilbage.
Med knap ◆ foretages ændring af position,
der blinker (bekræftelse af sidste
programmering med knap O.K. ).
S/W Aktivering/deaktivering af den automatiske
sommer-/vintertidsindstilling.
Med knap ◆ foretages ændring af position, der
blinker (bekræftelse af sidste programmering
med knap O.K. ).

Anmærkning
Dato og klokkeslæt er indstillet ab fabrik.
Sommer-/vintertidsindstilling står på automatisk.
Start: Sidste søndag i marts
Slut: Sidste søndag i oktober
Gangreserve (uden net):
Tast O.K. og displayet aktiveres. Kontakturet kan
nu betjenes uden nettilslutning.
Indtastningen foregår trin for trin.
lndprogrammeringsstedet blinker og ændres ved hjælp
af knap ◆. Med knap O.K. vælges næste punkt, med
knap ◄ vælges forrige punkt. Indtastningen er
afsluttet, når det ikke blinker mere nogen steder.

Ibrugtagning
Tilslutning til den på typeskiltet angivne spænding og
frekvens i henhold til tilslutningstegning for uret og de
apparater, der skal tilsluttes.

1x

Sletning af alle koblingstidspunkter:
Når display viser antal frie programpladser, tryk CL 2x.

Tryk O.K. 2x

Indstilling S/W

Undertrykkelse af den automatiske sommer/vintertidsomskiftning
Fabriksindstilling: Automatisk omskiftning
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
4x
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 4x
Tryk O.K. 3x

Tryk ◆ 1x

Indstilling PR

Programmering af ugeprogram
Mulighed for valg af 2 forskellige programmeringer
1.
Koblingstid for en dag
2.
Koblingstid for flere dage
Eksempel: Ti(2) og TO(4) til SØ(7) kl. 19.00
KANAL ON
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
1x
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 1x

Automatisk
S/V er
deaktiveret

Den automatiske S/V omskiftning sker efter de
gældende regler (30.05.1994)
Start: Sidste søndag i marts.
Slut: Sidste søndag i oktober.

Monteringsanvisning
DIN-SKINNEMONTAGE

Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 2x

BAGSIDE AF UR

Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 1x

VÆGMONTAGE
SKRUETERMINALER
NØDVENDIG. SKAL
BESTILLES SEPARAT.

Tryk O.K. 4x
Tryk ◆ 1x

Tilslutningsskema

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 9x
3

Tryk O.K. 3x
Tryk ◆ 1x

4

Reset
Tryk den forsænkede knap mellem ◄ og CL.
Uret bliver totalt nulstillet.

Tryk O.K. 1x

Indtast yderligere tidspunkter eller tryk
vende tilbage til AUTO.

1x for at

Kontakturet skifter til betjeningstilstand
klokkeslæt skal indstilles på ny.

, dato og
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