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Anvandarinstruktioner for
motorvdrmar e typ ATE-B
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utrustade med jordfelsbrytare och dvargbrytare

Dvargbrytare
Om denna ar tillslagen\
skall vipparmarna peka >
uppat.
I hdndelse av att automatsdkringen har lost
ut skall vippan foras
nedat, sfl Ifingt det gar
och darefter tryckas
dndo upp igen

Knappar
For att stega tiden
framflt eller bakat

— y Jordfelsbrytare
/
Om denna ar tillslagen skall vipparmen
peka uppflt

> Testknapp
Denna skall Du
trycka pfl var 6:e
monad och kontrollera att jordfelsbrytaren loser ut
' Display
visar klockan

Anvandarinstruktioner for
motorvdrmaruttag
d r m a r u t t a g typ ATE-B
utrustade med 2 skyddsbrytare

Skyddsbrytare
Om denna ar tillslogeh
skall vipparmen peka
uppat.
I handelse av att personskyddsautomoten
har lost ut skall vippan
foras nedflt, s3 Iflngt i
gar och darefter trycka
ando upp igen.

Knappar
for att stego tiden
framflt eller bakat

Testknapp
Denno skall Du trycka
pfl var 6:e mflnod och
kontrollera att jordfelsbrytoren loser ut

— Display
visar klockan

RESET k n a p p a r
RESETknappar

Installning av klockan
So har gor Du:
Hflll in bflda knappama tills siffrorno borjar blinka.
Stego tiden med hjalp av knappama, framat eller
bakat, tills ratt tid visas. Efter nagra sekunder slutar
siffrorna att blinka.
Avresetiden
So fior gor Du:
Tryck in en ov knopporna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stego tiden med hjalp av knopporna
tills rott ovresetid visas. Efter nagra sekunder visas
oktuell tid igen.

Elektronikstdrningar, RESET-funktion
Vid eventuello storningor i eiektroniksystemet och
innon man kontoktor installator, kon mon utforo en
total nollstollning av systemet:
Hall knopporna > > och < < , placerade narmast
disployen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkonde nollor och ett fast sken fran kolon. Systemet
or do nollstallt och avresetiden visor 07:00, for
boda anvandamo. Installning av klocko och
ondring av ovresetid kan dfi utforas enligt tidigore
instruktioner.
For moforvarmaruttag med 1 jordfelsbrytare och 2
skyddsbr/tare, se nasta sida

Tillslagstiden
ar 3 timmarfore installd ovresetid.
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Installning av klockan
So har gor Du:
Hall in bfldo knopporna tills siffrorna borjar blinka.
Stego tiden med hjalp av knopporno, framflt eller
bakat, tills ratt tid visas. Efter nflgro sekunder slutar
siffrorna ott blinko.
Avresetiden
So har gor Du;
Tryck in en ov knopporna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stego tiden med hjalp av knapparno
tills rott ovresetid visas. Efter nflgro sekunder visas
oktuell tid igen.

Elektronikstdrningar, RESET-funktion
Vid eventuello storningor i eiektroniksystemet och
innon man kontoktor instollotor, kon man utforo en
total nollstollning av systemet:
Hall knappama > > och < < , placerade narmast
displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denno tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fost sken frfln kolon. Systemet
or do nollstallt och avresetiden visor 07:00, for
bfldo onvandorno. Installning ov klocko och
ondring ov ovresetid kan dfl utforas enligt tidigore
instruktioner.
For mofofvormarutfag med 1 jordfelsbrytare och
2 dvargbrytare, se nasta sida

Tillslagstiden
ar 3 timmar fore installd ovresetid.
104387/07-08-17
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