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Användarinstruktioner för
motorvärmaruttag typ ATE

utrustade med jordfelsbrytare och automatsäkring

Testknapp
Denna skall Du
trycka på var 6:e
månad och kontrol-
lera att jordfelsbryta-
ren löser ut

Inställning av klockan
Så här gör Du:
Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega
tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt
tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden
Så här gör Du:
Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden
visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt
avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden
är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmaruttag med 2 personskyddsautomater,
se nästa sida

Display
visar klockan

Automatsäkringar
Om denna är tillslagen
skall vipparmarna peka
uppåt.
I händelse av att
automatsäkringen har
löst ut skall vippan föras
nedåt, så långt det
går  och därefter tryckas
ända upp igen.

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt

Jordfelsbrytare
Om denna är
tillslagen skall
vipparmen peka
uppåt
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Användarinstruktioner för
motorvärmaruttag typ ATE

utrustade med 2 personskyddsautomater

Testknapp
Denna skall Du
trycka på var 6:e
månad och kontrol-
lera att jordfelsbryta-
ren löser ut

Inställning av klockan
Så här gör Du:
Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega
tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt
tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden
Så här gör Du:
Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden
visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt
avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden
är 3 timmar före inställd avresetid.

För motorvärmaruttag med 1 jordfelsbrytare och
2 automatsäkringar, se nästa sida

Display
visar klockan

Personskydds-
automat
Om denna är tillslagen
skall vipparmen peka
uppåt.
I händelse av att
personskyddsautomaten
har löst ut skall vippan
föras nedåt, så långt
det
går  och därefter tryckas
ända upp igen.

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt


