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INSTRUKTION FOR KOBLINGSUR CACZ-1-05
MM 7591H
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CACZ-1-05 Koblingsur

2. PROGRAMMERING
2.1 Nulstilling af uret.
1. Tryk med en smal genstand i det runde hul i fronten.
Programmering af aktuel tid.
1. Gå fremad ved at trykke på markørknappen (
), til
markøren står midt for ( ). „Dag 1“ = mandag blinker.
2. Tryk den aktuelle ugedag frem med pilknap ( ) og
bekræft med ﬁrkantknappen (
). „0“ blinker nu i displayet.
3. Tryk det første korrekte tal for det aktuelle klokkeslet
frem med ﬁrkantknappen (
). Gå videre til næste tal
med pilknap ( ).
4. Når hele klokkeslettet er registreret, gemmes det med
et tryk på pilknap ( ).
5. Aktuel ugedag og aktuelt klokkeslet er nu registreret.
Markøren står igen over (Auto).

2.2 Programmering af til- og frakoblingstidpunkter.
1. Tryk på markørknappen (
), til markøren står midt
for (PR).
„Dag 1“ = mandag blinker.
2. Gå fremad i dagene med pilknap ( ) og bekræft med
ﬁrkantknappen (
) de dage, som ønskes i programmet.
Bak med pilknap ( ). Når dag „7“ er passeret, blinker
„0“ i displayet.
3. Tryk det første tal i det ønskede klokkeslet frem med
ﬁrkantknappen (
). Gå videre til næste tal med pilknap
( ). Når tilkoblingstidspunktet er registreret, blinker kanal
„A“ øverst til højre i displayet.
4. Tryk den ønskede funktion frem med ﬁrkantknappen
(
). Tilkobling = (
), Frakobling = (
) og Impuls =
(
).
5. Bekræft den ønskede funktion med pilknap ( ).
Koblingstidspunktet er nu registreret.
6. Gentag fra 1 for at komplettere alle ønskede Til- og
Frakoblinger.
7. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over
(Auto) med (
).

2.3 Sommer- og vintertid.
Uret skifter automatisk mellem sommer- og vintertid sidste
søndag i marts og sidste søndag i oktober.
Den aktuelle dato skal derfor registreres. Datoen skal skrives Dag-Mån-År. F.eks. 4/2-97 = 040297.
1. Tryk på markørknappen (
), til markøren står midt
for (S/W). Første position i datoen blinker.
2. Gå frem til det aktuelle tal med ﬁrkantknappen (
).
Bekræft og gå til næste talposition med pilknap ( ).
3. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over
(Auto) med (
).
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2.4 Feriekobling i op til 99 dage.

2.7 Kontrol / Sletning.

Uret kan indstilles, så det normale program er blokeret i
maksimalt 99 døgn.
Feriekoblingen indstilles til at begynde en programmeret
ugedag. Dette indebærer, at programmeringen skal foretages mindre end en uge før den aktuelle feriekoblingsperiode.
1. Tryk på markørknappen (
), til markøren står midt
for (PR).
2. Tryk én gang på pilknap venstre ( ). „d“ blinker i
displayet.
3. Tryk på ﬁrkantknappen (
). „Dag 1“ blinker. Gå med
pilknap ( ) hen til den aktuelle ugedag for feriestart.
Bekræft med ﬁrkantknappen (
). Tallet 0 blinker.
4. Antal „feriedage“. Gå med ﬁrkantknappen (
) til det
aktuelle tal. Bekræft og gå til næste talposition med pilknap ( ). Når antallet af dage er registreret, blinker kanal
„A“ øverst til højre i displayet.
5. Tryk den ønskede funktion frem med ﬁrkantknappen
(
). Tilkobling = (
) og Frakobling = (
).
6. Bekræft den ønskede funktion med pilknap ( ).
7. Når programmeringen er færdig, stilles markøren over
(Auto) med (
).

Kontroller de foretagne programmeringer.
1. Tryk på markørknappen (
), til markøren står midt
for ( ? ).
2. Gennemgå alle programmerede positioner med pilknap ( ). Det sidste billede viser antallet af ledige lagringspladser (højst 30).
3. Tryk på (CL)-knappen for at slette en programmering,
når det aktuelle billede vises i displayet.

2.5 Manuel overstyring.
Det er muligt at styre uret Til eller Fra manuelt. Den manuelle overstyring ophører automatisk ved næste programmerede koblingstidspunkt.
1. Uret skal være i autodrift. Markøren over (Auto).
2. Tryk på kanalknap (A). Udgangen skifter mellem Til og
Fra.

2.6 Permanent tilkobling.
Det er muligt at styre uret til permanent Til eller Fra. Dette
indebærer, at aggregatet stilles i en driftsposition, og at
de programmerede koblingstidspunkter ikke har nogen
indvirkning.
Den permanente tilkobling skal nulstilles manuelt.
1. Uret skal være i autodrift. Markøren over (auto).
2. Tryk på kanalknap (A) og hold knappen nede i 3 sekunder. „P“ vises ved kanalmarkeringen „A“ i displayet.
Udgangen er nu permanent Til.
3. For at få permanent Fra skal uret være sat til manuelt
Til, før kanalknappen (A) holdes nede i 3 sekunder.
4. For at afbryde den permanente tilkobling skal knappen
holdes inde i 3 sekunder og „P“ forsvinde i displayet.
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