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1 Uppstart
1.1  Anslut spänning
1.2  Kopplingsuret kontrollerar displayen
1.3  Startar från 00:00
 Om kopplingsuret har annat värde i displayen, gå till punkt 8

2 Programmera Datum
2.1  Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i 
 programmeringsläge.
2.2  Tryck på +/-  tills DATE visas i displayen, tryck OK
2.3  Året visas i displayen, tryck på +/-  tills det rätta året kommer fram, tryck OK
2.4  Månad visas i displayen, tryck på +/-  tills den rätta månaden kommer fram, tryck OK
2.5  Dag visas i displayen, tryck på +/-  tills rätt dag visas, tryck OK
2.6  Tryck på MENU för att komma tillbaka till DATE, tryck på MENU 1 ggr till för att lämna  
 programmeringen.
2.7  Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmerings 
 läge.
2.8  Tryck på +/-  tills HOUR visas i displayen, tryck OK
2.9  Minuter visas i displayen, tryck på +/-  för att välja rätt minuter, tryck OK
2.10  Timmar visas i displayen tryck på +/-  för att välja rätt timmar, tryck OK
2.11  Tryck på MENU för att komma tillbaka till HOUR tryck på MENU 1 ggr till för att lämna  
 programmeringen.

3  Automatisk sommar/vinter tid
3.1  I autoläge vill klockan justeras automatiskt med en timme fram sista söndagen i mars  
 kl 02:00 och en timme tillbaka sista söndagen i oktober kl 03:00 3.2 Tryck och håll inne  
 MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmeringsläge.
3.3  Tryck +/-  tills DST visas i displayen, tryck OK
3.4  Använd +/-  knapparna för att välja auto eller off, tryck OK
3.5  Tryck MENU för att lämna programmeringen.

4  Korrigering av solnedgång/uppgång
4.1  Korrigering av solnedgång (00) tryck på +/-  för att välja antalet minuter, tryck OK
4.2  Korrigering av timmar, tryck på +/-  för att justera timmar, tryck OK
4.3  Gör om 5.1 och 5.2 om du har ett 2 kanalers ur.

5  Sätt rätt ort
5.1  C56 visas i displayen tryck +/- för rätt ort. (Göteborg 70, Luleå 71, Malmö 72 och 
 Stockholm 73) tryck OK 
5.2  Sätt rätt tid i förhållande till GMT. I Sverige är standard +1 (01) tryck +/-  för att justera,  
 tryck OK
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6  Nattstyrning 
 Kopplingsuret går till vid solnedgång och går av automatiskt när 
 solen går upp igen.  Vill du göra ändringar, se nedan.
6.1  Slå av efter solnedgång (00) tryck på +/-   för att välja minuter, tryck OK
6.2  Tryck på +/-  för att välja antal timmar, tryck OK
6.3  Slå på efter soluppgång (00) tryck på +/-  för att välja minuter, tryck OK
6.4  Tryck +/-ör att välja antal timmar, tryck OK
6.5  Använder du ett 2-kanaligt ur gör om 6.1 till 6.4

7  Sätt lokalisering manuellt
7.1  Sätt uret i läge manuellt genom att trycka på 1 sek på MENU knappen
7.2  Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i 
 programmeringsläge.
7.3  Tryck OK 10 ggr
7.4  Tryck +/-  till du kommer i läge 86, tryck OK
7.5  Tryck på +/-  för att välja breddgrad i minut fältet därefter tryck OK
7.6  Tryck på +/-  för att välja längdgrad i minut fältet därefter tryck OK
7.7  Gör om punkt 7.5 och 7.6 om du använder 2-kanaligt ur.

8  Minnes återställning
8.1  Tryck på MENU och – samtidigt i minst 3 sekunder 

9  Se datum
9.1  Tryck +, går automatiskt tillbaka efter 5 sekunder
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Spänning 24-260VAC/DC
Max Förstärkning 16A
Programmerbar kontakter 1x16A växlande mod 521 2x16Amod 522
Tid Dyngns och veckour
Arbetstemperatur -25till 50 grader
Anslutningskabel 2,5 mm
Dimension 2 moduler 25 mm
Display LCD Timmar, minuter och sekunder
Noggranhet +/- 1 sek på 24 timmar
Minnesplatser 1x125 on/off mod 521, 2x 125 on/offmod 522

Teknisk Data


