Generell instruktion för IDV1

Temperaturstyrd inkopplingstid före
och efter 3 valda avresetider

Testknapp
Denna skall Du trycka
på minst var 6:e
månad och kontrollera att jordfelsbrytaren
löser ut

Skyddsbrytare
Om denna är tillslagen
skall vipparmen peka
uppåt.
I händelse av att
skyddsbrytaren har löst
ut skall vippan tryckas
upp igen

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt

Display
visar klockan

Funktion
Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid. Inkopplingstid före
respektive efter inställd avresetid vid olika temperaturer bestäms av
tillverkaren och kan ändras genom omprogrammering med hjälp
av en programnyckel som beställs från GARO AB.
3 olika avresetider kan ställas in. Klockan och inställda avresetider
klarar strömavbrott på upp till 48 timmar utan att gå förlorade.
Inställning av klockan
1 Tryck in knapparna + och – samtidigt i ca 2 sekunder, under ett
av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser
med fast sken.
2 Tryck på en av knapparna + eller -, igen och ställ in klockan
med – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut.
Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden
med 10 minuters intervall.
3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att
blinka igen och klockan är inställd.
Ändring av klockan
1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1
eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
2 Se ovan punkt 2
3 Se ovan punkt 3
Inställning av avresetider
3 olika avresetider kan ställas in.
1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna – eller + för resp
uttag (1 eller 2).
2 Första inställda avresetid visas med fast sken. En lampa upptill
bredvid siffrorna tänds med fast sken.
3 Stega till nästa avresetid med ett kort tryck på någon av knapparna – eller +. Inställd tid visas med fast sken. Är ingen avresetid
inställd vissas 00:00 blinkande.

4 Ändra vald avresetid genom ett kort tryck samtidigt på både
– och + knappen. Därefter ställ in tiden med – (bakåt) eller +
(framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls
intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters
intervall.
5 Fem sekunder efter sista knapptryckningen släcks lampan upptill
bredvid siffrorna och kolon börjar blinka igen och tiden är inställd.
6 Radera en inställd avresetid genom att först välja den enlig 1
och 3 ovan. Tryck samtidigt på både – och + knapparna i minst 5
sekunder och den valda avresetiden börjar blinka. Efter det visas
den första avresetiden. Raderas alla 3 avresetiderna sätts den
första avrestiden till 07:00.
Tillfällig el
Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till
el, vid exempelvis dammsugning av bil.
Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i
cirka 3 sekunder.
Elektronikstörningar, RESETfunktion
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:
Håll knapparna + och –, placerade närmast displayen, nedtryckta
samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra
blinkande nollor och ett fast sken från kolon.
Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda
användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetider kan
då utföras enligt tidigare instruktioner.
Förbjuden tid
Insatserna kan vara programmerade med förbjuden tid. Under
denna tiden går det ej att få tillgång till el från uttagen. Kontakta
fastighetsägaren för information om eventuell förbjuden tid.
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