Kopplingsur för utomhusbruk!
Art. Nr: 15558!

!

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida
bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid
tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet!
•Produkter som är anslutna till kopplingsuret
ska vara avsedda för 230 V AC, 50 Hz.!
•Kopplingsuret är endast avsett för
inomhusbruk.!
•Se till att ansluten produkts stickpropp är helt
intryckt i kopplingsurets uttag.! !
•Utsätt inte kopplingsuret för stänk eller fukt.!
•Försäkra dig om att anslutna produkter inte
kan utgöra brandfara.!
•Om du behöver rengöra kopplingsuret, ta ur !
det ur vägguttaget och torka av det med en
torr trasa. Använd inte vatten eller någon
annan vätska.!

!

Produktbeskrivning!
Kopplingsur med dygnsfunktion. Minsta
inkopplingstid 30 min.!

!

Användning
Obs! Vid leverans är alla tidssegment
intryckta, dvs. tillslagna hela tiden. Börja med
att dra ut alla tidssegment. Inställningsskivan
är märkt 1-24, vilket symboliserar dygnets
timmar.!

Felsökning!

!

Den anslutna produkten lyser eller startar
inte.
• Kontrollera att produkten fungerar genom att
ansluta den direkt till vägguttaget utan att
använda kopplingsuret.!
• Kontrollera att ev. ström- brytare på
produkten är påslagen.!

!

Avfallshantering!
När du ska göra dig av med produkten ska
detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du
osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din
kommun.!

!
!
Specifikationer!
!
Nätanslutning !
Maxbelastning!
IP klass!
!
Noggrannhet!!

230 V AC, 50Hz!
16A!
IP44!
± 10 minuter/dag!

!
!

Ställ in tid för till- och frånslag!
Exempel: Om du vill tända belysningen kl.
22.00 och släcka den kl. 23.00: Tryck in de 2
tidssegmenten mellan 22 och 23. Belysningen
kommer att vara tänd mellan kl. 22.00 och
23.00. Den kommer sedan att släckas och
vara släckt fram till kl. 22.00 nästa kväll, då
den automatiskt tänds igen.!
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