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Varustettu kahdella vikavirtajohdonsuojakytkimellä

Testipainike
Testipainiketta 
pitää painaa 6 
kuukauden välein 
ja varmistaa että 
vikavirtasuojakytkin 
laukeaa

Kelloajan asetus
Tee näin:
Paina kumpaakin painiketta samanaikaisesti kunnes numerot 
alkavat vilkkua. Aseta kellonaika painikkeiden avulla, eteen- tai 
taaksepäin, kunnes näytöllä on oikea aika. Muutaman sekunnin 
kuluttua numerot lakkaavat vilkkumasta.
Lähtöajan asetus
Tee näin:
Paina jompaakumpaa painiketta pistorasiasi alta. Näytöllä 
näkyy lähtöaika. Aseta uusi lähtöaika painikkeiden avulla kun-
nes näytöllä on oikea lähtöaika. Muutaman sekunnin kuluttua 
näytölle palaa näkyviin kellonaika.
Päällekytkeytymisaika
on 2 tuntia ennen asetettua lähtöaikaa.

Autolämmityspistorasia yhdellä vikavirtasuojakytkimellä ja kah-
della johdonsuojakatkaisijalla; katso ohje toisella sivulla.

Näyttö
näyttää kellon

Vikavirtajohdonsuo-
jakytkin
Mikäli tämä on kytketty 
päälle, vipuvarsi 
osoittaa ylöspäin. 

Painikkeet
ajan asettamista 
varten, eteen- ja 
taaksepäin
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Varustettu vikavirtasuojakytkimellä ja johdonsuojakatkaisijoilla

Testipainike
Testipainiketta 
pitää painaa 6 
kuukauden välein 
ja varmistaa että 
vikavirtasuojakytkin 
laukeaa

Kelloajan asetus
Tee näin:
Paina kumpaakin painiketta samanaikaisesti kunnes numerot 
alkavat vilkkua. Aseta kellonaika painikkeiden avulla, eteen- tai 
taaksepäin, kunnes näytöllä on oikea aika. Muutaman sekunnin 
kuluttua numerot lakkaavat vilkkumasta.
Lähtöajan asetus
Tee näin:
Paina jompaakumpaa painiketta pistorasiasi alta. Näytöllä näkyy 
lähtöaika. Aseta uusi lähtöaika painikkeiden avulla kunnes 
näytöllä on oikea lähtöaika. Muutaman sekunnin kuluttua 
näytölle palaa näkyviin kellonaika.
Päällekytkeytymisaika
on 2 tuntia ennen asetettua lähtöaikaa.

Autolämmityspistorasia kahdella vikavirtajohdonsuojakytkimellä: 
katso ohje toisella sivulla.

Näyttö
näyttää kellon

Johdonsuoja-
katkaisijat
Mikäli nämä on 
kytketty päälle, 
vipuvarret 
osoittavat ylöspäin. 
Johdonsuojakatkaisijan 
lauetessa vipu viedään 
alas niin pitkälle 
kuin se menee ja sen 
jälkeen työnnetään 
taas takaisin ylös

Painikkeet
ajan asettamista 
varten, eteen- ja 
taaksepäin

Vikavirtasuo-
jakytkin
Mikäli tämä on 
kytketty päälle, 
vipuvarsi osoittaa 
ylöspäin
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