Kort tryk (<1 sek.)

Langt tryk (2-4 sek.)

Ekstra langt tryk (>5 sek.)

Det viste eksempel er foretaget d 10/10-2009 og seneste
registrering er foretaget kl. 09:00.
Måleren registrerer det samlede energiforbrug hver time.

1

Tryk ”Kort Tryk” indtil ”99. 1.0” vises øverst til venstre i displayet

2

Tryk derefter én gang ”Langt Tryk” og følgende display vises med seneste dato og tid for en
registrering. Ved ”Ekstra Langt Tryk” vender man tilbage til hovedmenuen

3

Det er nu muligt at vælge dato og tid for den logning man ønsker at udlæse i displayet.
Tryk én gang ”Langt Tryk” for at gå til valg af årstal

4

Når det ønskede årstal vises, trykkes ”Langt Tryk” for at gå videre til valg af måned

5

Tilsvarende trykkes ”Kort Tryk” for at vælge hvilken måned man ønsker at udlæse

6

Når den ønskede måneden vises i displayet, trykkes ”Langt Tryk” for at gå videre til valg af dag

7

Det ønskede døgn vælges på tilsvarende måde med ”Kort Tryk”

8

Når det ønskede døgn vises, trykkes ”Langt Tryk” for at gå videre til valg af time

9

Tryk ”Kort Tryk” indtil den ønsked time vises i displayet

10 Afslut med ”Langt Tryk” og fortsæt til valg af minut
OBS! Måleren er opsat til registrere een gang i timen. Det vil sige at uanset hvilket minuttal du
vælger her, så vil load profile tallet være fra den time aflæsning, som du lige har valgt.

11

Minut vælges med intervaller svarende til målerens loginterval for hvert ”Kort Tryk”

12 Når det ønskede minut-tal vises i displayet, afsluttes hele valget af dato og tid med et
”Kort Tryk”. Displayet herefter skiftevis det valgte tidspunkt (ca. 1 sek.) og den registrerede
værdi for det pågældende tidspunkt (ca. 3 sek.)

Hvis der er valgt et tidspunkt som ligger før det tidspunkt hvor den første registrering er foretaget,
vises følgende fejl-besked i displayet. Ét ”Langt Tryk” giver mulighed for en ny indtastningssekvens af et nyt tidspunkt (scrolling tekst). No logs found
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13 Når der findes registreret data for det valgte tidspunkt, vil man steppe til forrige data for hvert
”Kort Tryk”. I nedenstående eksempel vises registreringerne med 1 times intervaller.
”Langt Tryk” vil skifte til næste registrerede værdi for samme tidspunkt.

14 Uanset hvor i sekvensen man befinder sig, kan man vende tilbage til indtastning af et nyt tidspunkt ved at trykke ”Ekstra Langt Tryk”.

