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HANDHAVANDE / HANDLING

KZP - KZM - KSA - KRF

KCD - KCW - KRF
Via rumsenhet KSTb, rumsenhetens
lock måste öppnas.
Through the room unit KSTb, the
unit cover must be opened.

1 = Informationsfönster 1 = Display
2 = Enter knapp 2 = Enter button
3 = Åter till första SNVT 3 = Return to first SNVT
4 = Öka inställningsvärde 4 = Increase setvalue
5 = Minska inställningsvärde 5 = Decrease setvalue
6 = Backa till föregående 6 = Step back to

SNVT previous SNVT
7 = Gå till nästa SNVT / 7 = Step to next SNVT

KOP får sin strömförsörjning via anslutningen till respek-
tive enehet, se fig 2. Så snart som KOP anslutits måste
enterknappen tryckas in för att få kommunikation med
ansluten regulator. För att se/ändra inställningsvärden
nci, nvi eller nvo väljs första eller exakt det värde som
önskas genom att trycka på +tangenten och sedan enter.
Det är bara nci och nvi värden som kan ändras, gör detta
genom att öka eller minska värdet med +/- tangenten och
bekräfta ändringen med enter. För mer information se
eric regulatorhandboken. Om matningsspänningen är för
svag så blinkar displayen, släck bakgrundsbelysningen se
pkt 9.
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KOP is powered upp at connection to required unit see fig
2. As soon as KOP is connected the enter button must be
pushed to get connection to the controler. To be able to
see or change values for nci, nvi or nvo choose first or
exact nc by pushing + botton and then enter. It's only nci
and nvi that can be changed, do this by increase or
decrease the value with + - botton and then confirm by
enter. For more details see eric controler manual. If the
feed current is to weak the display will flash. Close the
backlight, see pt. 9.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålls.
Registered design. The company reserves the right

to make design changes without prior notice.
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Första displayinformationen vid anslutning av KOP, efter
några sekunder, tryck ENTER för att komma vidare. Om
versionsnumret är lägre än 3.60 är variabeln
nciFlowPressOfst ej möjlig att ställa till ett negativt
värde, du måste uppgradera din KOP.

First displaynformatin at connection of KOP, efter a few
seconds press ENTER to continue. If the version number
is lower than 3.60 it is not possible to set a negative value
for nciFlowPressOfst, you must upgrade your KOP.

3:e displayinformationen efter att kontakt med
regulatorn erhållits. Om enheten presenteras som
Unconfigured, måste detta ställas om till  Configured.
Tryck + eller - för att ändra läge.

3:d displayinformation efter connection to the controler.
If the controler is presented as Unconfigured it has to
be set to Configured. Push + or - putton to change
mode.

4:e displayinformationen visar vilken regulator som är
uppkopplad samt dess versionsdata.

GB
4:th displayinformation shows what controler is
connected and it's version data.

Exempel hur man ändrar värde i radlista. Med
entertangenten flyttar man markören till den pos som
ska ändras, värdet ändras med + eller - bekräfta med
enter igen.

Example how to change value i line-list. Move the
marker to whanted position with the enter button,
change value with + or - button and confirm with the
enterbutton.
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Tända släcka bakgrundbelysningen. Anslut KOP, men
tryck inte på enter. När displayen visar avvakta, tryck på
tangenterna 2 o. 3 samtidigt i c:a 3 sec. Gå till meny 8
och ändra med +/- tangenterna. Koppla loss KOP.

Turn on and off background light. Connect KOP without
pressing the enter button. As wait is dispalyed, press the
2 and 3 buttons simultaneously for apporximately 3
seconds. Enter meny 8 and change with the +/- buttons.
Disconnect the KOP.
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