
KAIFA
MA304/MA105

VIKTIGT!
För att fjärravläsningen ska fungera behöver  
elmätaren alltid vara spänningssatt. Använd den  
inbyggda strömbrytaren i elmätaren om du vill koppla 
bort elen till din anläggning.

Knappfunktioner

I displayen på din elmätare visas alltid din aktuella 
mätarställning. För att bläddra i menyn trycker du på 
den övre knappen (4). 

I menyn hittar du:
• Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
• Momentan effekt (Aktuell effektåtgång i

anläggningen)
• Brytarfunktion (se nedan)

Stänga av strömmen  
Om du vill stänga av strömmen bläddrar du dig fram i 
menyn tills det står ”Breaker off here” i displayen. Håll 
den övre knappen (4) intryckt tills du hör ett 
knäppande ljud i mätaren, det tar ca 5-10 sekunder.

Slå på strömmen
Om du vill slå på strömmen bläddrar du dig fram i 
menyn tills det står ”Breaker on here” i displayen. Håll 
den övre knappen (4) intryckt tills du hör ett 
knäppande ljud i mätaren, det tar ca 5-10 sekunder. 
Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sekunder 
är brytaren förmodligen frånkopplad av ditt nätbolag. 
Kontakta kundservice för mer information.

Funktioner

1. De tre dioderna på den övre delen av elmätaren
visar status för elmätaren. Dessa kan både lysa med
fast sken och blinka.

2. En kontrollampa blinkar för att indikera elförbruk-
ning. Ju snabbare den blinkar, desto högre aktuell
elförbrukning. Frekvensen motsvarar 2000 impulser/
kWh

3. Displayen visar normalt aktuell mätarställning
(förbrukad energi i kWh).

4. Genom att trycka på den övre knappen (4) kan
ytterligare info visas i displayen. Du kan även
koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp
av knappen. Se listor/instruktioner ovan.

5. Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN)
placerat till vänster på mätaren. Genom detta kan
man lokalt läsa ut vissa parametrar från mätaren som
används för att automatisera elanvändningen tillsam-
mans med tjänsteleverantörer eller visa på t.ex. en
display eller via en app i telefonen.
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