
Bruksanvisning Motorvärmartimer AUTOTIME

1. Ställa in klockan
AUTOTIME visar normalt klockan, om så ej är fallet,
vänta några sekunder så går AUTOTIME automatiskt
tillbaka till klockvisning, två prickar blinkar då i mitten.
Tryck på både nedre höger och nedre vänster pilknapp
samtidigt och släpp dem,
samtliga siffror skall börja blinka.

Tryck därefter på vänster eller höger sidas pilknappar.
Pil uppåt-knapp stegar klockan framåt.
Pil nedåt-knapp stegar klockan bakåt.
När rätt tid visas vänta några sekunder tills siffrorna
slutar att blinka, klockan är inställd.
Klockan visar rätt även efter upp till två dygns
strömavbrott.

Tryck på en av dessa
för vänster uttag,
din avresetid visas

2.Visa inställd avresetid = den tid då bilen skall hämtas
Normalt visar klockan aktuell tid.
Tryck på pil uppåt-knapp eller pil nedåt-knapp för det
uttag som avresetiden skall visas. (Vänster pilknappar
visar inställd tid för vänster uttag och höger pilknappar
visar inställd tid för höger uttag.)

Tryck på en av dessa
för höger uttag,
din avresetid visas

3.Ställa in sin avresetid = den tid då bilen skall hämtas
Ställ in AUTOTIME i läge "Visa inställd avresetid" (se
punkt 2).
Pil uppåt-knapp stegar tiden framåt, pil nedåtknapp ste-
gar tiden bakåt.
När rätt avresetid visas släpp knapparna och vänta några
sekunder tills klockan visas igen.
Avresetiden är inställd.

Stegar avresetiden
framåt/bakåt vänster
uttag

Stegar avresetiden
framåt/bakåt höger
uttag

Tryck samtidigt för att kunna ställa in
klockan.

       Inställning av klocka, tryck på
vänster                eller                       höger
                 sidas pilknappar
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4. Få ström i uttaget oberoende av inställd avresetid och tem-
peratur.
För att få ström för dammsugning o.dyl. gör följande:
Tryck samtidigt på pil uppåt-knapp och pil nedåt-knapp.
Höger knappar styr höger uttag, vänster knappar styr vänster
uttag.
AUTOTIME ger Dig ström i uttaget i 30 min.
Önskas sedan ytterligare 30 min, tryck återigen på pil uppåt
och pil nedåt-knapp samtidigt.
Detta kan upprepas hur många gånger som helst.

             För ström i 30 min, tryck
           samtidigt på båda knapparna
vänster uttag                              höger uttag

5. Uppvärmningstiden.
AUTOTIME ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid bero-
ende på yttertemperaturen.
Om man skulle vara försenad till bilen innehåller AUTOTIME
en extra varmhållningsfunktion, då den under 30  minuter efter
inställd avresetid "pulsar". Detta sker med olika intervall
beroende på yttertemperatur.

Uppvärmningstid beroende av utetemperaturen
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