
Vakiotyyppinen ajastin

  lämmitin toiminnassa
viikonpäivä      -symboli

   ajan näyttö

       herätyssymboli

 muistipaikka

  kellopainike

          ohjelmointipainike      lämmityksen     siirto  siirto
          käynnistyspainike   taaksepäin       eteenpäin

Käyttö

Viikonpäivän ja ajan asettaminen
Kun kaikki näytön merkit vilkkuvat, pitää
ajastimeen tallentaa oikea kellonaika ja
viikonpäivä:

- Jos mitään painiketta ei paineta 5
sekuntiin, tallentuu näytössä oleva
kellonaika ja viikonpäivä.

- Kun jompaa kumpaa nuoli-
painiketta pidetään painet-
tuna yli 2 sekuntia, alkaa aika vaihtua
suurella nopeudella.

- Jos virta katkaistaan autosta, kun
lämmitin on kytkettynä toimimaan
jatkuvasti, näytössä näkyy jäljellä
oleva toiminta-aika. Lämmitin toimii
vielä 15 minuuttia (perusasetus).

Lämmittimen käynnistäminen
Käsinohjaus:

Paina lämmityksen käynnistys-
painiketta.  Lämmityslaite
kytkeytyy toimimaan jatkuvasti.

Automatiikka:
Ohjelmoi lämmityslaitteen käynnis-
tysaika edeltäkäsin.

Lämmittimen sammuttaminen
Käsinohjaus:

Paina käynnistyspainiketta.

Automatiikka:
Ohjelmoidun ajan kuluttua lämmitin
sammuu automaattisesti.

Lämmittimen toimiessa:
Voit asettaa lämmittimen jäljellä
olevan toiminta-ajan uudestaan.

Kellonajan ja
viikonpäivän asettaminen
1. Paina kellopainiketta vähintään

2 sekuntia. Kellonaika alkaa vilkkua.

2. Aseta kello oikeaan aikaan
painamalla nuolipainikkeita.
Tämän jälkeen viikonpäivä alkaa
vilkkua.

Aseta oikea viikonpäivä nuolipai-
nikkeilla.

Kellonajan katsominen
Kun auton virta on katkaistuna,
paina kellopainiketta.



Lämmittimen
käynnistysajan ohjelmoiminen
1. Paina ohjelmointipainiketta.

Muistipaikan numero alkaa vilkkua.

2. Aseta lämmittimen käynnis-
tysaika painamalla nuolipai-
nikkeita.
Viikonpäivä alkaa vilkkua.

Aseta haluamasi viikonpäivä nuoli-
painikkeilla.

Ohjelmoi samalla tavalla myös muisti-
paikat 2 ja 3. Voit myöhemmin valita
käynnistysajan nopeasti kolmesta
vaihtoehdosta.

Ohjelmoidun ajan haku
tai poisto laitteen muistista
1. Paina ohjelmointipainiketta niin

monta kertaa, että näyttöön
tulee se muistipaikka, jonka haluat
valita tai muuttaa asetuksia.

2. Jos haluat poistaa ohjelmoinnin, paina
ohjelmointipainiketta niin monta
kertaa, että ohjelmoitu aika poistuu ja
näyttöön jää senhetkinen kellonaika.

Toiminta-ajan ohjelmoiminen
1. Sammuta lämmitin, mikäli se on toi-

minnassa.

2. Paina nuolipainiketta taaksepäin
vähintään 3 sekuntia.
Aikanäyttö alkaa vilkkua.

3. Aseta toiminta-aika paina-
malla nuolipainikkeita.
Voit valita ajan väliltä 10 - 120 min.

Jäljellä olevan
toiminta-ajan asettaminen
Tämän voit asettaa vain, kun lämmitin on
toiminnassa ja auton virta on katkaistuna.

1. Aseta jäljellä oleva toiminta-
aika painamalla nuolipainik-
keita.  Voit valita ajan väliltä
1 - 120 min. Lämmitin sammuu
ohjelmoidun ajan kuluttua.

Herätysajan asettaminen
Vakiotyyppistä ajastinta voit käyttää myös
herätyskellona tai muistuttamaan muuten
tärkeästä ajankohdasta. Herätysaika ei ole
sidottu viikonpäivään.

1. Paina ohjelmointipainiketta niin
monta kertaa, että näyttöön
tulee soittokellosymboli.

2. Aseta herätysaika painamal-
la nuolipainikkeita.
Herätyksen soidessa ääni lakkaa
painamalla mitä tahansa painiketta tai
5 min kuluttua itsestään.

Herätysajan
katsominen tai poisto
1. Paina ohjelmointipainiketta niin

monta kertaa, että näyttöön
tulee soittokellosymboli.

2. Poistaaksesi herätyksen paina
ohjelmointipainiketta niin
monta kertaa, että soittokello-
symboli poistuu näytöstä.

Etäkäyttö
Etäkäyttö on mahdollista erillisen käyttö-
kytkimen avulla. Kytkimellä lämmitin
voidaan käynnistää ja sammuttaa myös
muualta kuin kuljettajan paikalta.

Ajoneuvot, joita käytetään
vaarallisten aineiden kuljettamiseen
Näissä erikoisautoissa ajastinta ei voi
ohjelmoida käynnistämään lämmitin.

Kellonaika ja viikonpäivä voidaan asettaa
normaalisti.

Myös herätyskellotoiminto toimii samalla
tavalla kaikissa ajoneuvoissa.


