
 Motorvärmartimer AutoTime - Bruksanvisning 

1. Inställningar tid och datum
Normalt visar AutoTime aktuell tid med blinkande kolon.

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
Siffrorna blinkar och kolonet lyser med fast sken.  
Ställ in tiden med pilknapparna uppåt (öka) och  
nedåt (minska) tills du har aktuell tid.  
Höger- eller vänster-knappar spelar ingen roll. 

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt. 
Siffrorna blinkar och kolonet är släckt.  
Ställ in aktuellt årtal (2000  2099) med pilknapparna. 

vänster

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
De två första siffrorna (månad) blinkar.  
Ställ in aktuell månad med pilknapparna.  

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt.  
De två sista siffrorna (dag) blinkar.  
Ställ in aktuell dag med pilknapparna.  

Tryck på båda nedåt-pilarna samtidigt för att  
spara inställningarna. 
AutoTime går automatiskt till tidsvisning. 

Stegar avr
framåt/
vänster

2. Inställning av avresetid
Ställ in avresetid genom att trycka på uppåt- eller
nedåtpil. Första trycket visar inställd avresetid. Varje
följande tryck ändrar tiden med 5 minuter. Om en knapp
hålls intryckt ändras tiden snabbare.

När avresetid visas lyser en röd punkt uppe i  
högra/vänstra displayhörnet. Den inställda  
avresetiden visas en kort stund innan AutoTime  
automatiskt går tillbaka till tidsvisning. 

3. Få ström i uttaget oberoende
av inställd avresetid och temperatur
Tryck samtidigt på uppåt-pilen och nedåt-pilen.
AutoTime ger Dig ström i uttaget i 30 min.

För ström 

0697063001  
Tryck samtidigt för att kunna ställa 
in tid/datum 
Inställning av tid/datum, tryck på  
 sidas pilknappar eller höger sidas pilknappar 

Stegar avresetiden 
framåt/bakåt, 
höger uttag 

esetiden 
bakåt, 
 uttag 

i 30 min, tryck samtidigt på båda pilknapparna 
upp/ner för respektive uttag. 
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 4. Uppvärmningstiden
AutoTime ställer automatiskt in rätt uppvärmningstid beroende på yttertemperaturen. Om Du skulle 
vara försenad till bilen innehåller AutoTime en extra varmhållningsfunktion, då den under 30 min  
efter inställd avresetid "pulsar" strömmen. Detta sker med olika intervall beroende på yttertemperatur.  

Autotime är förprogramerad för tre olika tidskurvor, 
normalkurvan är inställd vid leverans. Byte av tid-
temperaturkurva sker genom att flytta en bygel på 
elektronikkortet i AutoTime. Detta bör göras av 
elinstallatör vid installation. För val av kurva, se 
etikett på instrumentet.

5. Sommar-/vintertid
AutoTime växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid om tid och datum är korrekt inställda.
 

6. Strömavbrott
Klockan visar rätt tid även efter lång tids strömavbrott, minst tre dygn. Om strömavbrottet har
varit så långt att klockans tid och datum inte är tillförlitligt visas en röd punkt i mitten av
displayens vänsterkant. Tid och datum måste då ställas in på nytt.

 

7. Spänningssatt uttag
När ett uttag är spänningssatt lyser en röd punkt i nedre
höger/vänster displayhörn.
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