Användarinstruktion för
bilvärmaruttag typ AE

utrustade med 1 dvärgbrytare och 1 jordfelsbrytare

Dvärgbrytare
6 eller 10A. Om
denna är tillslagen
skall vipparmen peka
uppåt. I händelse av att
dvärgbrytaren har löst ut
skall vippan föras nedåt
så långt det går och
därefter tryckas ända
upp igen

Jordfelsbrytare
Om denna är tillslagen
skall vipparmen peka
uppåt

Testknapp
Denna skall man trycka
på var 6:e månad och
kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt

Knappar
för att stega tiden
framåt eller bakåt
Resetknapp

OBS
Uttaget kan ven vara utrustad med två styck personskyddsbrytare. Omdessa
är tillslagna skall vipparmarna peka uppåt. Se även funktion ”testknapp”
Inställning av klockan
Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.
Avresetiden
På GAROs motorvärmaruttag anger Du vilken tid Du skall använda bilen. Elektroniken
ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid för att bilmotorn ska blir varm lagom till
Din avresa.
Gör såhär för att ställa in rätt tid:
Tryck in en av knapparan under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av
knapparan tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.
Resetfunktion
Vi ev driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål
försiktigt. Då nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment Inställning av klockan
och Avresetid igen.
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Dammsugning och övrig användning av uttaget
Eftersom uttagen alltid är spänningssatta en halvtimma före och efter inställd avresetid
är det möjligt att få strömförsörjning upp till en timma.
Om man ställer in Avresetiden på den tid man önskar använda uttaget, får man en
halvtimmas tid. Ställer man däremot in Avresetiden en halv timma efter den tid man vill
använda uttaget, erhåller man en timmas användningstid.
(Inställning av tiden, se ovan Avresetiden)

