
Bruksanvisning för GARO
bilmotorvärmaruttag A TELE och AC TELE

GARO bilmotorvärmaruttag A TELE och AC TELE
är en fjärrstyningsenhet för fjärrmanöverering av
eluttag. Fjärrstyrningen utförs från en standard/
mobiltelefon. För fjärrstyningen används Telias
Minicallnät. Funktionen kräver att enheten är
placerad inom Telia Minicalls täckningsområde.

När styrenheten är ansluten till elnätet blinkar
dess dioder till vid varje tillfälle en
Minicallsökning sänds ut. Detta sker normalt
minst en gång per minut. Att dioderna blinkar till
öär en indikering på att enheten tar emot
minicallsökningar och sitter inom täcknings-
område.

De funktioner som kan utföras är:
� slå på/av de två eluttagen separat
� slå på/av de två eluttagen gemensamt
� slå på de två eluttagen separat tidsintervall om

1-98 timmar

Styrningen utförs enkelt på följande sätt
På enheten är ett minicallnummer och en femsiff-
rig identitetskod angiven.
� Ring upp det angivna minicallnumret.
� En röst svarar och uppmanar Dig att på

telefonen knappa in Ditt telefonnummer och
avsluta med fyrkant.

Istället för att knappa in Ditt telefonnummer
knappar Du in:
� Den femsiffriga identitetskoden direkt följd av
� fjärrstyrningskommando bestående av tre

siffror
� avsluta med fyrkant #, lägg på luren.

Fjärrstyrningskommandot går nu ut via Telias
Minicallsystem och når mottagaren A/AC TELE
inom cirka 60 sekunder, varvid enheten utför
begärt kommando.

De fjärrstyrningskommandon som kan utföras är:
199 Eluttag vänster PÅ
100 Eluttag vänster AV
299 Eluttag höger PÅ
200 Eluttag höger AV
999 Båda eluttagen PÅ samtidigt
900 Båda eluttagen AV samtidigt
1XX På med tidsbegränsning (XX=01-98

timmar), för eluttag vänster
2XX På med tidsbegränsning, för eluttag höger
Exempel: Du ringer upp minicallnumret, som
finns angivet på den svarta lådan under motor-
värmarinsatsen (Notera Ditt nummer och person-
liga kod i rutan längst ner). När svarstjänsten
svarar knappar Du in den femsiffriga identitet-
skoden, direkt följt av 127 och avslutar med #.
Lägg på luren. Eluttag nummer ett slår PÅ i 27
timmar, därefter slår den av automatiskt.

Diodindikering
På enheten finns två stycken lysdioder. Dessa
blinkar till med rött eller grönt ljus. Blinkning sker
varje gång enheten tar emot en minicallsökning
(detta sker normalt minst en gång per minut).
Om dioderna inte blinkar trots att enheten är
spänningssatt är detta en indikering på att enhe-
ten är  placerad utanför Telia Minicalls
täckningsområde.

Om dioden blinkar rött innebär det att eluttaget
är AV. Om dioden blinkar grönt innebär det att
eluttaget är PÅ.
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