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1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmi
2 Tuuletuksen merkki
3 Ajan siirto eteen (kellonajan näytt
4 Ohjelmointi
5 Muistipaikan tunnus
6 Manuaalikäynnistys
7 Kellonajan asetuksen/kyselyn sym
8 Ajan siirto taakse (kellonajan näy
9 Lämmitystoiminnan merkki
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FIN

utista«  »24 tuntiin« 
olme käynnistysaikaa, 

minuutin välillä minuu-
Käyttö-ja huolto-ohje
Ajastin 1533 3-aikaa

Yleistä
Lämmityksen alkamisaika voidaan ohjelmoida  »1 minu
minuutin tarkkuudella. Ajastimeen voidaan ohjelmoida k
joista voidaan aktivoida yksi kerrallaan.
Käyntiajan pituus voidaan ohjelmoida vapaasti 10 ja 60 
tin tarkkuudella.

HUOMAA:
Kesä- ja talviaikojen ero!
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IN Käyttö
Symbolien vilkkuessa nopeasti on ajastin ohjelmointitila
aika tallentuu muistiin, jos näppäimiä ei paineta 5sekunn
päimiä  tai  painetaan kauemmin kuin 2 sekunnin 
pikasiirtotilaan.

Käynnistys
manuaalisesti: paina käsikäynnistysnäppäintä .
Näyttöön syttyy toiminta-aika ja lämmityskäynnin symbo
Toiminta-aika sammuu 10 sekunnin kuluttua.
automaattisesti: Ajastin käynnistää lämmityksen tai tuule
ohjelmoitu käynnistysaika saavutetaan. Näyttöön syttyy
numero ja lämmityksen  tai tuuletuksen  merkki.

Pysäyttäminen
manuaalisesti: Paina manuaalikäyttönäppäintä .
automaattisesti: Ajastin pysäyttää toiminnan, kun ennalta
täyttyy.
Näyttö sammuu.



5

FIN
innan aikana!
en”  tai “taakse”  

aakse”  .
essa näppäintä .

n syttyy jäljellä oleva 
Kellonajan asetus
Ohjelmointia ei voida suorittaa lämmitys- tai tuuletustoim
Pidä näppäin  painettuna. Paina lisäksi näppäintä “ete
Päästä  näppäin.
Näytössä näkyy kellonaika ja aikasymboli  vilkkuu.
Aseta kellonaika painamalla näppäimiä “eteen”  tai “t
Asetettu aika tallentuu, kun näyttö sammuu, tai painetta

Kellonajan tarkistus
Paina näppäintä “eten”  tai “taakse”  .
Kämmityksen tai tuuletuksen ollessa käynnissä näyttöö
toiminta-aika.
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IN Toimintatavan vaihto
Paina näppäintä  .
Paina uudelleen näppäintä  ja pidä painettuna.
Viimeksi valittu toimintatapa (lämmitys  tai tuuletus 
Toimintatapa voidaan vaihtaa painamalla lisäksi näppäin
“taakse”  lämmityksen  ja tuuletuksen  välillä.

HUOMAA:
Toimintatapaa voidaan muuttaa vain tietyissä lämmitinty
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FIN
ynnistysaika.
kunnes haluttu käyn-

intä   10 s sisällä.

ä muutetaan. Jos ajas-
palautuvat teh-
Ajastuksen ohjelmointi
Paina näppäintä  .Näyttöön syttyy viimeksi valittu kä
Paina 10 s sisällä näppäintä “eteen”  tai “taakse”  
nistysaika näkyy näytössä.
Seuraavaan muistipaikkaan päästään painamalla näppä
Muistipaikkojen tehdasasetukset:
Käynnistysaika 1:  klo 06:00 
Käynnistysaika 2:  klo 16:00
Käynnistysaika 3:  klo 22:00

HUOMAA:
Käynnistysajat säilyvät muistissa niin kauan, kunnes niit
timen päävirta katkeaa (esim. akkukaapelit irroitetaan), 
dasasetukset muistiin.

Ohjelmoinnin (aktivoinnin) poisto
Paina lyhyesti näppäintä  .
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IN Käynnistysaikojen aktivointi
Paina näppäintä  lyhyesti 10 s sisällä, kunnes haluttu
ja käynnistysaika näkyy näytössä.
Valittu käynnistysaika aktivoituu 10 s kuluttua automaat
Aktiivisen toimintatavan symboli (lämmitys  tai tuuletu
numero vilkkuvat näytössä kunnes ajastin käynnistää lä

HUOMAA:
Turvallisuusohjeet (kts. lämmittimen käyttöohje) on huom
sa lämmitin käynnistymään ajastimella.
Ajastin käynnistää lämmittimen niin ajoneuvon seistessä
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FIN
teen”  tai “taakse” 

a lisäksi näppäintä  

mityksen symboli  

akse”  . 
n näyttö sammuu, tai 

an jäljellä olevaa toim-
 10 ja 60 minuutin vä-
Toiminta-ajan asetus
Pidä näppäin   painettuna. Paina lisäksi näppäintä “e

.
Päästä  näppäin.
Kellonaika ja symboli  syttyvät näyttöön.
Paina uudelleen näppäintä  ja pidä painettuna. Pain
“eteen”  tai “taakse”  .
Päästä  näppäin.
Näyttöön syttyy viimeksi ohjelmoitu toiminta-aika ja läm
tuuletuksen symboli  vilkkuvat.
Aseta haluttu toiminta-aika näppäimillä “eteen”  tai “ta
Asetettu toiminta-aika tallentuu muistiin 10 s kuluttua, ku
painettaessa  näppäintä.

Jäljellä olevan toiminta-ajan muuttaminen
Lämmitys- tai tuuletustoiminnan ollessa käynnissä voida
inta-aikaa muuttaa näppäimillä “eteen”  tai “taakse” 
lillä.




