Modulur
Efter tilslutning af strømforsyningen vil alle symbolerne blinke og uret skal indstilles. I denne tilstand kan
varmeren ikke startes.
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Tast for indstilling af klokkeslæt
Programtaste
Tast for aktivering af varmer uden forvalg
Tast for tidsindstilling – ned
Tast for tidsindstilling – op
Valgt programplads
Symbol for fjernbetjening
Uge/forvalgsdag
Aktuelt klokkeslæt
Temperaturvisning
Varmesymbol

Klokkeslæt og ugedag indstilles første gang

Ændring af klokkeslæt og ugedag

Tryk kort på .
Tidsangivelsen 12:00 blinker.
Med
eller
indstilles det aktuelle klokkeslæt.
Så snart denne ikke længere blinker, er den lagret.
Derefter blinker ugedagen. Den aktuelle ugedag indeller .
stilles med
Så snart denne ikke længere blinker, er den lagret.
Ved tænding »ON« bibeholdes visningen, ved tænding »OFF« slukker den efter 10 sekunder.

Tryk på , indtil klokkeslættet blinker.
Videre som tidligere anført.
Hvis det kun er klokkeslættet, der skal ændres, kan
man springe blink og dermed omstilling af ugedag
over ved at trykke to gange på
efter at uret er
indstillet.
Efter ændring af ugedagen kan ugedagens blinken
forkortes ved at trykke på .

Varmedrift uden forvalg ved tænding »OFF«
Varmesymbol = vær opmærksom på driftsvisning

Sådan slukker man for varmen
Tryk kort på . Driftsvisning slukker.
Automatisk efterløb til afkøling.

Sådan tænder man for varmen
Tryk kort på .
Driftsvisning og visning af varmetid. Varmetiden er
fra fabrikken indstillet på 120 minutter. Den kan ændres for en enkelt gang eller mere permanent.

Varmedrift uden forvalg ved tænding »ON«
Varmesymbol = vær opmærksom på driftsvisning

Midlertidig ændring af varmetiden
Efter at der er tændt for varmen:
Reduktion af varmetid (ned til min. 1 min.): tryk .
Forlængelse af varmetid (op til maks. 120 min.): tryk
.

Tryk kort på .
Driftsvisning samt klokkeslæt og ugedag.
Varmen er i gang, så længe tændingen er slået til.
Når tændingen slås fra, er der 15 minutters restvarmetid. Denne kan forlænges til maks. 120 minutter
eller reduceres til min. 1 minut ved at
ved at trykke
trykke .

Sådan tænder man for varmen

Ændring af varmetiden
Tænd ikke på .
og hold tasten nede i ca. 3 sekunder, indtil
Tryk på
displayet blinker. Slip tasten kort. Herefter indstilling
af varmetiden med
eller
(fra 10 til 120 min.). Når
visningen slukker, er den nye varmetid lagret.

Sådan slukker man for varmen
Tryk kort på . Driftsvisning slukker.
Automatisk efterløb for afkøling.
Ekstern tast »varme ON/OFF«
hvis en ekstra tast er monteret, kan der her slukkes
og tændes for varmen.
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Forvalg af varmestart
Der kan forvælges 3 starttider inden for de nærmeste
24 timer eller en starttid indtil 7 dage.
Kun én starttid kan aktiveres.

Forvalgstid og forvalgsdag er lagret, så snart tidsangivelsen slukker eller skifter til klokkeslæt.
Displayet viser den aktiverede programplads. Endvidere angiver den blinkende varmetast
et aktiveret
program.

1. Vælg og aktiver program:

4. Kontrol af det aktiverede program

(med udgangspunkt i neutral position, så længe visningen er
synlig)

Det viste programs forvalgstid vises ca. 5 sekunder.
Så slukker det, eller klokkeslæt vises (ved tænding
»ON«). Visning af forvalgstid med forvalgsdag kan så
kaldes frem ved at tryk 1 x
i 5 sek.

Første program - tryk 1 x ,
Programvisning: 1 (basisindstilling 12 00)
Andet program - tryk 2 x ,
Programvisning: 2 (basisindstilling 12 00)
Tredje program - tryk 3 x ,
Programvisning: 3 (basisindstilling 12 00)

Temperaturvisning (tilbehør)
Med tilsluttet udetemperaturføler (best.nr. 25 1482 89
41 00) vises temperaturen permanent ved at trykke
1 x , når tændingen er slået til. Når tændingen er
slået fra, vises temperaturen i 15 sekunder ved at
trykke 2 x .

Neutral stilling - program ikke aktiveret.
Tryk gentagne gange på
slukker.

, indtil programvisningen
Vigtigt!
Korte spændingsudfald udlignes af varmerens tænd/slukur. Efter spændingsudfald blinker alle symboler i
displayet. En komplet ny indstilling er nødvendig.

2. Varmestart inden for 24 timer
Indstil forvalgsdag:
Forvalgsdag vises automatisk - ingen indstilling.

Når tændingen er slået til, vises klokkeslæt og ugedag permanent. Når tændingen er slået fra, slukker
displayet efter 15 sekunder.

Indstilling af forvalgstid:

Betjening med fjernstyring er muligt med ekstraanordning (modtagermodul).
Tryk på , indtil den ønskede programplads (1, 2,
3) blinker.
Tryk kort på
eller
og slip tasten.
Forvalgstiden vises blinkende.
eller
forvalgstid for opvarmSå indstilles med
ning. Indstilling er kun mulig, så længe forvalgstiden
vises blinkende.
Nyt valg: Tryk .

Hvis der forekommer fejl, når varmen er slået til, og
diagnoseledningen er tilsluttet, blinker driftsindikatoren og fejlens kodenr. vises (kontakt værkstedet).
Ved tankbiler, udrustet i henhold til TRS 003, anvendes tænd-/slukuret kun til at tænde og slukke for
varmen. For igangsætning skal klokkeslættet ikke indstilles. Konstant og tidsbegrænset varmedrift er mulig
som beskrevet på side 8.
Følgende funktioner kan ikke aktiveres på grund af
lovgivningen:
1. Forvalg af varmedrift med tænd-/slukur
2. Betjening med fjernbetjening
3. Tilslutning udendørstemperaturføler

3. Varmestart senere end 24 timer (maks. 7 dage)
Indstilling af forvalgstid:

Tryk på , indtil den ønskede programplads (1, 2,
3) blinker.
Tryk kort på
eller
og slip tasten. Forvalgstidens
eller
forvises blinkende. Så indstilles med
valgstid for opvarmning.
Indstilling af forvalgsdag:
Cirka 5 sekunder efter indstilling af forvalgstid blinker
forvalgsdagen, som indstilles med
eller .
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