Ceasul digital tip 1533

Manual de utilizare

General
Operare
Pornirea
Oprirea
Setarea orei
Verificarea orei
Schimbarea modului de operare
Programarea pornirii incalzirii sau ventilatiei
Dezactivarea timpilor presetati
Selectarea si activarea timpilor presetati
Setarea timpului de incalzire
Setarea timpului ramas
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Instructiuni de operare
Ceasul digital 1533 cu 3 timpi de setare
Informatii generale
Timpul pentru pornirea incalzirii poate fi setat precis intre "1 minut" si "24 ore".
Pot fi programate 3 timpuri diferite de pornire insa numai unul poate fi activat.
Timpul de functionare a incalzirii poate fi programat dupa dorinta intre 10 si 60
minute.
Nota:
Luati in considerare anotimpul cand este utilizat vara sau iarna!
Incalzitorul nu trebuie pornit in urmatoarele situatii:
• In statii de alimentare cu combustibil.
• In locuri unde se pot forma vapori explozibili sau perne
de praf (ex. In apropierea cisternelor de combustibil,
depozite de cereale)
• In camere inchise (ex. garaje) nici chiar prin telecomanda
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Operare
Operarea ceasului digital este realizata in asa fel incat in modul de setare
simbolurile de pe ecran se aprind si se sting in mod intermitent. Daca nici un
buton nu este apasat pentru 5 secunde, timpul afisat este salvat. Afisajul trece la
derularea rapida daca butonul de derulare este apasat pentru mai mult de 2
secunde.

Pornirea
Manual: apasand butonul 6 “
“
Timpul de functionare si simbolul de incalzire sunt afisate. Timpul de incalzire
dispare dupa 10 secunde.
Automat: dupa atingerea timpului presetat pentru incalzire sau ventilatie.
Numarul programului si simbolul de incalzire sau ventilatie sunt afisate.

Oprirea
Manual: apasand butonul 6

"

"

Automat: functie de timpul programat pentru oprire. Afisajul se stinge atunci cand
timpul de incalzire a fost atins.
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Setarea timpului

G
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Aceasta functie nu este disponibila atunci cand incalzirea sau ventilatia sunt
active
Apasati si mentineti apasat butonul “set”.
Eliberati butonul “set”.
Ora este afisata si simbolul de ceas
clipeste.
Setati timpul prin intermediul butoanelor “>>” si “<<”
Timpul setat este salvat atunci cand afisajul se stinge sau prin apasarea
butonului “set”.

Verificarea timpului setat
Apasati butonul “>>” sau “<<”
Timpul ramas de functionare este afisat in cazul in care este activ modul de
incalzire sau ventilare.
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Schimbarea modului de lucru (incalzire sau ventilare)

GB

Apasati butonul “set”..
Apasati din nou butonul “set” si mentineti-l apasat.
Modul de lucru setat (incalzire sau ventilare
) este afisat.
Apasati butonul “>>” sau “<<” pentru a schimba setarile si a modifica intre
incalzire

sau ventilatie

Nota:
Modul de lucru poate fi schimbat daca tipul de incalzitor permite acest lucru.
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Programarea timpului de pornire a incalzirii sau ventilatiei
Apasati butonul “set”..
Apasati butonul “>>” sau “<<” in maximum 10 secunde pana cand timpul
dorit pentru pornire este afisat.
Daca un alt program este dorit se apasa butonul “set” in cele 10 secunde .
Setarile de baza:
Timp 1:
ora 6
Timp 2:
ora 16
Timp 3:
ora 22
Nota:
Setarile de baza sunt sterse atunci cand se introduc noi valori. Aceste valori sunt
setate pana la modificarea lor. Daca deconectati ceasul de la sistemul electric
(spre ex. deconectarea bateriei), valorile de baza sunt setate.

Dezactivarea timpului setat
Apasati scurt butonul “set”.
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Selectarea si activarea timpilor de pornire
Apasati butonul “set” in maxim 10 secunde pana cand programul dorit cu
timpul setat este afisat.
Timpul de pornire selectat va fi automat activat dupa aprox. 10 secunde in care
nu s-a apasat nici o tasta.
Pentru verificarea setarilor introduse: Modul activ (incalzire sau ventilatie
)
si numarul programului vor clipi periodic pana la ora de pornire a incalzitorului.
NOTA:
Cititi instructiunile de siguranta pentru operarea sistemului de incalzire auxiliara
inainte de a activa setarile ceasului digital.
Sistemul de incalzire auxiliara este pornit la ora setata pe ceas indiferent daca
vehiculul este in miscare sau este stationat.
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Setarea timpului de incalzire
Apasati si mentineti apasat butonul “set”. Apasati in acelasi timp butonul
“>>” sau “<<”
Timpul si simbolul de ceas
sunt afisate.
Eliberati butonul “set”.
Apasati din nou si mentineti apasat butonul “set”. Apasati butonul “>>” sau
“<<”.
Timpul presetat este afisat si simbolul de incalzire
si ventilatie
clipesc
intermitent.
Setati timpul de incalzire prin butonul “>>” sau “<<”.
Timpul de incalzire setat este salvat cand afisajul se stinge sau prin apasarea
butonului “set”

Setarea timpului ramas de functionare
Tmpul ramas de functionare poate fi schimbat intre 10 si 60 minute prin
intermediul butonului “>>” sau “<<” atunci cand este activ modul de incalzire
sau ventilatie.
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