Vorwahluhr 1533
Digital timer 1533
Horloge de programmation 1533
Timer programmabile 1533
Programador 1533
Schakelklok 1533
Timer 1533
Tidur 1533
Tidsur 1533
Ajastin 1533
Programator zegarowy 1533
Программируемый таймер 1533

Bitte ausklappen!
Unfold!
Veuillez rabattre S.V.P. !
Aprire la pagina!
¡Desplegar, por favor!
Svp. uitvouwen!
Fold ud!
Vik ut!
Brett ut!
Avaa!
Proszę rozłożyć!
Разверните!
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Displayförklaring
Allmänt
Användning
Starta värmaren
Stäng av värmaren
Ställ in klockan
Visa klockslag
Inställning av läge
Ställ in värme- resp. ventilationsstart
Avaktivera programmerad tid
Välj och aktivera timer
Ställ in driftsintervall
Ändring av kvarvarande driftstid
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Bruks- och underhållsanvisning
Tidur 1533 - 3 starttider/dygn
Displayförklaring
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klockslag resp. kvarvarande tid
Indikering av ventilationsfunktion
Framåt (visa klockslag)
Programval
Indikering av programnummer
Direktstart
Symbol för inställning/visning av klockslag
Bakåt (visa klockslag)
Indikering av värmefunktion
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Allmänt
Bästa Webasto-kund!
Vi gläder oss åt att du har valt denna Webasto-produkt.
Vi utgår från att verkstaden/servicestället som installerat ditt nya Tidur 1533 till full
belåtenhet har förklarat för dig hur den används och hur den fungerar.
I den här bruks- och underhållsanvisningen vill vi ännu en gång ge dig en översikt
över hur Tidur 1533 används.
Tidur 1533 uppfyller typgodkännandet enligt direktiv 72/245/EEG(EMC).
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Värmaren får inte användas:
• på bensinstationer och tankanläggningar.
• på platser där det lätt kan bildas antändbara gaser
eller antändbart damm samt på platser där
lättantändliga vätskor eller fasta material lagras
(t.ex. i närheten av bränsle-, kol- och trädamm,
Explosionsoch
kvävningsrisk!
spannmålslager, torrt gräs och torra löv, kartonger,
papper etc.).
• i stängda lokaler (t ex. garage), varken med tidur
eller fjärrstart.

!
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Användning
Tidpunkten för när uppvärmningen skall starta kan ställas in i förväg på mellan 1
minut och 24 timmar. Det går att ställa in upp till 3 olika starttider. Det är
emellertid bara möjligt att aktivera en tidsinställning åt gången.Hur länge
apparaten är på kan ställas in fritt mellan 10 minuter till 60 minuter.
Anmärkning:
Kom ihåg omställning mellan sommar- och vintertid!
Tiduret är gjort så att man alltid vet att man befinner sig i inställningsläge om man
ser snabbt blinkande symboler. Om ingen knapptryckning sker under de följande
5 sekunderna, sparas tidsinställningen som visas. Om knapparna
eller
hålls
intryckta längre än 2 sekunder, kommer tidsjusteringen ske snabbare.
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Starta värmaren
manuellt: genom att trycka på knappen "Direktstart"
.
I displayen syns återstående driftstid samt symbolen för uppvärmning .
Angivelsen för återstående driftstid försvinner efter 10 sekunder.
automatiskt: när förprogrammerad start för uppvärmning resp. ventilering
uppnås. I displayen syns programnumret och någon av symbolerna eller
ventilering
.

Stäng av värmaren
manuellt: genom att trycka på knappen "Direktstart" .
automatiskt: genom den förinställda driftstiden.
När den förinställda driftstiden tar slut, slocknar displayen.
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Ställ in klockan
Du kan ställa in klockan när uppvärmning eller ventilering samtidigt är på!
Håll
-knappen intryckt. Tryck på "Framåt"
-knappen eller på
"Bakåt“ -knappen.
Släpp upp
-knappen igen.
Klockslaget visas och klockslagsindikatorn
börjar blinka.
Ställ in klockan genom att trycka på "Framåt"
-knappen eller på
"Bakåt“
-knappen.
Den inställda tiden sparas när klockslagsvisningen i displayen slocknar, eller genom
att trycka på
-knappen.

Visa klockslag
Tryck antingen på "Framåt"
-knappen eller på "Bakåt“
-knappen.
Om uppvärmnng eller ventilering är igång visas kvarvarande driftstid.
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Inställning av läge
Tryck på
-knappen.
Tryck på
-knappen en gång till och håll den intryckt.
De aktuella läget uppvärmning eller ventilering
) visas.
Genom att samtidigt trycka på "Framåt"
-knappen eller på
"Bakåt“
-knappen, växlar du mellan uppvärmning eller ventilering

.

Anmärkning:
Vid anslutning av tidur 1533 med W-Bus kan funktionen ”ventilering” endast
aktiveras om värmaren i fråga stödjer funktionen. Läges-funktionen kan bara
användas på de förinställda starttiderna.
Med tidur 1533, som har en analog anslutning till värmaren, fungerar endast
ventilerings-funktionen om det är monterat en sommar-/vinterknapp (tillval).
Att byta läge via tiduret blir då inte möjligt då funktionen uppvärmning eller
ventilering bestäms av lägesinställningen hos sommar-/vinterknappen.
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Anmärkning:
Vid uppgradering av värmare som monterats från fabrik kan det förekomma
begränsningar när det gäller tillgängliga funktioner. Be monteringsföretaget om
en förklaring när det gäller detta.
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Ställ in värme- resp. ventilationsstart
Tryck på
-knappen.
Tryck inom 10 sekunder antingen på "Framåt"
-knappen eller på
"Bakåt“
-knappen, tills den tid du vill att värmen ska slås på visas på displayen.
Om du vill ha ett annat programnummer, håll
-knappen intryckt i 10 sekunder.
Grundinställning från fabrik:
Förvalstid 1:
06.00
Förvalstid 2:
16.00
Förvalstid 3:
22.00
Anmärkning:
Fabriksinställningen skrivs över genom att spara en ny tid. Tidsinställningarna
sparas till nästa gång du ändrar dem. Om timerns strömförsörjning bryts (t.ex. om
batteriet kopplas bort), återställs fabriksinställningarna.

Avaktivera programmerad tid
Tryck på
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-knappen.

Välj och aktivera timer
Tryck på
-knappen tills önskat förvalstidsnummer visas i displayen.
Den valda tiden aktiveras automatiskt efter ca. 10 sekunder om ingen annan
knapp tryckts in. För kontroll: det aktiva läget uppvärmning eller ventilering )
samt förvalstidsnumret blinkar fram tills dess att den förinställda tiden uppnås och
värmaren startar.
Ta hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som finns för parkeringsvärmaren när du
använder en förinställd aktiveringstid (se parkeringsvärmarens bruksanvisning).
Anmärkning:
Parkeringsvärmaren vid den förinställda tiden aktiveras oavsett om bilen är
parkerad eller om den körs.
S
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Ställ in driftsintervall
Tryck på
-knappen och håll den intryckt. Tryck sedan på "Framåt" -knappen
eller på "Bakåt“ -knappen.
Klockslaget och klockslagssymbolen
visas.
Tryck på
-knappen en gång till och håll den intryckt. Tryck sedan på
"Framåt" -knappen eller på "Bakåt“ -knappen.
Den aktuella driftstiden visas och värmesymbolen Ventilation och
Ventilationsindikatorn
blinkar.
Ställ in driftstiden genom att trycka på "Framåt"
-knappen eller på tiden
"Bakåt“
-knappen.
Den inställda driftstiden sparas antingen när tidsvisningen i displayen slocknar,
eller genom att trycka på
-knappen.
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Ändring av kvarvarande driftstid
När uppvärmnng eller ventilering är aktiverad ändras med knapparna "Framåt"
eller "Bakåt“
till att vara mellan 10 minuter och 60 minuter.
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Bei mehrsprachiger Ausführung ist Deutsch
verbindlich.
In multilingual versions the German language is
binding.
Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs
langues, l'allemand est alors la langue qui fait foi.
Nel caso di una versione plurilingue il tedesco
è vincolante.
Este manual esta traducido en varios idiomas, le
informamos que sólo la versión en alemán será vinculante.
Bij een meertalige versie is de Duitse versie
bindend.
I tilfælde af en flersproget udgave er den tyske
Webasto AG
version gældende.
Postfach 80
D-82131 Stockdorf
Om det förekommer en flerspråkig version är den
tyska bindande.
Germany
Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den
National:
tyske som har forrang.
Hotline:
01805 707 400
Useampikielisten versioiden yhteydessä
(€ 0,14 Cent aus dem deutsaksankielinen on sitova.
schen Festnetz)
W przypadku wersji kilkujęzycznej wiążący jest tekst w
Hotmail:
kundencenter@webasto.de
języku niemieckim.
www.webasto.de
Для изданий на нескольких языках обязательным
является немецкий вариант.
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