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C. Personskyddsbrytare (vissa modeller)
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AELN har temperaturstyrd tillslagstid som varierar mellan 0,5 h till max 3h före inställd 
avresetid, plus 30minuter efter. ATEN har fast tillslagstid på tre timmar  före inställd 
avresetid. 

Tidsinställningen är repeterande.

Bilvärmaruttaget är försett med 48 timmars kondensatorbackup, vilket innebär att inställda 
tider ligger kvar 48 timmar efter ett elavbrott. 

BRUKSANVISNING FÖR AELN/ATEN/KLN
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Testknapp

Funktioner
Knappar (B): För att stega tiden - (bakåt) eller + (framåt). 

Personskyddsbrytare (C): Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt.
Test av personskyddsbrytaren utförs 2 ggr/år genom att trycka på testknappen. 
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INSTÄLLNING AV TID

Steg 1 - Inställning år
För att ändra år så tryck på displayens vänstra knappar  - (bakåt) eller + (framåt).
För att snabbstega tiden håll knappen intryckt.

Det är vikigt med rätt datuminställning för att få en automatiskt uppdatering mellan 
sommar- och vintertid.

Det finns två sätt att komma in i tidsmenyn: 
1. Vid uppstart 
2. Genom att hålla in + och - knappar närmast displayen, samtidigt till fältet YEAR syns 

i displayen. 
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Steg 2 - Inställning datum
Vid rätt årtal, vänta 3 sekunder så växlar displayen till månad och dag (MM:DD). Även 
detta ställs in på samma vis med displayens vänstra knappar - (bakåt) eller + (framåt).  
Vänta ytterligare 3 sekunder för att komma till tidinställningen. 

Steg 3 - Inställning tid
Vid rätt datum, vänta 3 sekunder så växlar displayen till tid (TIME). 
 Även detta ställs in på samma vis med displayens vänstra knappar - (bakåt) eller + 
(framåt). 
Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är 
inställd.
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Inställning av avresetid Timer 1
Tryck ett kort tryck på – knappen för Timer 1. 
Timer1 börjar blinka  och under denna tid finns det möjlighet att justera tiden.  Ändra 
tiden genom att stega med knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 
1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters 
intervall.
Några sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

När timer 1 lyser med fast sken är uttaget strömsatt. 
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Tillfällig el  (gäller bara AELN)
Produkten är försedd med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis 
dammsugning av bil.
Detta erhålls genom att trycka på - knappen i cirka 3 sekunder. När timer 1lyser med fast 
sken är uttaget strömsatt. För att avaktivera - tryck in samma knapp i cirka 3 sekunder. 
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RESETfunktion
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man 
utföra en total nollställning av systemet:
Håll knapparna + och -,  placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt tills fyra 
streck (- - - -) visas i displayen. Systemet är då nollställt och inställnigar kan då utföras 
enligt tidigare instruktioner.
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Aktivering / Avaktivering
För att aktivera Timer 2 tryck på plusknappen (timer 2) tills förinställd tid 17:00, samt 
Timer 2 visas i displayen. Timer 2 är nu aktiverad och avresetiden tiden kan ställas, se 
avsnitt inställning av Timer 2.

När timer 2 lyser med fast sken är uttaget strömsatt. 

Inställning av avresetid Timer 2
Tryck ett kort tryck på + knappen för Timer 2. Timer 2 börjar blinka och avresetid kan 
ställas in på samma sätt som Timer 1

AKTIVERING AV TIMER 2 (endast AELN, vissa modeller) 
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