
Auto- och Service-läge 
 
Start Up kan aktiveras i tre olika lägen: Auto, Service och Manuellt inställd avresetid. 
 

Klockinställning: Vid nyinstallation eller efter ett 

strömavbrott måste aktuell tid ställas in. SETC visas 

i displayen. Under alla tidsinställningar blinkar 

punkten i displayen.   

 
Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar 
CLOC. Tryck på (+) för att öka tid och (-) för att 
minska tid. Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har 
ställts in. Nu är realtiden sparad och punkten lyser 
med fast sken. 
 
Autoläge: Dygnsrepeterande avresetid. Stega fram med Meny-knappen tills displayen 

visar AUTO. Vänta tills SET eller inställd avresetid visas i displayen. Tryck på (+) för att öka 

tid och (-) för att minska tid. Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har ställts in. Nu är 

avresetiden sparad och punkten lyser med fast sken. Dygnsrepeterande avresetid, 30-180 

min aktivering beroende på yttertemperatur samt 30 min fördröjning innan frånslag. 

 
Service: Tillfällig aktivering av uttaget. Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar 
SERV. Tryck på (+) för att aktivera serviceläge, fast gångtid 90 min. ON visas i displayen. 
Tryck på (-) för att avaktivera serviceläge. OFF visas i displayen.  
Obs! Du kan också avaktivera serviceläget genom att stega ut ur menyn SERV med 
menyknappen.   

 

 

 

 
Manuellt inställd avresetid. 

 
Manuellt inställd avresetid: Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar MAN. 
Tryck på (+) för att öka tid och (-) för att minska tid.  Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har 
ställts in. Nu är avresetiden sparad och punkten lyser med fast sken. 30-180 min 
aktivering beroende på yttertemperatur samt 30 min fördröjning innan frånslag. 
 

Obs! Vid manuellt inställd avresetid aktiveras ej den dygnsrepeterande 
avresetiden. StartUp återgår till Auto-läget efter den manuella tiden har löpt ut. 
  
 
Obs!  När Start Up:en är aktiverad (oavsett läge)och det finns ström i uttaget lyser 
ON i displayen. 
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