
Motorvärmareuttag med tidur i carportar

Det är behagligt att komma ut till en varm och skön bil på vintern. Samtidigt sparar Du som bilägare pengar 
och värnar dessutom om miljön, genom att använda Ditt motorvärmareuttag och koppla in en kupévärmare. 
Då minskar både bränsleförbrukning och koloxidutsläpp.

Så här ställer Du in tiden för det elektroniska tiduret
Funktioner: Uret repeterar inkopplingen varje dygn. Inkopplingen varar 30 minuter efter inställd avresetid. Ti-
duret är temperaturstyrt och inkopplingstiden varierar därför beroende på inställning. Normal inkopplingstid 
är 90 minuter. Installatör kan mot avgift ändra maximal inkopplingstid till mellan 30 till 180 minuter. 

Anvisningar som Du behöver för att kunna nyttja motorvärmarettaget fullt ut
Uppstart: I normalläge visar uret alltid aktuell tid. Vid uppstart, vänta tills uret visar tid eller [-:-] innan in-
ställning görs. 

Inställning av avresetid: Ställ in avresetiden genom att trycka på [+] eller [-] knappen. Första trycket visar 
nuvarande inställd avresetid. Efterföljande tryck ändrar tiden i steg om 5 minuter. Om en knapp hålls intryckt 
ändras tiden. Avresetiden visas ett par sekunder efter sista knapptryckningen och därefter återgår uret till att 
visa aktuell tid. 

Tillfällig el: Tryck på [+] och [-] knapparna samtidigt för 30 minuters direkt-inkoppling om Du behöver tillfällig 
el (t ex om Du vill dammsuga bilen). Upprepa för att trycka av. 

Inställning av år/datum/tid: Tryck på knappen med klocksymbolen tills texten ”Set” visas i displayen.  
Aktuell tid blinkar i displayen och kan ställas om med 
valfri [+] och [-] knapp. Tryck 1 gång på knappen med 
klocksymbol. Aktuellt år blinkar i displayen och kan ställas 
om med valfri [+] och [-] knapp. Tryck en gång på knap-
pen med klocksymbol. Aktuell månad blinkar i displayen 
och kan ställas om med valfri [+] och [-] knapp. Tryck en 
gång på knappen med klocksymbol. Aktuell dag blinkar i 
displayen och kan ställas om med valfri [+] och [-] knapp. 

Kontroll av år/datum/tid: Tryck en gång på knappen med 
klocksymbol. Nu visas aktuell tid i displayen. Kontroll av 

år/datum/tid kan göras med upprepade tryck på knappen med klocksymbolen. 

Back-up: Tiduret behåller tiden vid strömavbrott i minst 48 timmar. Vid längre strömavbrott måste år/da-
tum/tid ställas om.

Vid fel eller om ytterligare upplysningar behövs, kontakta styrelsen. 

Ett korrekt inställt tidur växlar automatiskt mellan normaltid och sommartid. Det är tillåtet att koppla till en 
kupévärmare om den ställs in på maximalt 1 200 watt. Den elförbrukning som Du nyttjat påförs årsavgiften 
(d v s månadskostnadsavin) för juli månad årligen. För närvarande är eltaxan 2 kr och 50 öre per kilowattim-
me (kwh). Vid överlåtelser av bostadsrätt är fördelning och betalning av elförbrukningen för 
motorvärmaruttagen en angelägenhet enbart mellan säljare och köpare.


