
1. Aseta ajastinlaitteen käyttötila
Paina tai           nappulaa ja pidä pohjassa 10 sek. ajan jolloin vastaavan puolen asetustila aktivoituu ja näyttöön ilmestyy asetetun tilan ilmoittava teksti (ensimmäisellä käyttökerralla 2h). Päästä nappula ja nyt voit uudelleen samaa nappulaa napsauttamalla vaihtaa käyttötilaa. Käyttötilaa kuvaavat merkinnät vaihtuvat seuraavasti:
...2h...3h...6h...ECO2...ECO3...

2h on tarkoitettu autoille jossa on vastuslämmitin
3h on tarkoitettu autoille jossa on säteilylämmitin
6h on tarkoitettu hybridi- tai sähköauton latauskäyttöön
Eco 2 on lämpötilan mukaan säätyvä lämmitysaika vastuslämmittimille
Eco3 on lämpötilan mukaan säätyvä lämmitysaika säteilylämmittimille
Kun haluttu käyttötila on valittu kello palautuu näyttämään kellonaikaa (mikäli ajastuksia ei ole käytössä) itsestään 5 sekunnin kuluessa tai välittömästi painamalla        nappulaa.
Huom: Käyttötila tulee asettaa molemmille pistorasioille erikseen.
Oletusasetus on 2h.

käyttötilan valintaan mentäessä pika-ajastus aktivoituu ja sammuu. (kts. Kohta pika-ajastus) tästä ei pidä välittää.



2. Aseta kellon aika 
 Pidä         painettuna ja napsauta        tai         asettaaksesi aika. Asetus muuttuu minuutti kerrallaan. Pitämällä nappula pohjassa asetusaika lähtee juoksemaan nopeammin.
 Vapauttamalla          painikkeen asetettu aika tallentuu välittömästi. 



3. Lämmityksen/latauksen ajastaminen
• Napsauta       ajastaaksesi vasen puoli tai       ajastaaksesi oikea puoli.
• Napsautettuasi ajastettavan puolen nappulaa sen hetkinen ajastusasetus vilkkuu näytöllä 5 sekunnin ajan. Voit muuttaa ajastusta joko painanamalla       jolloin aika suurenee tai       jolloin aika pienenee. Napsautus muutta aikaa viiden minuutin portailla ja nappulan pohjassa pitäminen saa ajan juoksemaan nopeasti.
• Ajastus tallentuu automaattisesti asetettuun aikaan jos mitään nappulaa ei paineta 5 sekunnin kuluessa tai välittömästi painamalla         nappulaa.      
Huom! 
Ajastaessasi aseta haluamasi lähtöaika, jolloin ajastin huolehtii sähköjen kykemisestä asetetun käyttötilan mukaisesti.
Jos ajastimessa on aktiivisia ajastuksia, näytössä näkyy on teksti ja/tai - - kyseisen puolen tilan mukaisesti. Jos aktiivisia ajastuksia ei ole, näytössä näkyy kellon aika.
Kellon ajan saa näkymään painamalla            nappulaa silloin kun jomman kumman puolen ajastus on aktiivinen.



Pikasähkö
• Voit käyttää pikasähkö-toimintoa kun tarvitset sähköä välittömästi. Pikasähkö-toiminnon ollessa aktiivisena ajastin antaa sähköä 60 minuutin ajan.
• Paina        tai       ja pidä nappulaa pohjassa 3 sekunnnin ajan niin pikasähkö-toiminto käynnistyy vastaavan puolen pistorasialle. Näyttöön ilmestyy ajastettavalle puolelle ajastuksen pituus minuutteina ( 60 ). Näytössä oleva lukema laskee näyttäen kuinka monta minuuttia ajastusta on jäljellä.
• Jos haluat keskeyttää pikasähkö-toiminnon pidä       tai       nappulaa pohjassa 3 sekunnin ajan, jolloin valitun puolen pikasähkö-toiminto keskeytyy.
Huom!
Pikasähkö-toiminnon ollessa aktiivinen näet kellonajan painamalla          nappulaa.
Pikasähkö-toiminnon käyttö ei vaikuta kellon muihin ajastuksiin.
Pikasähkö-toimintoa voi käyttää molemmilla puolilla yhtä aikaa.


