Fibox Digi AL Uttagscentral
Motorvärmaruttag med timer
Grundinställning av uttagscentralen
Efter inkoppling av strömmen går uttagscentralen genom de parametrar som ska ställas in i följande
ordningsföljd:
DAG, MÅN, ÅR
Klockslag
Uppvärmningssätt separat för respektive uttag ( O = höger och U = Vänster).
Dag, månad och år ställs in med de högra + och – knapparna.
Klockslaget ställs in på följande sätt:
Timmarna med + och – knapparna till vänster och minuterna med + och – knapparna till höger.
Uppvärmningstiden 2 h, 3 h eller 12 h och automatisk reglering = 99 väljs med + och – knapparna på
höger sida.
Det inställda värdet aktiveras när displayen blinkar.
Klockslaget följer automatiskt sommar- och vintertid.
Ändring av uttagscentralens grundinställningar
Ändring av inställningen av klockslaget: Börja med att trycka ner båda + knapparna, därefter båda –
knapparna. Håll dessa 4 knappar nedtryckta i 5 s.
Värdena ställs in i följande ordningsföljd:
DAG, MÅN, ÅR
Klockslag
Uppvärmningssätt separat för respektive uttag ( O = höger och U = Vänster).
Dag, månad och år ställs in med de högra + och – knapparna.
Klockslaget ställs in på följande sätt:
Timmarna med + och – knapparna till vänster och minuterna med + och – knapparna till höger.
Uppvärmningstiden 2 h, 3 h eller 12 h och automatisk reglering = 99 väljs med + och – knapparna på
höger sida.
Det inställda värdet aktiveras när displayen blinkar
Klockslaget följer automatiskt sommar- och vintertid.

Bild 4. Vid förändring i utomhustemperaturen justeras uppvärmningstiden automatiskt.

Inställning av avresetiden
Sluttidpunkten för uppvärmningen av ett fordon (fordonets avresetid) ställs in på följande sätt.
Tryck på + eller – knappen i 3 s vid det uttag där uppvärmningsregleringen ska justeras.
När displayen slutar blinka, ställ omedelbart in önskad avresetid med + och – knapparna.
Uppvärmningstiden bestäms enligt grundinställningarna.
Tvångsdrift (30 min) kan aktiveras genom att trycka in + och – knapparna i 5 s på aktuell sida.
På displayen blinkar det klockslag då tvångsdriften upphör i 10 s.
Användning av uttagscentralen
Locket till uttagscentralen ska hållas låst och anslutningskabeln tas ur uttaget när fordonet lösgörs från
anslutningskabeln.
Funktionen hos en eventuell jordfelsbrytare ska testas varje månad med brytarens testknapp.
Underhåll
Det finns ett batteri i uttagscentralen som upprätthåller datum och klockslag vid strömavbrott.
Batteriet ska bytas när de inställda tiderna inte längre hålls kvar i minnet efter ett strömavbrott.
Endast en för uppgiften utbildad person får utföra batteribytet.
Byt batteri på följande sätt:
 Ta bort höger gavelplåt från uttagscentralen.
 Ta bort locket genom att dra i sidoriktning.
 Lossa snabbkopplingen.
 Ta bort frontpanelen genom att dra i sidoriktning.
 Ta bort skruvarna på bakre plåten (4 st).
 Flytta genomföringens gummitätningar åt sidan och lyft samtidigt bort bakre plåten.
 Lossa försiktigt skruvarna och nylonbrickorna (3 st) från kretskortet.
 Vrid kortets nedre kant så mycket att batteriet i nedre högra kanten kan tas bort.
 Tryck på batterihusets högra nedre kant med en liten flat skruvmejsel. Dra ut batteriet med
fingrarna.
 Lägg i ett nytt batteri.
 Återmontera dosan i omvänd ordningsföljd.

