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Start av värmare 
OBS I Glöm ej aH ställa In fordof)8ls 
vi rmereglage på max. 
Värmaren startas med dig italur. 

Parkeringsvärmartidur 
Med denna funktion stAller man In 
den tid då värmaren skall starta för 
alt man skall kunna kOra Iväg med 
varm bil. 
Tre oberoende tider kan ställas In, 
tex en morgon·, en lunch- och en 
kvällstid. 

Direktstart av parkerings· 
--varmare 

Om man kommer till en kall bli och 
vill starta parkeringsvArmaren direkt, 
så trycker man In till ·knappen. Då 
Iysdioden l ands startar parkerings
värmaren och går i 60 minuter. När 
värmaren är I gång blinkar lysdioden 
(7) i uret. Samtidigt övergår urel 'rån 
normal klockfunktlon Ull all visa 
återstående tid Innan parkerlngsvAr. 
maren stangs av. 

Avstängning av parke-. --nngsvarmare 
Värmaren slAngs av genom att tryc
ka på )l.{J..-knappen. 

- -b ' , " -

OBS! Blinkar uret 8888 har ett strOm
avbrolt IntrAffat och alla fOrprogra
merade funktioner har raderats. 
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Här Oeskrivs standardtiduret. 
FOr andra värmartidur se resp. separat anvisning. 



Inställning av parkerings· 
värmartidur 
Tryck på (9 OCh fOrsta lndikatlonsdlo
den bOrlar lysa. Önskad slarttld 
ställs In genom att trycka på <I re
spektive t>o. 
Tryck på CS och nästa IndIkations
d iod tänds. Nästa starttid kan nu 
ställas In OSY, 
Totalt tre Instållnlngstlder finns tnl· 
gängliga. 
Lysande diod marKerar alt starttid år 
programmerad. 

I ,'n 1 
I j • .!..1 o 

Endast vid programmerad 
start av värmaren. 
Värmaruret kan aktiveras efter varje 
användning genom att trycka (9 . 
I annal fall startar värmaren ej vid 
nästa prog rammerade tid. 

• 
o , ,·n 1 , ' .!...I o • 

• 

• 
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Digitalklocka, siffer· 
indikator 
Slfferindikatom tänds när tändnIng
en slås t ill och visar tiden. 
Vid frånslagen tAndning slocknar tid· 
angiveisen efter ca 20 sekunder. 
OBS! Blinkar uret 8888 har ett ström
aVbrott Inträffat och atla förpro
grammerade funktioner har raderats. 
Uret skall då programeras på nytt. 

Inställning av digital· 
klockan 
För alt ställa klockan gör man på 101· 
Jande satt: 
• Tryck knappen (5) under uret Iram

åt (mot dig) och stall samtidigt In 
aktuell t id med hjälp av t idsinställ
ning framåt (3) resp. tidsinställ· 
nlng bakåt (4). 

Dlgit./klocbn ir mlltrod. tor.tYfd. KIDcJ<.n 
if törsedd med f61J.A(Ie lunkllol1ll': 
• Olghlkloelt. med 24 Ilmm.r. "'-ning 
• M.nueU ... n och ..... tlngoing.v virm,_ .. 
• P.,k,rlnllfvlrm'/I med 3 st oberoend. 

In. linnlng.tlder 

Digitaalikello, 
numerotaulu 
Numerolauluun syttyy vala, kun syty
tys kytketMn pa3l1e ja sllla näkyy 511· 
Join kellonaika. 
Kun sytytys kytketään pols paaltA, 
samrnuu ajannAyttö n. 20 sekunnln 
kuluttua. 
HUOM! Jos 8888 vilkkuu nåyltöruu
dussa_ mel1<itsee se sita, ettå virta on 
ollut katkalsi una /a kaikki kelloon 
ohjeimoidut toiminnot oval pyyhkly
Iyneet muislista. Kello on ohjelmoi
lava tAliaisessa lapauksessa uudel· 
leen. 

Digitaalikellon 
säätäminen 
Kellonajan asettaminen suori tetaan 
seuraavastl: 
• Palna kellon alla olevsa nuppia (5) 

eteenpaln (I tsecsl påln) Ja aseta 
olkea kellonaika samanaikaisest l 
ajansAåtöpainikkelden avulla. 
teenpAin (3) ja taaksepaln (4)_ 

• 
• I .' n l I / .!.I • • 
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DlghnllkellQ oro miuotletokonnro ohJnma. 
lIallol&1 on Muraavallolmlnnol: 
• DlgituDkello . .loss. on 24 tunoln nlytt5 
• limmIllImen klslhl ll lnllln.,.. pIiIlei 

pliltJ ·kyttln. 
• Pvsik61nlUmmit ln , johon vold .. n vlrll 

Uii kolme 100.lllnn rlippumllontl .~ 
t ... 



, Manuell atM och avatlngnlng av 'fIrnIe , FOI'lnstlllnlg, Slar1IIder · vlmle 
3 Tld~Sl61InIng. Ir.mit 
• Tldsln .. llnflg, bakAt , JuSlemgskMpp f(w iiOih.alllcl 

• ~Iordbd IOr Instlllcla Slarltlder 
7 Lyadbd aom m __ ar lit ... armen tf Igång. 

• SH r .... dil'IOf 
• Normaltid (lI:locklunktlon) 
• InstAIId Slamld 
• Atenlthr4e gångtld, varmare 

l KAslhlltlnt~nen IImm~timllll kAYllökytlWl 
plUlll&'pAAlll 

2 KIIynnlstysalko)&n 'oThys · IAmm~1"I 
3 KeUonajan sAllO eteenplln 
4 Kellonajan sAllO laakssplln 
5 KeIloNIjan aselusnuppl 
6 SAMettyjen klynnlsl)'Se.l\ojen ITIEI1IkNllo 
7 , )GlIa Imoltte.a etta IImmltin on k.l.yn-

• 

8 
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VOLVO 
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l Manual heater ON,oFF 
2 Pre seriellan, startlng tima · heIIllIt 
3 TIma setti'lg, forwards 
4 lme setting, batkwill'd$ 
5 Bask: lime setlilg bullan 
II LEO!Of pre-set starti1g Ilmea 
1 LED, flashes whert the heat. runs. 
8 Display 

• 8.uiC: time (cIock luroctlorV 
• Sel Slarting time 
• FlemaJnlng heater O~M .. Ung lime 

7 
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, Manuelle EIn· und Abeeha/lung !Mr Hel-

, """ VOAIInstlllung. Startzeit ... . Helzurog 
3 Zelteklstelung, vorwlrtl 

• Zailelnsllllung, rfIdlwirt. , E1nl1e1ttute IOf Nom'I.tr:eiI 

• N\leIgedlode 101' "stell~. Stwneiten 
7 I..euchtdbde, die liItn Belrleb der Helzul'Ig .-.. • Zlflerill'\lelge 

• Nonnab:ell (Uhrfunktlon) 
• E1ngesteltte SlNtzeh 
• RestllctMl &!l rleb6ze!l del' Helzung 

l MI&e 11'1 mard\e et .rrtt manuele du eM ul· ,''' 2 S61&ct1011, tleIJf" de mille en mard\e • 
chaullage 

J R/IOIage de rheu' e, flO _ nI 
" Regl8ge de rtleufe, flO ...,lfIre 
5 BouIon de f~ge pOUr heure lIOITNle 
6 0I0de Indic.l~ pcllK In heuree "lactlDn· 

"'" de mIee en mardle 
1 0i0dI!I kJmmu .. IndIqUlnt que le d'laufl. 

ge es' fln rnan:he 
8 Atflchalr 

• H«Ife normalIo (montre) 
• Heure de miN en rn.-c:n. Mlecl:oo-I , 
• 0I.rie de chIIu1lage r88lante 
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