
FUTURA 1200 monteres på et egnet sted i bilens kupé, f.eks. på dash-
bord, gearkonsollen e.l. Det foreligger tre monteringsmuligheter:

1. Ved hjelp av kulebraketten(2). Når uret er plassert i ønsket stilling
låses det ved hjelp av skruen(D).
2. Ved hjelp av vedlagte dobbeltsidige tape. Før påsetting av tapen må
kontaktflatene rengjøres grundig med teknisk sprit, rødsprit e.l. Det-
te må gjøres for å få god festeeffekt på tapen. Tapen festes på sidene
A,B eller C(1) og uret trykkes godt fast på ønsket sted.
3. Innfelling i konsoll eller dashbord. Ta ut et hull med høyde 64mm.
og bredde 73 mm. Låsefjærene vil holde uret på plass.

Elektriske tilkoblinger:
Ta av batteriets minuspol før du begynner å koble uret. For å sikre
jevn strømtilførsel til uret , skal ledningene for tilkobling til
batteriet(rød og sort) føres helt fram til batteriets pluss- og minuspol.
Det kan anbefales å sette inn en 8 A sikring på + lendningen i nærhe-
ten av batteriet som ekstra sikkerhet i tilfelle av skade på ledningen med
derav følgende fare for kortslutning.

Vedrørende 0-førevarsler.
Ved temperaturendringer fra + grader mot 0ºC og fra - grader mot 0º

C vil rød lysdiode blinke med varierende intervaller avhengig av om
termperaturen er stigende eller synkende. I temperaturområdet rund
0ºC vil lysdioden lyse konstant.

Programmering:
Innstilling av korrekt tid.
1. Når uret er korrekt montert vil 0-sifferet for timer stå i innstillings-
posisjon, dvs; det blinker.
2. Ved å trykke på SET knappen kan man stille frem til korrekt time-
siffer.

3. Korrekt timesiffer overføres til urets minne ved å trykke på SELECT-
knappen.
4. Nå vil ti-minutt-sifferet automatisk blinke og med SET knappen kan man
stille korrekt 10-min. Dette overføres til urets minne ved hjelp av SELECT
knappen.
5. Nå vi minutt-sifferet blinke og samme prosedyre følges for denne inn-
stilling.

Innstilling av hentetid I:
1. Ved å trykke på SELECT knappen vil 1.hentetid framkomme.
2. Ved å trykke SET og SELECT knappene ned samtidig vil time-sifferet
for første hentetid begynne og blinke og kan dermed innstilles.
Med SET knappen innstilles nå tiden på samme måte som for normaltid
og overføres til minneverket med SELECT-tasten. Uret gir mulighet for
valg av hentetid inntil nærmeste ti-min.

Innstilling av 1. innkoblingsstid:
1. Ved nytt trykk på SELECT knappen vil innstillingstid for første innkob-
lingstid framkomme.
2. Ved å trykke ned SET og SELECT knappen samtidig vil timesifferet for
1. innkoblingstid begynne og blinke og kan dermed innstilles.
3. Ved å trykke på SET knappen kan man instille fra 1-max 8t. Eller man
kan innstille på automatikk-funksjon som framkommer som en E i display-
et. Den valgte innkoblingstid overføres til minneverket ved å trykke på
SELECT knappen.

Innstilling av hentetid II:
1. Ved et nytt trykk på SELECT knappen vil hentetid II framkom-
me.
2. Ved innstilling av tid følges samme prosedyre som ved hentetid
I.

Innstillling av 2.innkoblingstid:
1. Ved nytt trykk på SELECT knappen vil innkoblingstid II fram-
komme.
2. Ved innstilling av innkoblingstid følges samme prosedyre som
ved innkoblingstid I.
NB! Etter 10 sek. vil klokke-funksjonen framkomme. Dette gjel-
der uansett program. Når tenningsbryter er slått av vil displayet
slokne. Ved trykk på SET knappen vil displayet på nytt lyse. I 20
sek vil uret vise tiden. Ved trykk på SELECT knappen vil du kun-
ne sjekke de valgte hente- og innkoblingstider.
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