„BLUETOOTH“
LAIKMATIS
„Android“ naudotojo vadovas
Lietuvių k.

„Calix“ laikmatis susiejamas „Bluetooth“ ryšiu. Naudojant
programą, jūsų telefone turi būti įjungtas „Bluetooth“.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite adresu
www.calix.se

www.calix.se

1.

ĮJUNGIMAS /
IŠJUNGIMAS

Rankinio
įjungimo /
išjungimo
(„On/Off“)
nustatymai.
Laikmatis
veiks tik
būdamas
netoli automobilio.

2.

3.

Apžvalga:
rankinis
įjungimas.

Apžvalga:
rankinis
išjungimas.

NUSTATYMAI

1.

Pasirinkus ekonominio komforto
lygio („Economy“) nustatymą
siūlomas trumpesnis šildymo laikas,
kurio pakanka daugeliui automobilių. Šis nustatymas tinkamas
mažiems automobiliams.

Nustatymai.

Standartinis („Standard“)
nustatymas skirtas vidutinio dydžio
automobiliams.
Papildomas („Plus“) nustatymas
reiškia šiek tiek ilgesnį šildymo
laiką. Jis tinkamas didesniems automobiliams ir (arba) šaltu oru.
2.

3.

Nustatykite
komforto
lygį.

Nustatymas
„Visada
įjungta“
(„Always
on“)
pakeis jūsų
išsaugotus
laikmačius.

1.
Susiekite
su nauju
įrenginiu.

PRADŽIA

Spustelėkite, kad
pradėtumėte paiešką.

2.

3.

Programa
pradės
ieškoti jūsų
įrenginio.

Įrenginys
rastas.
Pastaba:
jūsų
telefone turi
būti įjungtas
„Bluetooth“.

4.

5.

Įveskite
savo
automobilio
pavadinimą.

Pasirinkite
vidaus
komforto
lygį.

6.
Dabar esate pasiruošę
pradėti
naudoti
„Calix“
laikmatį.

1.

AUTOMATINIO
PALEIDIMO
REŽIMAS

Nustatykite
laikmatį
automatinio
paleidimo
režimu
(„Autostart
mode“).

„Calix“ laikmatis pagal esamą
lauko temperatūrą automatiškai
apskaičiuoja, kada pradėti šildyti.

2.

3.

Pasirinkite
dieną (-as),
kada
norėsite
aktyvinti.

Nustatykite laiką,
kuriuo
norėtumėte
paleisti
šildytuvą.

4.

5.

Išsaugokite
nustatymus.

Jūsų „Calix“
laikmatis
suaktyvintas.

Pastaba: jei išvyksite po nustatyto išvažiavimo laiko, šilumą jūsų
automobilyje palaikys funkcija „Intelligent plus“.

1.

IŠPLĖSTINIS
REŽIMAS

Nustatykite
laikmatį
išplėstiniu
režimu
(„Advanced
mode“).

2.

3.

Pasirinkite
dieną
(-as), kada
norėsite
aktyvinti.

Nustatykite
išvažiavimo
laiką.

4.

5.

Nustatykite
šildymo
laiką.

Nustatykite
papildomą
laiką.

Čia nustatoma, kiek
laiko veiks
šildytuvas
iki numatyto
išvažiavimo
laiko.

Čia nustatoma, kiek
laiko veiks
šildytuvas po
numatyto
išvažiavimo
laiko.

6.
Jūsų „Calix“
laikmatis
jau suaktyvintas.

ATSIPALAIDUOKITE!
Su „Calix“ sistema žiema nebekels jokių rūpesčių. Naudojant mūsų
elektrinį variklio šildytuvą variklis jau bus sušilęs ir pasirengęs judėti.
Tai naudinga ne tik jūsų automobiliui, bet ir aplinkai. Iš anksto sušilęs
variklis išskiria mažiau išmetamųjų dujų.
Su „Calix“ salono šildytuvu galėsite pamiršti sustingusius nuo langų
valymo pirštus. Nuo langų visuomet pašalinamas ir sniegas, ir ledas.
„Calix“ šildo ir jus, ir automobilio variklį, tad galite tiesiog mėgautis
žiema.

Calix AB
PO-Box 5026
SE-630 05 Eskilstuna
Švedija

Telefonas:
+46 (0)16-10 80 00

El. paštas:
info@calix.se

Pagalbos telefonas:
+46 (0)16-10 80 90

El. paštas:
teknik@calix.se

Faksas:
+46 (0)16-13 22 45

Interneto svetainė:
www.calix.se

www.calix.se

