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Inställningar från Webbsida 

BilNoden som finns installerad på parkeringsplatsen ger möjlighet att ställa in en uppvärmning i 

taget 24 timmar framåt i tiden. Webbsidan ger möjlighet att planera en eller flera avresor. Avrese-

tider upprepas automatiskt från en vecka till nästa. De regelbundna avresor t.ex. till arbete behö-

ver alltså programmeras endast en gång för hela uppvärmningsperioden. 

 

1. Inloggning och webbsidan 

Webbsidor kan nås genom: http://xxx.xxx.x.xxx 

 

 

 

 
                                                  

  

1-1: Logga in med Användarnummer och Lösenord. 
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Efter framgångsrik inloggning visas Din webbsida:  

 

 

 

 

Webbsidan delas i 3 sektioner: Förbrukning, Status och Inställningar markerade med gråa fält 
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2. Förbrukning 

 

Parkeringsplats:    

Ditt parkeringsplatsnummer som tilldelats dig av Administratören   

Datum och tid:    

Datum och tid som BilNoden arbetar med  

Totalförbrukning:   

Den totala elförbrukningen från första anslutningen 

Förbrukning från 2009-10-15:  

Den totala elförbrukningen från höst- eller vårperiodens början. Administratören  

nollställer denna räknare vid periodens början  

Senaste förbrukning:  

Förbrukningen under den senaste uppvärmningen. Räknaren nollställs vid varje ny  

uppvärmningssession 

3. Status 

 

Temperatur:   

Aktuell utomhustemperatur 

230V:   

Strömförsörjning till bilvärmaren, säkringsstatus  

 

Till – Det finns ström i elnätet och säkringen är hel  

 

Från – Ingen ström i elnätet eller säkringen har lösts ut  

 

Kabel:  

Indikerar att kabel är instoppad i uttaget och bilens värmeelement är tillslagen (eventuella 

strömbrytare monterade på bilens värmeelement måste alltid vara i läge Till) 

 

Kabel inkopplad men INTE bekräftad (auktoriserad) med RFID-

nyckeln. Bilvärmaren kommer inte att värma bilen. Du kan auktorisera  

       kabeln genom att klicka på Accept-knappen.  

 

 

 Kabel inkopplad och auktoriserad  
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Kabel urkopplad eller en eventuell strömbrytare (säkring eller klocka på 

värmeelementet) i bilen är inte tillslagen. 

 

Värme: 

 

Indikerar att värmeelement tar el från bilvärmaren 

 

 

Indikerar att ingen ström dras från bilvärmaren 

 

 

CarDog:  

 

Indikerar att övervakningen av anslutningen är aktiverad 

 

 

Övervakningen är avstängd 

     

Larm: 

 

 

4. Inställningar 

 

 

Tryck [Ett program] för att programmera en avresa eller [Flera program] för att programmera 

flera dagar med flera avresetider. Tryck Spara. 

 

Alla aktiva program utom program Service och Program 1 stängs av.  Uppvärmningsmetod 

TEMP-Standard ställs in automatiskt i dessa två program. 

 

.  Se Användarmanual FUNKTIONER för mer information. 

 

 

Larm. Om CarDog funktionen är aktiverad och kabeln dras 

ut från uttaget bilvärmaren genererar larm och röd telefon 

med texten Larm T/F visas. Larmet stängs av genom klick-

ning på Larm T/F 
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4.1. Inställning – Ett program 

 
 

Avresetid – Använd pillar för att mata in en ny avresetid 

 

Dag – Avresedag. Program Service används för att ställa avresetiden under kommande 24 tim-

mar. Program 1 används för att ställa in en godtycklig veckodag (eller dagar). Se tabellen Alla 

dagar nedan.  

 

Till/Från – Programmets status; AKTIVT eller INAKTIVT. Om Från är markerat är programmet 

INAKTIVT och kommer inte att starta uppvärmningen alls 

 

[Spara] – Sparar program. 

 

Bilvärmaren kommer att förbereda bilen för den inställda avresetiden.  

Uppvärmningstiden kommer att följa utomhustemperaturen enligt Temp-Ekonomi modellen.  

Se Användarmanual FUNKTIONER. 
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4.2. Inställningar – Flera program (veckoplanering)  

    

Systemets alla komponenter kommunicerar med varandra på 230V nätet. Kommunikationen kan 

störas om annan kommunicerande utrustning eller utrustning som genererar störningar (gnistor) är 

ansluten till samma nät (t.ex. baby monitorer eller borrmaskiner). Systemet upprepar transmissioner 

tills informationen överförs korrekt. Medan detta sker kan systemet visa följande:  

Tryck [Hämta] för att initiera en ny hämtning av program 
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Den övre delen av bilden visar en lista på nio (Service och Program 1 till Program 8) möjliga 

program och funktionen El-direkt. Den nedre delen används för att editera program i taget. 

Klicka på det programmets symbol i den övre delen av bilden för att kontrollera eller ändra 

 

Kolumn 1:  

Program 

Service – detta program ställs in exakt som vid Ett program ovan.   

Program 1 – 8 är program som Du kan använda för att planera praktiskt tagit alla Dina avresor 

för en hel vecka i taget. Ändras inte Ditt schema gäller programmen även för alla följande  

veckor. Det programmet Du arbetar med indikeras med en grå remsa. 

 

Kolumn 2 :   

Avresetid 

 

Kolumn 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumn 4:  

Tid/Temp – Bas för beräkning av uppvärmningstid; inställd tid eller temperatur. 

Om Du väljer Tid beslutar Du att uppvärmningen ska påbörjas ett antal av Dig inställda minuter 

innan avresan. Den maximala tiden är 255 minuter. 

Genom att välja Temp-Ekonomi, Temp-Standard eller Temp-Hög lämnar Du beslutet om 

uppvärmningstiden till bilvärmaruttaget. Uttaget avläser kontinuerligt den rådande temperaturen 

och börjar uppvärmningen tidigare än vad Vägverket rekommenderar om Du valde Temp-Hög 

eller senare om Du valde Temp-Ekonomi.  Se Användarmanual Del – A för mer information. 

 

Kolumn 5: 

Till/Från – Programmets status; AKTIVT eller INAKTIVT. Om Från är markerat är programmet 

INAKTIVT och kommer inte att starta uppvärmningen alls 

 

 [Spara] – Sparar program. 

 

 

 

 

Dag - Avresedag 

Alla dagar – Bilen kommer att värmas varje dag 

Måndag – Söndag – Bilen kommer att värmas ENDAST EN GÅNG. 

Om Du gör Dina inställningar på en tisdag t.ex. valet av Lördag gör 

att bilen kommer att värmas endast den kommande lördag och pro-

grammets status övergår till INAKTIVT (Från) efter det. 

Arbetsdag – Bilen kommer att värmas alla veckans arbetsdagar  

Helgdag –  Bilen kommer att värmas alla lördagar och söndagar 

Alla Måndagar – Alla Söndagar – Bilen kommer att värmas på alla 

kommande måndagar eller tisdagar, etc.  
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4.3. El-direkt 

Funktionen används för att starta uppvärmning av bilen omedelbart. 

För att starta uppvärmningen markera El direkt rutan 

Med hjälp upp-och-ner knapparna ställ in hur länge Du vill att bilen ska värmas och tryck Spara.  

Den maximala uppvärmningstiden är 255 minuter.  

 

5. Ändra Lösenord 

 

Skriv in Ditt nya Lösenord två gånger och bekräfta med att klicka på [Spara]  

 

 

 

 

 


