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ISET ANG TIMER para suplayan ng kuryente ang engine block heater ng iyong sasakyan mga 
dalawa hanggang tatlong oras bago ang oras ng karaniwang alis mo sa umaga para mabawasan 
ang polusyon at pagkaluma ng makina. Isaksak sa plug ang orasan para iprograma ito, bunutin 
ito para burahin ang mga setting. Sumangguni rin sa nakapaloob na mga direksiyon para sa 
karagdagang mga babala ng pag-iingat. 

Kapag isinaksak muna ang plug, aabisuhan ka ng C para iset ito sa Current o kasalu-
kuyang oras. Pindutin ang buton ng HOUR para iabanse sa 24-oras na araw sa 
pamamagitan ng kalahating oras na mga pagitan sa pinakamalapit na kalahating 
oras. Ang ilaw sa kanan ng pabatid ay indikasyon ng kalahating oras at hanay ng PM. 
Ang salat sa PROGRAM ay para iset ang kasalukuyang oras. 

Kapag naiset na ang kasalukuyang oras, kikisap ang P, inaabisuhan kang iPrograma 
ang oras na nais mo para suplayan ng kuryente ang iyong block heater kada araw (3 
oras bago ang mainam na kuwentada). Pindutin ang buton ng HOUR para iabanse at 
iset ang PROGRAM. 

Ang kumikisap na E ay aabisuhan kang iset ang oras para sa daloy ng Elektrisidad sa 
dulo sa araw-araw na oras ng iyong pag-alis. Pindutin ang buton ng HOUR para 
iabanse at iset ang PROGRAM. Ang kasalukuyang oras ay malalahad ngayon. 

Kapag naka-On ang kuryente saka dumadaloy sa iyong block heater, makikita ang O 
sa iskrin. Kapag hindi dumadaloy ang kuryente, ang kasalukuyang oras ang makikita. 

Tingnan mayamaya kung ang kasalukuyang oras ang naka-display. Kapag nawawala-
wala ang power, kikisap ang C at ang timer ay kailangang iprograma ulit

• Tatlong conductor lamang ang gamitin, protektado-ng-GFCI na outlet ang saksakan ng timer.

• Isabit ang timer sa paskilan o dingding na malapit sa pangkuryenteng outlet. Para iwasan ang ulan at
halumigmig sa mga kawad ng kuryente, isabit ang timer nang patayo at panatilihing nakalos ang niyebe sa 

baba. 

• Isaksak ang kawad ng ektensiyon mula sa iyong behikulo sa ilalim ng timer pagkatapos ng huling biyahe mo
kada araw.

• Bunutin at iimbak ang timer pagkatapos ng bawat taglamig.

Anchorage Health Department, Environmental Health Services

Ang Plug@20 ay nagtataguyod ng paggamit ng block heater para makabawas sa polusyon sa hangin 
mula sa pag-istart at pagparada ng malalamig na behikulo. Ang mga pondo mula Federal High-
way Administration (FHWA) ay programado ng Anchorage Metropolitan Area Transportation 
System (AMATS) at ibinabahagi ng Alaska Legislature sa pamamagitan ng Alaska 
DOT&PF. 

PAANO GAMITIN ANG IYONG WOODS 50016 DIGITAL TIMER 
KASAMA NG IYONG ENGINE BLOCK HEATER


