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Elektroniskt bilvärmaruttag med eller utan jordfelsbrytare
Typ MEL och MEL-P (även tillämplig på äldre modell MEL-J)

• Tryck in båda knapparna samtidigt tills 
siffrorna börjar blinka. Släpp knap-
parna.

• Tryck på en av knapparna, inom 3 sek 
för att ställa in tiden. + för att stega 
fram och – för att stega bakåt.

INSTÄLLNING AV KLOCKA

INSTÄLLNING AV AVRESETID
• Tryck snabbt på någon av knapparna + eller – . Senast 

inställda avresetid visas i displayen. Vill du inte ändra, släpp 
knappen.

• Vill du ändra till ny tid, stega fram med + eller bakåt med – 
Om knappen hålls intryck mer än 1 sekund snabbstegas tiden 
med 10 minuters intervall. 

• Släpp knappen. Klart! Tiden ligger programmerad tills du 
ändrar igen.

TILLFÄLLIG EL
För 30 minuters tillfällig el, för att t ex 
dammsuga bilen eller användning av andra 
eldrivna redskap:

•Håll + eller – intryckt i minst 3 sek.
 00:30 visas i displayen och nedräkningen  

 börjar automatiskt

INKOPPLINGSTIDER I tabellen visas ungefärlig tillslagstid vid olika yttertemperaturer

RESETFUNKTION
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan 
man kontaktar leverantör, kan man utföra en total nollställ-
ning av systemet:

Håll båda knapparna – och + nedtryckta samtidigt i 
minst 7 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blin-
kande nollor. Systemet är då nollställt. Tryck snabbt på en 
av knapparna. Avresetiden visar 07:00 och klockan 00:00. 
Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utfö-
ras enligt tidigare instruktioner. Återstår fel på bilvärmarut-
taget, kontakta leverantören.

Bilvärmaruttaget är tid- och temperaturstyrt, vilket innebär att 
uttaget går på lagom lång tid för att bilens motor och oljor 
skall bli varma i förhållande till utetemperatur och avresetid. 
Se tabell nedan

Uttaget skall ställas in på önskad avresetid och räknar 
därefter själv ut när uttaget skall slås på.

Yttertemp ºC Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid.
Inkopplad tid max 1,5 tim

(med avklippt bygel)

Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid
Inkopplad tid max 3,0 tim

Tillslagstid antal minuter efter 
inställd avresetid

+5 och högre 30 30 30

+1 55 60 30

-3 67 90 30

-6 75 120 30

-10 80 135 30

-14 och lägre 90 180 30

För att erhålla funktionen 
med max 1,5 timmars 
uppvärmning skall överkopp-
lingen ”bygel” klippas av

MAX 1,5 TIMMARS 
GÅNGTID

Bilvärmaruttaget är försett med 48 timmars kondensator-
backup, vilket innebär att inställda tider ligger kvar 48 tim-
mar efter ett elavbrott. Tidsinställningen är repeterande.

Personskyddsbrytaren 
skall testas helst varan-
nan månad. 
Det görs genom att 
knappen TEST trycks in. 
Vippan löser då ut och 
skall föras uppåt i sitt 
ursprungliga läge. 
(Gäller typ MEL-P)


