
 

 

 

 

 

 

Bilvärmaruttag, typ MEL är tillverkad för basta möjliga 
uppvärmningsförhållande } för användaren och givetvis med 
förutsättningar för bästa  
  
För möjlighet till bästa kupékomfort, ar standardutförandet för 
maximala 3 timmars uppvärmning. 0,5 timmars drifttid finns alltid efter 
inställd avresetid. För exempelvis dammsugning av bil kan 30 minuters 
drifttid erhållas genom att en av knapparna — eller + hålls intryckt i 3 
sekunder eller mera.  
För bästa anpassning till bränsleförbränning och ur miljöaspekt, 
bör maximala 1,5 timmars uppvärmningstid användas. 
 
 

 
lnställning av klockan 
1 Tryck in knapparna + och — samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) 
   tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken. 
2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller 
   + (framåt). 
3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar  kolon att 
    blinka igen och klockan är inställd. 
 
Ändring av klockan 
1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) 
    tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken. 
2 Se ovan 
3 Se ovan 

 
lnställning av avresetiden 
1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna — eller + 
2 lnställd avresetid visas och kolon slutar att blinka. 
   Andra tiden genom att stega med knapparna, —  
     (bakåt) eller + (framåt). Med ett karl tryck stegas 1 
   minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund 
   snabbstegas tiden med 10 minuters intervall. 
3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa 
   klockan och kolon börjar blinka igen. 
 
Elektronikstörningar, RESETfunktion 
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar leverantör,  
kan man utföra en total nollställning av systemet: 
 
HåII båda knapparna — och + nedtryckta samtidigt i minst 7 sekunder. Efter denna tid 
visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då 
nollställt och avresetid visar 07:00. 
 
Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner. 
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