
GMU Elekcroniskt bilvörmoruttag ov typ MEL

Bilvörmorytfog, tvp MEL örtillverkod for bösto möiligo uppvörmnings-
forhöl lo nde fö r o nvöndoren och g ivetuis m ed .föruis<ittni n gor fö r bösto
onpossning ur rniliO- och brönslesynpunkt.

För möilighettill bösto kup6komfort, ör stondordutförondet för
moximolo 3 timmori uppvörmning. 0,5 timmors drifttid ftnns olltid efter
instölld ovresetid. För exempelvis dommsugning ov bil kon 30 minuters
drifttid erhöllos genom ott en ov knopporno - eller * hålls intrych i 3
sekunder eller mero.

För bösto onpossning till brönsleförbrönning och ur miliöospeh, bör
moximolo 1,5 timmors uppvörmningslid onvöndos.
lnställning lrv klockon
I Tryck in bådo knoppomo somtidigt i 2 sekunder. Disployen slutor blinko

och kolon (:) lyserfost,
2 Slöpp då knoppomo och, stöll in klockon med - (bokårleller t

(fromåt). Med ett korttryck stegos tiden I minut. Om knoppen hölls
intrych mer ön I .5 sekunder, snobbslegos tiden med l0 minuters
intervoll.
Fem sekunder efler sisto knopptryckningen borior kolon ott blinko igen

- och klockon ör inst<illd.

lnsrällnlng ov qwesetlden
I Tryck ett korttryck på någon ov knoppomo - eller *.
2 lnstölld ovresetid visos och kolon slutorott blinko. Ändro tiden genom

ottsfego med knoppoffio,- (bokåt)eller * (fromåt). Med ett korttryck
stegos I minut. Om knoppen hålls intryckt mer ön I sekund
snobbstegos tiden med l0 minuters intervoll.

3 Fem sekunder efter sisto knopptryckningen återgårsiffromo till ottviso
kiockon och kolon bo4or blinko igen.

Eleldron lkstörnln gq r, RES ETfu nklion
Vid eventuello störningor i elektroniksystemet och innqn mon kontokfor
leverontör, kqn mon utföro en lotol nollstöllning ov systemet:

Håll bådo knoppomo -och + nedtrycho somtidigt i minst 7 sekunder.
Efter denno tid visos i disployen fyro blinkonde notlor och ett fost sken
från kolon (:). Systemet ör då noll*Alh och ovresetid visqr 07:00.
lnstcillning ov klocko och öndring ov ovrcsetid kon då utföros enligt
tidigore instruhioner.

lnkoppllngstlder ltobellen visos ungeförlig tillslogstid vid oliko yttertemperoturer

Tlllslogslld snlql mlnuter
före lnslölld swesetld,

lnkopplod tid mox I ,5 tim
(med ovklippt bygel)

Tlllslogrrid ontol mlnuter
löre lnsrölld qvresetld
lnkopplod tid mox 3,0 tim

Tlllslogsrld cntol mlnuter
efter lnsrölld avresetld
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Xnslulning ov elektroniskr
bilvörmqrultqg l,lEL
Bilvörmoruttog, typ MEL, skoll{öregös cv ollpolig iordfelsbrytore med
hogst 30 mA mörkutlösningsström. Jordfelsbrytq r funktionen i bilvö rmo-

tog, typ MEL-J, m8ste teslos genom ott trycko in knopp "TEST", minsf 2
\onger per ör: Testfunhionen skoll genomföros nör det ör spönning över
utloget.

Effer testtryckningen skoll iordfelsbrytoren kopplos in genom ott trycko in
knopp " 1 ", Om 4sk {or kondens föreligiger, kon hål to*upp nertill i

kopslingen på ongiven plois.
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Ansl utn ingso lte rnoliv
OBSI Beokto ledningors plocering vid lockrnontoget. Boftenlådon kon
monteros med ko be li ngångr uppåt, o ltemqtivt nedöt. I nkommo nde

ledningorskoll i mOlligoste mån ploceros uiefter lådbotten.

För ott erhållo {unktionen med mox I ,5 timmors
u ppvörmn ing skoll Ove*oppl i ngen " bygel" k{ippas ov
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