AutoMat & MiniBar
Bruksanvisning Matlådevärmare

Anslutning
Ugnen ansluts normalt till cigarettändaruttaget. Fordon med 24 volts el-system kan liksom båtar, husvagnar, traktorer
etc. sakna tändare. Då användes istället sladdlampsuttag typ Bosch och Hella. Uttaget skall avsäkras med en 10 amp
säkring. Hankontakten är av combityp och kan användas till de flesta förekommande typer av uttag.
Användning
Uppvärmningstiden varierar beroende på hur mycket och vad för slags mat som skall värmas. Normalt gäller 3060 minuter. Då motorn är avslagen bör ugn med en låda vara inkopplad max. 2 timmar, ugn med två lådor max. 1
timme. (Under den kalla årstiden måste dock hänsyn tas till batteriets kondition och utetemperatur.) Efter den tiden
bör motorn startas så att batteriet kan laddas. Tag alltid för vana att ställa in matlådan INNAN strömmen kopplas till
– och att bryta strömmen INNAN lådan tas ur ugnen. Det spar batteriet och minskar risken för att man glömmer att
stänga av ugnen. Ugnen skall inte användas utan att matlåda med mat finns i matdosan, eftersom detta kan medföra
skador.
Matlåda och ugn skall rengöras efter användning och behov.
Fastsättning (gäller endast AutoMat)
Skall ugnen monteras fast användes lämpligen de M5 skruvar som följer med. Avståndet mellan ugnens fötter är
på AutoMat typ 750 = 115 mm på längden och 70 mm på bredden. På AutoMat typ 1500 = 115 mm resp. 180 mm.
Begränsade utrymmen i personbilar gör att bagageutrymmet ofta är den bästa platsen för en värmeugn, oavsett om
den är fast monterad eller ej.
För ugn med två fack, var noga med att se till att rätt fack är inkopplat, om bara en låda skall värmas! Ugnen har
inbyggd kontrollampa i strömställaren som lyser när ugnen är på. (Gäller endast AutoMat).

OBS! Säkring på 10A finns i stickproppen.
Då stickproppen apteras i cig. uttaget skall den rörliga delen skjutas tillbaks
så mycket det går.

Garantisedel

AutoMat typ 750/1500 och MiniBar typ 111/112
För denna produkt lämnar vi 1 års garanti. Felaktig produkt skall
med betald frakt åtföljd av denna garantisedel insändas till
inköpsstället.

Såld den:

Såld av: (Firmastämpel)

Garantin gäller fabrikations- materialfel.
Skador som uppkommer genom felaktig skötsel ersättes ej.
Garantisedeln är gällande endast under förutsättning att den är
fullständigt ifylld med datum samt underskrift.

No mission is impossible.
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