
Dvärgbrytare
Om denna är tillslagen 

skall vippan peka uppåt.
I händelse av att automat-
säkringen har löst ut skall 

vippan föras nedåt, så 
långt det går och därefter 

tryckas ända upp igen

Knappar
för att stega tiden 
framåt eller bakåt

Testknapp
Denna skall man trycka 
på var 6:e månad och 
kontrollera att jordfels-
brytaren löser ut

Inställning 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 bör-
jar 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
Inställning av avresetiden
1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna  

– eller + för resp uttag (1 eller 2).
2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom 

att stega med knapparna, – (bakåt) eller + 
(framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om 
knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen 
återgår siffrorna till att visa klockan.

Tillfällig el
Uttaget är försett med funktion för 30 minuters 
tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsug-
ning av bil.  
Detta erhålls genom att en av knapparna – eller 
+, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstörningar, RESETfunktion
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och 
innan man kontaktar installatör, kan man utföra 
en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och –, placerade när-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra 
blinkande nollor och ett fast sken från kolon. 
Systemet är då nollställt och avresetiden visar 
07:00, för båda användarna. Inställning av 
klocka och ändring av avresetid kan då utföras 
enligt tidigare instruktioner.

Display

Användarinstruktion för  
bilvärmaruttag typ AEL och AELM

utrustade med 1 jordfelsbrytare och 2 dvärgbrytare

38
00

15
 /1

1-
08

-0
1

GARO AB
Box 203
S-335 25  GNOSJÖ

Telefon
+46 370-33 28 00

Telefax
+46 370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

Funktion
Uttaget har en temperaturstyrd, repeterande inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före 
inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

Personskyddsautomat
Om denna är tillslagen 

skall vippan peka uppåt.
I händelse av att person-
skyddsautomaten har löst 

ut skall vippan föras nedåt, 
så långt det  

går  och därefter tryckas 
ända upp igen.

Knappar
för att stega tiden 
framåt eller bakåt

Testknapp
Denna skall man trycka 
på var 6:e månad och 
kontrollera att jordfels-
brytaren löser ut
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Inställning 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 bör-
jar 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
Inställning av avresetiden
1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna  

– eller + för resp uttag (1 eller 2).
2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom 

att stega med knapparna, – (bakåt) eller + 
(framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om 
knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabb-
stegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen 
återgår siffrorna till att visa klockan.

Tillfällig el
Uttaget är försett med funktion för 30 minuters 
tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsug-
ning av bil.  
Detta erhålls genom att en av knapparna – eller 
+, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstörningar, RESETfunktion
Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och 
innan man kontaktar installatör, kan man utföra 
en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och –, placerade när-
mast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 
sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra 
blinkande nollor och ett fast sken från kolon. 
Systemet är då nollställt och avresetiden visar 
07:00, för båda användarna. Inställning av 
klocka och ändring av avresetid kan då utföras 
enligt tidigare instruktioner.

Funktion
Uttaget har en temperaturstyrd, repeterande inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före 
inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

Jordfelsbrytare
Om denna är tillslagen 
skall vipparmen peka 
uppåt


