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AutoMat & MiniBar 

Bruksanvisning – Matlådevärmare 

Anslutning 

Matlådevärmaren ansluts normalt till cigarettändaruttaget, eller till annat uttag som passar matlådevärmarens 
stickpropp. Uttaget skall vara avsäkrat med en 10A säkring. Matlådevärmarens stickpropp är av en kombinations-
typ och kan användas till de flesta förekommande typer av uttag. Stickproppen har en inbyggd, utbytbar, säkring  
på 10A bakom den blå hatten. 

AutoMat, typ 750, har en strömställare med inbyggd signallampa som lyser när matlådevärmaren är tillslagen.  
  
OBS! Se till att matningsspänningen i uttaget stämmer överens med den spänning som matlådevärmaren är  
avsedd för (12V eller 24V).  
 
Användning 
Uppvärmningstiden varierar beroende på hur mycket och vad för slags mat som skall värmas. Normalt gäller 
30 – 60 minuter. Då motorn är avslagen bör matlådevärmare med en låda vara inkopplad max. 2 timmar, och  
matlådevärmare med två lådor max. 1 timme. Under den kalla årstiden bör även hänsyn tas till batteriets  
kondition och gällande utetemperatur. 
Efter ovan nämnda tid bör motorn startas så att batteriet kan laddas. Tag alltid för vana att ställa in matlådan 
INNAN strömmen kopplas in, och att bryta strömmen INNAN matlådan tas ur. Detta spar batteri och minskar 
risken för att man glömmer stänga av matlådevärmaren.  
 
Matlåda och matlådevärmare skall rengöras efter användning och vid behov.  
 
Fast montering (gäller endast AutoMat, typ 750) 
Skall matlådevärmaren monteras fast så användes lämpligen de bifogade M5-skruvarna. Avståndet mellan 
ugnens fötter är: 115 mm på längden och 70 mm på bredden. 
 
Begränsade utrymmen i personbilar gör att bagageutrymmet oftast är den bästa platsen för en matlåde- 
värmare, oavsett om den monteras fast eller ej. 
 
VARNING!  
- Under användning blir matlådevärmaren varm, undvik därför att beröra insidan av värmaren. 
- Matlådan med innehåll kan bli mycket varm, var försiktig när du tar ut matlådan och tar av locket. 
- Matlådevärmaren får inte användas utan matlåda med mat, annars finns risk för skador. 
- Förvara matlådevärmaren utom räckhåll för barn. 
- Personer utan erfarenhet och kunskap, eller med begränsad mental eller sensorisk förmåga, skall 
inte använda matlådevärmaren på egen hand. 
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AutoMat & MiniBar 
Instructions for Use – Food Box Heater 

 
Connection 

The oven is normally connected to a cigarette lighter outlet, or to other outlets supporting the plug. The outlet 
must be fused with a 10A fuse. The male contact of the oven plug is of a combination type that can be used on  
most existing type of outlets. The plug has an internal, replaceable, 10A fuse behind the blue cap. 

AutoMat, type 750, has a switch with a built-in control lamp which will light when the oven is turned on. 

NOTE! Please make sure that the voltage from the outlet corresponds to the voltage that the oven is intended  
for (12V or 24V). 

Usage 
The time to heat the food varies depending on how much and what kind of food that is being heated. Normally,  
30 – 60 minutes applies. When the engine is turned off, an oven containing a single food box should be used for  
a maximum time of 2 hours. An oven containing two food boxes should be used for a maximum time of 1 hour. 
During the cold season of the year, it is also necessary to take into account the condition of the battery and the 
ambient temperature. After the above indicated periods of time, the engine should be started to ensure that the 
battery can be charged. Always place the food box in the oven BEFORE the oven is switched on, and always switch 
off the oven BEFORE removing the food box. This saves the battery and reduces the risk of forgetting to shut off 
the oven.  

The food box and oven must be cleaned after use, and when necessary.  

Fixed mounting (applies only to AutoMat, type 750) 

If the oven is to be mounted fixed, the included M5-screws should be used. The distances between the oven feet 
are: 115 mm in length and 70 mm in width. 
 
The limited space in cars often makes the luggage compartment the best place for a heating oven, whether it is 
being fixed or not. 

WARNING! 
- During use the heater becomes hot. Avoid touching the inside of the heater. 
- The food box and its contents can become very hot. Be careful when removing the food box from  
the heater, and also when removing the lid on the food box. 
- The oven must not be used without a food box with food in the food compartment. Otherwise,  
there is a risk of damages. 
- Keep the food box heater out of reach of children. 
- Persons without experience and knowledge, or with limited mental or sensory ability, should not use 
the food box heater on their own. 
 

 

 


