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Bruksansvisning
Standard-ur/
kombi-ur

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Veckodag

Driftindikering

Tidsindikering
MO

Minnesplats
Indikering
väckningstid

2

MO

2

Temperaturväljare
Kombi-ur med
Temperaturväljare,
endast för
Air Top 2000
Standard-ur med
väckningsfunktion

Tid
Programmval

Direktvärme Tid bakåt

Tid framåt

Allmänt

Med standard-uret/kombi-uret kan man programmera tidpunkten
när värmaren ska starta ända upp till 7 dagar i förväg.
Man kan programmera 3 olika tillkopplingstider, varvid emellertid
endast en kan aktiveras.
Standard-uret har en väckningsfunktion. Kombi-uret har en
temperaturregulator. Kombi-uret kan endast används i kombination
med värmaren Air Top 2000, med vilken man kan programmera
temperaturen.
Om tändningen är tillslagen visar uret den aktuella tiden och
veckodagen. Om värmaren är i drift är displayn och alla knappar
belysta.
När man har anslutit strömförsörjningen blinkar alla symboler på
indikeringen. Då maste man ställa in tiden och veckodagen. Hos TRSfordon bortfaller indikeringen.

Manövrering

Manövreringen är så konstruerad, att man kan justera alla blinkande
symboler med knapparna
och
. Om man inte trycker någon
knapp lagras den tid som visas efter 5 sekunder. Om man trycker
knapparna
och
Iängre än 2 sekunder aktiveras snabbgenomgången.
Om man sIår ifrån tändningen medan värmeaggregatet är i
kontinuerlig drift, indikeras en resttid på 15 minuter och värmaren
fortsätter att vara i drift.

Air Top 2000
Thermo 90

Hos värmare med funktionen störningskod (Air Top 2000 och Thermo
90) kan en siffra (felkoden) bli synlig på indikeringen. I detta fall bör
du kontakta en Websto-serviceverkstad.
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Tillkoppling
värmare

Manuellt:
Automatiskt:

Tryck knappen
(kontinuerlig värmedrift)
Genom att programmera tiden när värmaren ska
starta

Frånkoppling
värmare

Manuellt:
Tryck knappen
Automatiskt: Genom att programmera tillkopplingstiden
Medan värmaren är i gång: Genom att ställa in resttiden

Ställa in
tiden/dagen

Tryck knappen
med knapparna

Avfråga tiden

Med tändningen frånslagen: tryck knappen

Programmera
tiden när
värmaren
ska starta

Tryck knappen
- minnesplatsen blinkar - ställ in tiden när värmaren
ska starta med knapparna
och
- veckodagen blinkar - ställ in
veckodagen. Genom att trycka knappen
flera gånger kan du
programmera minnesplatserna 2 och 3 eller gå till tid-mod.

Afvråga/radera
programmerade
tider

Tryck knappen
flera gånger tills den önskade minnesplatsen
indikeras. Radera den programmerade tiden -tryck knappen
flera
gånger tills tiden indikeras och minnesplatsen slocknar.

Programmera
tillkopplingstiden

Värmaren måste vara frånkopplad. Tryck knappen
i 3 sekunder tillkopplingstiden blinkar - ställ in den önskade till kopplingstiden med
knapparna
och
(10 till 120 minuter).

Ställa in
resttiden

Ställ in den önskade resttiden med knapparna
och
(1 till 120
minuter). Resttiden är den tid som värmaren ännu kommer att vara i
drift. Denna tid kan man endast ändra medan är värmaren är i drift
och tändningen frånslagen.

Ställa in
väckningstiden

Väckningstiden kan man endast programmera på standard-ur.
Väckningstiden är inte bunden till någon veckodag. Tryck knappen
flera gånger tills du ser en klocka som symbol . Med knapparna
och
ställer du in den önskade väckningstiden.
Väckarklockan frånkopplas efter 5 minuter eller om man trycker en
annan knapp.

Avfråga/radera
väckningstiden

Tryck knappen
flera ganger tills du ser en klocka som symbol
avläs väckningstiden, radera den väckningstiden - tryck knappen
tills du inte Iängre ser en klocka som symbol .

Fjärrstyrning

Möjlig genom en extern direktvärmeknapp (option)

Fordon med
TRS-utrustning

Hos TRS-fordon kan man inte programmera någon tid. På
indikeringen ser man resttiden så länge som värmaren är i drift. Man
kan ställa in tiden och hos standard-ur även programmera
väckningstiden.

längre än 2 sekunder - tiden blinkar - stall in tiden
och
- veckodagen blinkar - ställ in veckodagen.

-

