Käyttöohje

Käyntiajan asettaminen ja tarkastaminen
Lämmittimen käyntiaikaa voidaan säätää lähettimellä 10-60 min. 10 min. portain
Tehdasasetus on 30 min.
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Telestart T80

HUOM:
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Käyntiajan tarkistus
Paina nopeassa tahdissa molempia lähettimen painikkeita yhtäaikaisesti
kolme kertaa peräkkäin
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Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline (01805) 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - http://www.webasto.de

FF

Lämmittimien käyntiaika tulee säätää siten että se on suunnilleen yhtä
pitkä kuin ajoneuvolla ajettava aika, jotta akku ehtii latautua.
Esimerkki: Ajoneuvolla ajetaan töihin ja takaisin.
Jos ajoaika yhteen suuntaan on noin puoli tuntia suositellaan että käyntiaika
olisi noin 30 min.

Webasto Thermosysteme International GmbH

HUOM:
Välittömästi kolmannen painalluksen jälkeen tuleva
vilkkukoodi (välähdys) on laskettava mukaan.

LED merkkivalo
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LED vilkkuu seuraavasti tarkoittaen asetettua käyntiaikaa.
1
10 min.

Vilkkujen määrä
Käyntiaika

2
20 min.

3
30 min.

4
40 min.

5
50 min.

Yleistä

6
60 min.

Hyvä Webasto asiakas !

Käyntiajan asettaminen

Me oletamme että valtuutettu asennuspiste joka suoritti asennuksen on kertonut Teille
uuden Telestert T80 kauko-ohjaimenne toimintaperiaatteen.
Tässä käyttöohjeessa kerromme Teille lyhyesti lähetinyksikön käytöstä

Paina OFF painiketta lisätäksesi käyntiaikaa aina 10:llä minuutilla
ON

Jos painikkeita ei paineta 10 sekuntiin jää asetus muistiin
Jos painetaan on painiketta jää asetus muistiin
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Perusasetusten palauttaminen

Käyttö

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaisesti 10 sek. ajan
niin että LED sammuu

Langaton Telestart T80 kauko-ohjain toimii seuraavien Webasto lämmittimien kanssa
- Thermo Top, Thermo Top T, Thermo Top Z/C and Thermo Top E
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Telestart kauko-ohjain ilmoittaa kun signaali on vastaanotettu ajoneuvoon.

Perusasetus käyntiajalle = 30 min.

Tuuletuskäyttöä varten tarvitaan lähettimen toimintatilan vaihto.
Ajoneuvossa oleva vastaanotin rajoittaa lämmitysaikaa kun lämmitin on käynnistetty
lähettimellä.
Maksimi lähettimen kantomatka (n.600m) saavutetaan avomaastossa

Paristojen tarkistus

Paristot
tyhjentyneet

LED
palaa 5 sek. oranssina

Toimenpide
- Vaihda paristot
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WebastoT80

tai

Paina ON tai OFF painiketta

Lähettimen ohjelmoiminen vastaanottimeen

Lämmittimen käynnistäminen

1. Aseta paristot lähettimen paristokoteloon
2. Irrota 1A sulake lämmitimen sulakerasiasta (Ajastinkellon sulake)
3. Odota vähintään 5 sekuntia
4. Laita sulake takaisin paikoilleen ja paina lähettimen OFF painiketta
5 sekunnin sisällä vähintään sekunnin ajan.
5. Ohjelmointi on suoritettu.

Pidä lähetintä pystyasennossa antenni ylöspäin ja
paina ON painiketta 1-2 sekuntia
Vastaanotin lähettää kuittaussignaalin
Lähettimen LED ilmoittaa onko signaali mennyt perille.
Kun signaali on mennyt perille lähettimen LED jää vilkkumaan
2 sekunnin välein käynnin merkiksi.

Mahdolliset toinen ja kolmas lähetin ohjelmoidaan samalla tavalla

LED sammuu kun:
- asetettu käyntiaika täyttyy
- lämmitin sammutetaan painamalla OFF
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LED syttyy:
Punaisena = lämmitystoiminto
Vihreänä = tuuletustoiminto
LED sammu kun:
Painikkeet vapautetaan
10 sekunnin kuluttua
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Lämmittimen pysäyttäminen ajastimella
Jos lämmitin on käynnistetty Telestartilla, tulee ajastinkellon käynnistyspainiketta
(liekinkuva) painaa kahdesti lämmittimen pysäyttämiseksi.

Lämmittimen käynnistäminen ajastimella

Toimintatilan vaihto
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Kun lämmitin on käynnistetty ajastimella palaa ajastinkellossa käynnin merkkivalo.
Jos lämmitin on käynnistetty Telestartilla, ajastinkellon valo ei pala.
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Uusi toimintatila jää muistiin kun painikkeet vapautetaan

Kuittaussignaali vastaanottimelta
Lähettimen LED syttyy
Signaali on mennyt perille
ja palaa 2 sekuntia.
punaisena = lämmityskäyttö
vihreänä = tuuletuskäyttö
Lähettimen LED
vilkkuu 2 sekuntia
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HUOM:
Lämmityskäytöllä tulee ajoneuvon lämmityslaite olla asetettuna "kuumalle"
ennen ajoneuvosta poistumista.
Sekä lämmitys että tuuletuskäytöllä tulee ajoneuvon puhallinmoottori
olla kytkettynä 1 tai 2 -nopeudelle ajoneuvosta riippuen.
Portaattomalla säädöllä varustetuissa ajoneuvoissa noin 1/3 teholle.
Tällä varmistetaan mahdollisimman pieni virrankulutus.

Pidä lähetintä pystyasennossa antenni ylöspäin ja
paina OFF painiketta 1-2 sekuntia
Vastaanotin lähettää kuittaussignaalin

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaisesti ja pidä ne painettuina

Toisella painalluksella LED vaihtaa väriä ja jää
palamaan kunnes painikkeet vapautetaan.
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Lämmittimen pysäyttäminen

Toimintatilan tarkistus

Paina ON ja OFF painikkeita yhtäaikaa kahdesti 1 sekunnin sisällä
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Häiriö signaalin perillemenossa, vaihda paikkaa
ja koeta uudelleen.
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HUOM:
Kun lämmitin käynnistetään ajastinkellolla viimeisin Telestart T80 toimintatila
kytkeytyy päälle (lämmitys/tuuletus)
Käyntiajan määrää kuitenkin ajastinkello.

