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Nastavenie času / dňa v týždni
Zatlačiť tlačidlo
dlhšie ako 2 sekundy → čas začne blikať→ tlačidlami
nastavíte čas → začne blikať deň → nastavíte deň.

a

Programovanie začiatku kúrenia
Zatlačte tlačidlo
→ začne blikať pamäťové miesto → tlačidlami
a
nastavte
začiatok kúrenia → začne blikať deň → nastavte deň. Opakovaným zatlačením tlačidla "P" je
možné naprogramovať pamäťové miesta 2 a 3 alebo prepnúť hodiny do zobrazovania času.

UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P /
V – všeobecná časť.

Všeobecne

Kúrenie musí byť vypnuté. Zatlačte tlačidlo
po dobu 3 sekúnd → začne blikať doba trvania
kúrenia → nastavte požadovanú dobu kúrenia ( 10 - 120 minút ).

Štandard
S hodinami Štandard / Kombi je možné prednastaviť čas kúrenia až
7 dní vopred.
Naprogramovať sa dajú 3 časy, z ktorých však môže byť aktivovaný iba jeden.
Hodiny Štandard obsahujú aj funkciu budíka.
Kombi
Hodiny Kombi sú vybavené regulátorom teploty, smú sa teda použiť iba pre kúrenia AIR Top
2000 / 3500 / 5000 (ktoré obsahujú predvoľbu teploty).
Pri zapnutom zapaľovaní zobrazujú hodiny aktuálny čas a deň v týždni. Ak je kúrenie v
prevádzke, svieti osvetlenie displeja a tlačidiel. Po pripojení napájacieho napätia začnú všetky
symboly blikať. Čas a deň v týždni je nutné nastaviť. Pri vozidlách ADR sa neobjaví žiaden údaj.

Nastavenie zvyšnej doby kúrenia

Obsluha

Požadovanú zvyšnú dobu kúrenia ( 1 - 120 minút ) nastavte pomocou tlačidiel
a
.
Zvyšnú dobu kúrenia je možné nastaviť iba počas prevádzky kúrenia a pri vypnutom zapaľovaní.

Všetky blikajúce symboly je možne nastaviť tlačidlami
a
. Ak sa 5 sekúnd nezatlačí
žiadne tlačidlo, zobrazený čas sa uloží do pamäte.
Ak sa zatlačia tlačidla
alebo
po dobu dlhšiu ako 2 sekundy, aktivuje sa režim rýchleho
nastavovania.
Ak sa vypne zapaľovanie počas prevádzky kúrenia, objaví sa na displeji zvyšný čas 15 minút
a kúrenie zostane v prevádzke počas tejto doby. Pri kúreniach s údajom kódu poruchy ( Air Top
200/3500/5000,Thermo 90/90S ) sa môže zobraziť na displeji kód poruchy. Vyhľadajte prosím
servis Webasto.

Kontrola / zrušenie predvoľby
Opakovane zatlačte tlačidlo
, pokiaľ sa neobjaví číslo požadovanej predvoľby.
Pokiaľ chcete zrušiť predvoľbu opakovane zatlačte tlačidlo
až kým sa nezobrazí čas.

Programovanie doby zapnutia

Nastavenie budíka
Budík je možné nastaviť len na hodinách Štandard. Budík nie je viazaný k žiadnemu dňu v
týždni. Zatlačte opakovane tlačidlo, až sa nezobrazí symbol
.Tlačidlami
a
nastavte
požadovaný čas budenia. Zvukový signál budíka sa vypína po 5 minútach, alebo zatlačením
ľubovoľného tlačidla.

Kontrola / zrušenie budíka
Zatlačte opakovane tlačidlo
, pokiaľ sa nezobrazí symbol
môžete skontrolovať čas
budenia. Vymazať čas budenia je možné opakovaným tlačením tlačidla
pokiaľ z displeja
nezmizne symbol
.

Zapnutie
Manuálne:
Stlačením tlačidla
( trvalá prevádzka )
Automaticky:
Naprogramovaním začiatku kúrenia

Vypnutie

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného nákladu ADR
Pri vozidlách ADR nie je možné nastaviť predvoľbu. Na displeji sa zobrazí zvyšný čas, pokiaľ je
kúrenie v prevádzke. Čas je možné nastaviť ako aj budík pri hodinách Štandard.

Manuálne:
Stlačením tlačidla

(trvalá prevádzka)
1
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