
1 Juhseade ja menüüstruktuur

1 Menüüpunkti nimetus

2 Menüü sümbol

3 Aktiveeritud eelseadistatud aeg

4 Kellaaeg

5 Kiirstardinupp koos olekunäiduga

6 Juhtnupp

Nupud ja juhtseadmed

Nupp Juhtimine ja funktsioonid

Kiirstardinupp koos olekunäiduga (valgustus).

Juhtnupp (pööratav/vajutatav) soovitud funktsiooni valimiseks ja kinnitamiseks.

2 Tagasi-funktsioon

Back   

  

  

„Tagasi-funktsiooni“ (Back) abil saate valitud menüüst alati väljuda ja ühe 
menüütaseme võrra tagasi minna. 

Juhtseade peamenüü ekraanikuvaga

3 Sümbilid

Sümbol Kirjeldus Sümbol Kirjeldus

Menüü Taimer Menüü Ventileerimine

Menüü Soojendamine Menüü Seadistused

Soojendusreziim Normaalne Soojendusreziim Eco

Soojendusreziim Boost Puhumisvõimsus (1.-4. tase)

Lisa taimer Aktiveeri taimer

Deaktiveeri taimer Kustuta taimer

Kustuta kõik taimerid Taimer aktiveeritud

Kiirstart Nädalapäev

Kellaaeg Keel

 Temperatuuriühik Päev/öö

Süsteemiinfo Veateade

Sümbol Kirjeldus Sümbol Kirjeldus

Lähtesta Hooldus - pöörduge teenindusse

Vasakule Tähelepanu

Tagasi Paremale

 12-tunnine OK

Alapinge ADR

4 Sisse- ja väljalülitamine kiirstardinupu abil
Funktsioon „Kiirstart“ (Quick start) võimaldab alustada soojendamist või ventileerimist ühe 
nupuvajutusega. Seadme töötamise aega, temperatuuri ja soojendusreziimi saab eelnevalt 
seadistada menüüpunkti all „Kiirstardi seadistamine“.

XX Vajutage ki i rstardinuppu  (5).

Algab soojendamine/ventileerimine.
Kiirstardinupul põleb roheline (soojendamine) / sinine (ventileerimine) tuli.

Vajutades kiirstardinuppu (5) saate soojendamist või ventileerimist igal ajal lõpetada.

5 Sisse- ja väljalülitamine menüü kaudu
Soojendi sisselülitamine menüü kaudu

 3 Peamenüüs on valitud menüü Soojendamine .

XX Vajutage juhtnuppu  (6).

Olenevalt paigaldatud soojendist tuleb seadistada töörežiim, soovitud temperatuur 
või seadme töötamise kestus. Järgige menüü juhiseid.
  

Juhtnupu keeramise teel valitakse soovitud seadistus. Juhtnupu vajutamisega 
kinnitatakse valik.

Kui kõik seadistused on tehtud, algab soojendamine.

Vajutades kiirstardinuppu (5) saate soojendamise igal ajal lõpetada.

Ventileerimise sisselülitamine menüü kaudu

 3 Peamenüüs on valitud menüü Ventileerimine .

XX Vajutage juhtnuppu  (6).

Olenevalt paigaldatud soojendist tuleb seadistada puhumisvõimsus ja/või seadme 
tööaeg. Järgige menüü juhiseid.

Juhtnupu keeramise teel valitakse soovitud seadistus. Juhtnupu vajutamisega 
kinnitatakse valik.

Kui kõik seadistused on tehtud, algab ventileerimine.

Vajutades seadme töö ajal kiirstardinuppu (5) saab ventileerimise igal ajal 
lõpetada.

6 Taimeri funktsioon

See funktsioon on kasutatav juhtseadme MultiControl kaudu.

 3 Peamenüüs on valitud menüü Taimer .

XX Vajutage juhtnuppu  (6).

„Lisa taimer“ (Add timer) ilmub ekraanile (kui ühtegi taimerit pole 
veel salvestatud).

XX Uue taimeri lisamiseks vajutage juhtnuppu . Add timer   

Timers

  

Taimeri programmeerimiseks tuleb sisestada soovitud nädalapäev, 
sisse- ja väljalülitusaeg. Järgige menüü juhiseid.

Kui kõik seadistused on tehtud, siis programmeeritud taimer salvesta-
takse ja kuvatakse ekraanil.

Mon 1

XX Programmeeritud taimeri aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu .

Ekraanile ilmub „Aktiveeri“ (activate).
Activate   

Timers

  

XX Aktiveerimise kinnitamiseks vajutage juhtnuppu . Mo 1

Kõiki programmeeritud taimereid saab deaktiveerida, muuta ja kustutada. Kui peamenüüs on 
valitud sümbol „Taimer“ (Timer), ilmuvad ekraanile kõik salvestatud taimerid kronoloogilises 
järjestuses. Pärast soovitud taimeri väljavalimist saate valida funktsioonide vahel „aktiveeri“ 
(activate), „deaktiveeri“ (deactivate), „muuda“ (edit) ja „kustuta“ (delete).



Lühijuhend
SmartControl

MultiControl (koos taimeri funktsiooniga)

Üksikasjaliku kasutusjuhendi leiate kaasasolevalt DVD-lt või veebisaidilt  
www.webasto.com.

ET
7 Olulised märkused kasutus- ja paigaldusjuhendi kohta
Olulised juhised (loend pole ammendav) 

Paigaldamine/parandmine

Webasto soojendus- ja jahutussüsteemide ebaõige paigaldamine või parandami-
ne võib põhjustada tulekahju või süsinikoksiidi väljapaiskumist. Selle tagajärjeks 
võivad olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused. 

Webasto soojendus- ja jahutussüsteemide paigaldamiseks peab olema läbitud 
Webasto koolitus, samuti peavad olemas olema tehnilised dokumendid, spetsi-
aalsed tööriistad ja varustus. 

Paigaldus- ja parandustöid tohivad teostada ainult Webasto koolituse läbinud ja 
sertifitseeritud isikud. Ärge püüdke KUNAGI Webasto soojendus- või jahutus-
süsteeme paigaldada, kui te pole edukalt läbinud Webasto koolitust ja teil pole 
vajalikke tehnilisi oskusi või õige paigaldamise ja parandamise jaoks vajalikke 
tehnilisi dokumente, tööriistu ja varustust. 

Kasutada tohib ainult Webasto originaalvaruosi. Palun järgige selle kohta Webas-
to õhk- ja vesikütteseadmete lisavarustuse kataloogi infot.

 Kasutamine

Mürgitus- ja lämbumisohu tõttu ärge käivitage kütteseadet suletud ruumides. 

Enne tankimist tuleb kütteseade alati välja lülitada.

NB! 
Järgige ALATI kõiki Webasto paigaldus- ja kasutusjuhiseid ning järgige kõiki
hoiatusi. 

Soojendi kõikide funktsioonide ja omaduste tundmaõppimiseks tuleb kasutusjuhendit hoolikalt 
lugeda ja alati järgida. Kasutusjuhendi leiate kaasasolevalt DVD-lt. 

Kui teil pole võimalik kasutusjuhendit DVD-lt lugeda, võite Webastolt saada kasutusjuhendi ka 
paberil trükitud kujul. Selleks pöörduge Webasto hoolduskeskusesse (vt brošüüri hoolduskeskus-
te telefoninumbritega vastavates asukohtades). 

Paigaldus- ja remonditööde õigeks läbiviimiseks tuleb tähelepanelikult läbi lugeda paigaldus-
juhend ühes ohutusjuhiste ja hoiatustega ning neid alati järgida. Paigaldus- ja remonditööde 
läbiviimiseks pöörduge alati Webasto volitatud töökotta. Üldise paigaldusjuhendi ühes ohutus-
juhiste ja hoiatustega leiate kaasasolevalt DVD-lt ja volitatud töökojad veebiaadressilt http://
dealers.webasto.com. 

TÄHELEPANU! 
Käesoleva dokumendi juhised pole ammendavad ega asenda autotootja juhiseid ning Webasto 
üksikasjalikke paigaldus-, parandus- ja kasutusjuhiseid kaasasoleval DVD-l või veebiaadressil 
http://dealers.webasto.com. 

Webasto ei vastuta puuduste ja kahjustuste eest, mis on tingitud paigaldus-, parandus- ja kasu-
tusjuhendi ja neid olevate juhiste mittejärgimisest. Eriti kehtib vastutuse välistus, kui paigaldus- 
ja parandustöid teostatakse valesti, kui neid teostavad koolitamata isikud või kui ei kasutata 
originaalvaruosi. 

Vastutus eluohtlike vigastuste või tervisekahjustuste tekitamise eest ning tahtlikult või jämeda 
hooletuse tõttu tekitatud kahjude eest jääb kehtima samuti kui kohustuslik vastutust toote eest.

8 Paigaldamisega seotud õiguslikud normid

Direktiivid Seadme MultiControl/SmartControl tüübikinnitusnumber

Häiresummutus (ECE-R 10) E1 10 R - 047319 MultiControl/SmartControl

MÄRKUS 
Selle direktiivi määrused on siduvad raamdirektiivi EMÜ/70/156 ja/või EÜ/2007/46 reguleeri-
misala ulatuses (uute sõidukite kohta altes 29.04.2009) ning neid tuleb järgida riikides, kus 
puuduvad spetsiifilisemad eeskirjad.

NB! 
Paigaldusjuhiste mittejärgimine tühistab kütteseadme tüübikinnituse ja ühes sellega sõiduki 
üldise kasutusloa.

MÄRKUS 
Järgida tuleb riigis kehtivaid loaväljastusmäärusi.

Webasto Thermo & Comfort SE 
Pk 1410 
82199 Gilching 
Saksamaa

Külastusaadress: 
Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Saksamaa

Mitmekeelse teksti puhul on siduv saksakeelne versioon.

Vastava riigi telefoninumbrid leiate Webasto hoolduspunktide brošüürist 
või teie riigi Webasto esinduse koduleheküljelt.

www.webasto.com
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