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1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta

1 Symboli Pikalämmitystoiminto

2 Symboli Tuuletus

3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin)

4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin 
näyttö / huoltonäyttö

5 Käynnistys-/sammutusnäppäin

6 Toimintokytkin

7 Symboli Energiansäästötoiminto

8 Symboli Peruslämmitystoiminto

Käyttöohje
Käyttölaite

Multi Control MC04

FI
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2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa

2.1 Asiakirjan tarkoitus

käyttöohje on osa tuotetta ja sisältää laitteen turvallista käyttöä koskevaa tietoa 
käyttäjälle.

2.2 Tämän asiakirjan käsittely

XX Lue tämä käyttöohje ja lämmittimen käyttöohje ennen lämmittimen käyttöä.
XX Säilytä tämä käyttöohje autossa.
XX Anna tämä käyttöohje laitteen seuraavalle omistajalle tai käyttäjälle.

2.3 Symbolien ja korostusten käyttö

VAROITUS
Vaaran laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja.

XX Toimi vaaroja ehkäisevällä tavalla.

VAROITUS
Vaaran laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla vammoja.

XX Toimi vaaroja ehkäisevällä tavalla.

HUOMIO

Aineellisen vahingon laatu ja lähde

Seuraus: Noudattamatta jättämisen seurauksena on aineellisia vahinkoja.

XX Toimi aineellisia vahinkoja ehkäisevällä tavalla.
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Korostus Selitys

 3  Seuraavan toimintaohjeen edellytys

XX  Toimintaohje

Ohjaus la i te Ohjauslaitteiden kuvaus

2.4 Takuu ja vastuuvelvollisuus

Webasto ei ole vastuussa puutteista ja vaurioista, jotka johtuvat asennus- ja käyt-
töohjeen sekä niiden sisältämien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Tämä vastuuvelvollisuuden päättyminen koskee etenkin seuraavia:
 ■ epäasianmukainen käyttö
 ■ muun kuin Webasto-huoltopisteen suorittamat korjaustyöt
 ■ muiden kuin aitojen varaosien käyttö
 ■ ilman Webaston hyväksyntää suoritetut laitteen muutostyöt

3 Turvallisuus

3.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Lämmintintä ohjataan käyttölaitteen avulla.

3.2 Säännökset ja lakisääteiset määräykset

XX Noudata lisälehdessä "Käyttö- ja asennusohjeeseen liittyviä tärkeitä huomautuk-
sia" annettuja määräyksiä.

3.3 Turvallisuusohjeet

Räjähdysvaara syttyvien höyryjen, syttyvän pölyn ja vaarallisten aineiden 
läheisyydessä (esim. huoltoasemat, polttoainesäiliöt, polttoaine-, hiili-, 
puu- tai viljavarastot)
XX Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.
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Pakokaasujen aiheuttama myrkytys- ja tukehtumisvaara suljetuissa 
tiloissa
XX Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.

Lämpimän ilman virtauksen estävien palavien aineiden aiheuttama 
palovaara
XX Pidä lämpimän ilman virtauskohta vapaana.

Viallisen laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara
XX Älä käytä viallista lämmitintä.
XX Ota yhteyttä Webasto-huoltopisteeseen.

4 Käyttö
VAROITUS
Räjähdysvaara syttyvien höyryjen, syttyvän pölyn ja vaarallisten 
aineiden läheisyydessä (esim. huoltoasemat, polttoainesäiliöt, 
polttoaine-, hiili-, puu- tai viljavarastot)

Vakavat tulipalot

XX Älä kytke lämmitintä päälle tai käytä sitä.

VAROITUS
Pakokaasujen hengittäminen suljetuissa tiloissa

Myrkytys ja tukehtuminen

XX Älä koskaan käytä lämmitintä, äläkä edes silloin, kun lämmityksen 
alkaminen on ohjelmoitu, suljetuissa tiloissa, kuten autotalleissa tai 
korjaamoissa, joissa ei ole pakokaasujen poistojärjestelmää.

XX Varmista korjaamoissa, joissa on pakokaasujen poistojärjestelmä, että 
pakokaasujen poistojärjestelmä toimii.
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4.1 Lämmittimen kytkeminen päälle

XX Paina käynnistys-/sammutusnäppäintä.
Käyttötilan näyttö syttyy.

4.2 Lämmittimen kytkeminen pois päältä

XX Paina käynnistys-/sammutusnäppäintä.
Lämitin kytkeytyy pois päältä.
Käyttötilan näyttö sammuu noin kolmen minuutin kuluttua.

4.3 Lämmitystoiminnon säätäminen

Symboli Toiminto Kuvaus

Pikalämmitys-
toiminto

Lämmitettävän tilan nopea lämpeneminen:

Tilaa lämmitetään rajoitetun ajan 110 %:n korkeammalla 
lämmitysteholla.

Kun asetettu lämpötila on saavutettu, lämmitin kytkeytyy 
takaisin vakioteholle.

Korkeamman lämmitystehon enimmäiskesto:

Air Top Evo 40: 6 tuntia
Air Top Evo 55: 30 minuuttia

Peruslämmi-
tystoiminto

Lämmitettävän tilan lämmittäminen asetettuun lämpötilaan:

Tila lämmitetään vakioteholla.

Energiansääs-
tötoiminto

Haluttu sisälämpötila säilytetään 70 %:n teholla akkua ja 
ympäristöä säästäen.

Tuuletustoi-
minto

Tilan nopea jäähdyttäminen:

Sisätilan ilman kierrättäminen tai raitisilman tuominen mahdol-
listaa tehokkaamman tilan jäähdyttämisen. 

Puhaltimen kierroslukua säädetään yksilöllisesti kierronupin 
avulla.

Kun lämmitin on polttokäytöllä, seuraa noin kolmen minuutin 
jäähdytysvaihe.
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 3 Lämmitin on kytketty päälle.

XX Kierrä toimintokytkintä halutun lämmitystoiminnon kohdalle.

4.4 Lämpötilan säätäminen

Lämpötilaa voi säätää portaattomasti välillä 5 °C – 35 °C.

 3 Lämmitin on kytketty päälle.

 3 Lämmitystoiminto on kytketty päälle.

Lämpötilan nostaminen

XX Kierrä kiertonuppia myötäpäivään.

Lämpötilan laskeminen

XX Kierrä kiertonuppia vastapäivään.

4.5 Tuuletuksen kytkeminen päälle

 3 Lämmitin on kytketty päälle.

XX Kytke toimintokytkin tuuletuksen kohdalle.

 
XX Kierrä kiertonuppia puhaltimen voimakkuuden säätämiseksi.

5 Puhdistaminen
XX Puhdista käyttölaite kostealla liinalla.

6 Vian korjaaminen
Jos lämmittimessä ilmenee lämmityskäytön aikana häiriö, laite ilmoittaa vikakoodin 
käyttölaitteen avulla.
Lisätietoja löytyy lämmittimen käyttöohjeesta.
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7 Hävittäminen
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen seassa. 
XX Noudata paikallisia sähkölaitteiden hävittämistä koskevia määräyksiä.

8 Huolto ja asiakaspalvelu
Onko sinulla teknisiä kysymyksiä tai ongelmia laitteen kanssa? 
Toimipisteidemme maakohtaiset puhelinnumerot löytyvät Webaston huoltopisteet 
sisältävästä taitelehtisestä tai osoitteesta www.webasto.com.

9 Tekniset tiedot
Käyttöjännitealue: 12 V – 24 V
Sallitut ympäristön lämpötilat:

 ■ Käyttö: –40 °C – +75 °C
 ■ Säilitys: –40 °C – +85 °C



Webasto Thermo & Comfort SE 
Postfach 1410 
82199 Gilching 
Germany

Käyntiosoite: 
Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Germany

www.webasto.com
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01
4Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

Kunkin maan puhelinnumero löytyy Webasto huoltopiste-esitteestä tai 
kyseisen maan Webasto edustajan internetsivuilta.


