
1 Käyttölaite ja valikkorakenne

1 Valikon kohdan kuvaus

2 Valikon symboli

3 Aktivoitu esivalinta-aika

4 Kellonaika

5 Hetikäynnistysnäppäin ja tilanäyttö

6 Ohjausnuppi

Lämmitys

Näppäimet ja ohjaus

Näppäin Ohjaus ja toiminto

Hetikäynnistysnäppäin ja tilanäyttö (valo).

Ohjausnuppi (kierto-/painonuppi), jolla haluttu toiminto valitaan ja vahvistetaan.

2 Takaisin-toiminto

Takaisin   

  

  

Takaisin-toiminnon avulla valitusta valikosta voi poistua milloin tahansa ja 
siirtyä yhden valikkotason taaksepäin. 

Käyttölaite ja päävalikon näyttö

3 Symbolit

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus

Valikko Ajastin Valikko Tuuletus

Valikko Lämmitys Valikko Asetukset

Lämmitystila Normaali Lämmitystila Eco

Lämmitystila Boost Puhaltimen tehot (teho 1–4)

Ajastimen lisääminen Ajastimen aktivoiminen

Ajastimen deaktivoiminen Ajastimen poistaminen

Kaikkien ajastimien poistaminen Ajastin aktiivinen

Hetikäynnistys Viikonpäivä

Kellonaika Kieli

  Lämpötila yksikkö Päivä/yö

Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus

Järjestelmä tiedot Vikailmoitus

Nollaus Huolto – Mene korjaamolle

Vasemmalle Huomio

Takaisin Oikealle

 12 tunnin esitys OK

Alijännite ADR

4 Kytkeminen päälle ja pois päältä hetikäynnistysnäppäimen avulla
Toiminto Hetikäynnistys mahdollistaa lämmityksen tai tuuletuksen käytön yhdellä näppäimen 
painalluksella. Käyntiajan, lämpötilan ja lämmitystilan voi esivalita asetuksissa valikon kohdassa 
Hetikäynnistyksen asettaminen.

XX Paina het ikäynnistysnäppäintä (  5 ) .
Lämmitys / tuuletus käynnistyy.
Hetikäynnistysnäppäimessä palaa vihreä (lämmitys) / sininen (tuuletus) valo.
Lämmityksen tai tuuletuksen voi lopettaa ennenaikaisesti milloin tahansa painamalla 
hetikäynnistysnäppäintä (5).

5 Kytkeminen päälle ja pois päältä valikon avulla
Lämmityksen kytkeminen päälle valikon avulla

 3 Lämmityksen valikko  on valittu päävalikosta.

XX Paina ohjausnuppia (6) .

Asennetusta lämmittimestä riippuen tulee asettaa käyttötila, haluttu lämpötila tai 
käyntiaika. Noudata valikon ohjeita.
  

Asetus valitaan kiertämällä ohjausnuppia. Valinta vahvistetaan painamalla 
ohjainnuppia.

Kun kaikki asetukset on tehty, lämmitys käynnistyy.

Lämmityksen voi lopettaa ennenaikaisesti milloin tahansa painamalla hetikäyn-
nistysnäppäintä (5).

Tuuletuksen kytkeminen päälle valikon avulla

 3 Tuuletuksen valikko  on valittu päävalikosta.

XX Paina ohjausnuppia (6) .

Asennetusta lämmittimestä riippuen tulee asettaa puhaltimen teho ja/tai käyntiaika. 
Noudata valikon ohjeita.

Asetus valitaan kiertämällä ohjausnuppia. Valinta vahvistetaan painamalla 
ohjainnuppia.

Kun kaikki asetukset on tehty, tuuletus käynnistyy.

Tuuletuksen voi lopettaa ennenaikaisesti milloin tahansa painamalla hetikäynni-
stysnäppäintä (5).

6 Ajastustoiminto

Tämä toiminto on käytettävissä vain MultiControl-käyttölaitteen yhteydessä.

 3 Ajastuksen valikko  on valittu päävalikosta.

XX Paina ohjausnuppia (6) .

Lisää ajastus ilmestyy näyttöön (jos yhtään ajastinta ei ole vielä 
tallennettu).

XX Paina ohjausnuppia lisätäksesi uuden ajastimen. Lisää ajastus   

Ajastin

  

Ajastimen ohjelmointia varten tulee syöttää haluttu viikonpäivä, käyn-
nistysaika ja pysäytysaika. Noudata valikon ohjeita.

Kun kaikki asetukset on tehty, ohjelmoitu ajastin tallennetaan muistiin 
ja näytetään näytössä.

Ma 1

XX Paina ohjausnuppia aktivoidaksesi ohjelmoidun ajastimen.

Näyttöön ilmestyy Aktivoi.
Aktivoi   

Ajastin

  

XX Paina ohjausnuppia vahvistaaksesi aktivoinnin. Ma 1

Kaikkia ohjelmoituja ajastimia voi muuttaa tai ne voi deaktivoida tai poistaa. Jos päävalikosta on 
valittu symboli Ajastin, kaikki tallennetut ajastimet ilmestyvät näyttöön kronologisessa järjestykses-
sä. Halutun ajastimen valitsemisen jälkeen käytettävissä ovat toiminnot Deaktivoi, Muuta ja Poista.



Pikaopas
SmartControl

MultiControl (sis. ajastintoiminnon)

Kattava käyttöohje löytyy myös mukana toimitetulta DVD-levyltä ja osoitteesta  
www.webasto.com.

FI
7 Käyttö- ja asennusohjeeseen liittyviä tärkeitä huomautuksia
Tärkeitä huomautuksia (ei täydellinen luettelo)

Asennus/korjaus

Webaston lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien epäasianmukaisesta asennuksesta 
tai korjauksesta voi aiheutua tulipalo tai hengenvaarallinen häkävuoto. Seurauk-
sena voi olla vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja. 

Webaston lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asennukseen ja korjaukseen 
vaaditaan Webasto-koulutus, asiaankuuluvat tekniset asiakirjat, erikoistyökaluja 
ja erikoisvarustus. 

Asennus- ja korjaustyöt saa suorittaa AINOASTAAN Webasto-koulutuksen ja 
sertifikaatin saanut henkilö. ÄLÄ KOSKAAN yritä asentaa tai korjata Webaston 
lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä, jos et ole suorittanut Webasto-koulutusta ja 
saanut riittäviä teknisiä taitoja tai jos käytettävissäsi ei ole asianmukaiseen asen-
nukseen ja korjaukseen vaadittavia teknisiä asiakirjoja, työkaluja ja varusteita. 

Ainoastaan aitojen Webasto-osien käyttö on sallittua. Ks. Webaston ilma- ja 
vesilämmittimien lisätarvikekuvasto.

Käyttö

Lämmitintä ei saa käyttää suljetuissa tiloissa myrkytys- ja tukehtumisvaaran 
vuoksi. 

Sammuta lämmitin aina ennen tankkaamista.

Ota huomioon:
Noudata AINA kaikkia Webaston asennus- ja käyttöohjeita ja huomioi kaikki
varoitukset. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tunnet ja ymmärrät kaikki lämmittimen toiminnot ja 

ominaisuudet, ja noudata aina siinä annettuja ohjeita. Käyttöohje löytyy mukana toimitetulta 
DVD-levyltä. 

Jos DVD:llä olevaa käyttöohjetta ei voida käyttää, sen saa pyydettäessä myös paperimuodossa 
suoraan Webastolta. Ota sitä varten yhteyttä Webaston asiakaspalveluun (ks. toimipisteiden 
puhelinnumerot sisältävä taitelehtinen). 

Asennusohje sekä kaikki varoitus- ja turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti ja niitä on aina 
noudatettava asianmukaisten ja turvallisten asennus- ja korjaustöiden varmistamiseksi. Teetä 
aina kaikki asennus- ja korjaustyöt Webaston valtuuttamassa korjaamossa. Yleinen asennusohje 
sekä kaikki varoitus- ja turvallisuuusohjeet löytyvät mukana toimitetulta DVD-levyltä tai valtuu-
tettuja korjaamoita varten osoitteesta http://dealers.webasto.com. 

TÄRKEÄÄ
Tämän asiakirjan ohjeet eivät ole täydelliset eivätkä ne korvaa yksityiskohtaisia asennus-, kor-
jaus- ja käyttöohjeita, jotka auton valmistaja on antanut tai jotka löytyvät mukana toimitetulta 
DVD-levyltä tai Webaston verkkosivulta http://dealers.webasto.com. 

Webasto ei ole vastuussa puutteista tai vaurioista, jotka johtuvat asennus-, korjaus- ja käyttöoh-
jeiden huomiotta jättämisestä. Vastuuvelvollisuuden päättyminen koskee etenkin epäasianmu-
kaisesti suoritettuja asennus- ja korjaustöitä, kouluttamattoman henkilökunnan suorittamia 
asennus- ja korjaustöitä tai muiden kuin aitojen varaosien käyttämistä. 

Emme myöskään ole vastuussa tuottamuksellisesti aiheutetuista, hengenvaarallisista tai keholle 
tai terveydelle haitallisista vammoista, tai tahallisesta tai törkeästä velvollisuuden rikkomisesta 
aiheutuneista vaurioista. Tämä koskee myös pakollista tuotevastuuta.

8 Asennusta koskevat lakimääräykset

Direktiivit MultiControlia/SmartControlia koskevat tyyppihyväksyntänumerot

Radiohäiriöt  
(ECE-R 10)

E1 10 R - 047319 MultiControl/SmartControl

OHJE 
Näiden direktiivien säännökset ovat sitovia puitedirektiivin ETY/70/156 ja/tai EY/2007/46 (uusille 
ajoneuvotyypeille 29.4.2009 alkaen) voimassaoloalueella ja niitä tulee noudattaa myös maissa, 
joissa ei ole erityisiä määräyksiä.

TÄRKEÄÄ
Jos asennusohjeita ei noudateta, seurauksena on lämmittimen tyyppihyväksynnän ja samalla 
ajoneuvon yleisen tyyppihyväksynnän raukeaminen.

OHJE 
Maakohtaisia hyväksyntämääräyksiä tulee noudattaa. Webasto Thermo & Comfort SE 

Postfach 1410 
82199 Gilching 
Germany

Visiting Address: 
Friedrichshafener Str. 9 
82205 Gilching 
Germany

Internet: www.webasto.com

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

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.
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