Telestart T80

Návod k obsluze a pokyny pro údrbu
T80 advanced
Veobecná informace
Váený zákazníku firmy Webasto!
Pøedpokládáme, e Vám obsluhu a zpùsob èinnosti zaøízení Telestart T80
vysvìtlil k Vaí spokojenosti personál dílny nebo servisu, kde vám bylo
zaøízení namontováno.
V tìchto provozních pokynech Vám chceme poskytnout jetì jednou pøehled o
pouívání zaøízení Telestart T80.
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Pouití
Pomocí zaøízení Webasto Telestart T80 lze bezdrátovì a na vzdálenost
600 m zapínat a vypínat vyhøívací jednotky Webasto Thermo Top, Thermo Top
T, Thermo Top Z/C a Thermo Top E nebo ventilátor ve vozidle.
Zaøízení Telestart hlásí, zda byl signál pøijat.
Zapnutí ventilátoru ve vozidle (nezávislé odvìtrání vnitøního prostoru vozidla)
se provede pøepnutím reimu na ovladaèi.
Pøijímaè dobu zapnutí po sputìní pomocí ovladaèe omezuje.
Maximálního dosahu lze docílit ve volném terénu. V zastavìném terénu je
nutné poèítat se sníeným dosahem.
Zvýení stanovitì mùe rovnì pøispìt ke zvìtení dosahu.
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Naprogramování ovladaèe Telestart
1. Vlote baterie do bateriového prostoru ovladaèe
2. Vyjmìte èernou pojistku 1A z pojistkového dráku vyhøívací jednotky
(pøeruí se napájení).
3. Nejménì 5 vteøin poèkejte.
4. Vlote pojistku do pojistkového dráku vyhøívací jednotky a bìhem 5
následujících vteøin podrte tlaèítko OFF na ovladaèi stisknuté nejménì po
dobu 1 vteøiny.
5. Tím je naprogramování ukonèené.
Druhý nebo tøetí ovladaè se naprogramuje stejným zpùsobem.
POZNÁMKA:
Programovací proces lze opakovat libovolnìkrát. Nejstarí ovladaè se zruí.
min. 5 sek.

1A

1A

max. 5 sek.

OFF
min. 1 sek.
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Kontrola reimu
Souèasnì stisknìte a podrte tlaèítka ON a OFF.
Dioda LED svítí:
èervenì = reim topení
zelenì
= reim vìtrání
Dioda LED zhasne:
 po uvolnìní tlaèítek
 po uplynutí 10 vteøin

Zmìna reimu
Tlaèítka ON a OFF stisknìte dvakrát bìhem jedné vteøiny.
Po druhém stisknutí zmìní dioda LED barvu a svítí,
dokud neuvolníte tlaèítka.
Pøi uvolnìní tlaèítek se nový reim zapamatuje.
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2x

Zpìtné hláení ovladaèe pøi zapnutí a vypnutí
Dioda LED na ovladaèi
se rozsvítí na 2 vteøiny:
èervenì = reim topení
zelenì
= reim vìtrání
Dioda LED na ovladaèi
bliká po dobu 2 vteøin.

Signál byl pøijat a vyhøívací jednotka nebo
ventilátor ve vozidle byly zapnuty nebo vypnuty.

Signál byl pøenesen chybnì. Po zmìnì
stanovitì vysílací proces opakujte.

Zapnutí vyhøívací jednotky nebo vìtrání
Ovladaè drte anténou kolmo nahoru a podrte tlaèítko
ON stisknuté tak dlouho, a se dioda LED rozsvítí
(asi 1 vteøinu).
Následuje zpìtné hláení ze zaøízení Telestart ve vozidle.
Dioda LED na ovladaèi informuje, zda byl signál pøijat.
Po pøijetí signálu se provoz vyhøívací jednotky nebo
ventilátoru indikuje pomocí krátkého problikávání
(kadé dvì vteøiny).
Indikace provozu zhasne:
 po uplynutí doby zapnutí
 po vypnutí pomocí zaøízení Telestart
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POZNÁMKA:
V reimu topení je nutné nastavit pøed oputìním vozidla topení v autì na
warm (teplo).
Ventilátor ve vozidle je nutné nastavit v reimu topení a v reimu vìtrání
u 3-stupòového ventilátoru na 1. stupeò, u 4-stupòového ventilátoru na
2. stupeò. U plynule regulovaného ventilátoru nastavte nejménì na 1/3 výkonu
ventilátoru.

Vypnutí vyhøívací jednotky nebo vìtrání
Ovladaè drte anténou kolmo nahoru a podrte tlaèítko
OFF stisknuté tak dlouho, a se rozsvítí dioda LED
(asi 1 vteøinu).
Následuje zpìtné hláení zaøízení Telestart ve vozidle.

Vypnutí tlaèítkem
Jestlie byla vyhøívací jednotka zapnuta pomocí zaøízení Telestart, je nutné
tlaèítko jednou stisknout.
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Zapnutí a vypnutí tlaèítkem
Provoz nezávislého topení nebo vìtrání se na tlaèítku indikuje.
POZNÁMKA:
Pøi zapnutí tlaèítkem se nastaví vdy ten reim (nezávislé topení nebo vìtrání)
a taková doba zapnutí, která byla pomocí zaøízení Telestart T80 naposledy
pouita.

Zapnutí pomocí digitálního èasovaèe
Provoz se na èasovaèi indikuje pomocí symbolu na displeji. Osvìtlení displeje
svítí.
POZNÁMKA:
Pøi zapnutí pomocí digitálního èasovaèe se nastaví vdy ten reim (nezávislé
topení nebo vìtrání), který byl zaøízením Telestart T80 naposledy pouit.
Doba zapnutí je vak urèena digitálním èasovaèem.

Vypnutí pomocí digitálního èasovaèe
Jestlie bylo topení zapnuto pomocí zaøízení Telestart, pak k vypnutí topení
dojde tehdy, kdy dvakrát stisknete tlaèítko okamitého topení.
7

Kontrola a nastavení doby zapnutí
Dobu zapnutí vyhøívací jednotky nebo ventilátoru ve vozidle lze nastavit na
ovladaèi v 10-minutových krocích. Od výrobce je doba zapnutí nastavena na
30 minut.
POZNÁMKA:
U vyhøívacích jednotek Thermo Top a Thermo Top T je nutné nastavit v reimu
topení dobu zapnutí 20 nebo 30 minut.
U vyhøívacích jednotek Thermo Top Z/C a Thermo Top E doporuèujeme
nastavit dobu topení podle doby jízdy.
Vozidlo je napø. pouíváno k jízdám do práce a zpìt.
U doby jízdy asi 30 minut (jedna cesta) doporuèujeme nastavit dobu zapnutí
na 30 minut.
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Kontrola doby zapnutí
Stisknìte bìhem jedné vteøiny tøikrát krátce za sebou
souèasnì tlaèítka ON a OFF.
POZNÁMKA:
První bliknutí následující bezprostøednì po tøetím
stisknutí obou tlaèítek je tøeba zapoèítat.
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Dioda LED bliká v závislosti na nastavené dobì zapnutí.
poèet bliknutí
1
2
3
4
5
6
doba zapnutí
10 min. 20 min. 30 min. 40 min. 50 min. 60 min.
poèet bliknutí
7
8
9
10
11
12
doba zapnutí
70 min. 80 min. 90 min. 100 min. 110 min. 120 min.

Nastavení doby zapnutí
Stisknutím tlaèítka OFF se vyvolá následující doba
zapnutí.
Zapamatování nastavení:
 po dobu 10 vteøin nestisknete ádné tlaèítko nebo
 stisknìte tlaèítko ON
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Návrat k nastavení od výrobce
Tlaèítka ON a OFF drte souèasnì stisknuté asi po
dobu 10 vteøin, a dioda LED zhasne.
Nastavení od výrobce:
reim topení, 30 minut

Kontrola baterií
Stisknìte tlaèítko ON nebo OFF.
dioda LED
baterie
bliká oranovì
témìø
5 vteøin
vybité
vybité
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nepøeruované
oranové svícení po
dobu 5 vteøin

opatøení
baterie vymìòte
nebo ovladaè
dejte do teplého
prostøedí
baterie vymìòte

nebo

