Nezávislé kúrenie sa musí:
•
•

prevádzkovať iba s palivom uvedeným na výrobnom štítku.
vyradiť z prevádzky pri dymení, neobvyklých zvukoch alebo zapáchaní
paliva, a to vytiahnutím poistky. Opätovné zapnutie je možné až po
preskúšaní servisom Webasto.
zapínať v pravidelných intervaloch aj počas letných mesiacov (raz za 4
týždne) pri studenom motore.

•
Nároky na záruku
•

výrobca poskytuje na nezávislé kúrenia Thermo Top, Thermo Top E, C,
P, V záruku 2 roky.
nedodržanie pokynov pre montáž vedie k zániku záruky zo strany firmy
Webasto, to isté platí aj pre neodborné opravy alebo nepoužitie
originálnych náhradných dielcov.
nároky na záruku je možné uplatňovať len pri dokázateľnom dodržiavaní
pokynov pre údržbu a bezpečnostných predpisov.

•
•

UPOZORNENIE:
V záujme predídenia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si
nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30 minút,
odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.

Thermo Top E / C / P / V
Návod na obsluhu – všeobecná časť
Zásady používania

Vážený užívateľ kúrenia Webasto,
v tomto návode sa vychádza z toho, že Vám bola v autorizovanom stredisku po montáži dôkladne
vysvetlená prevádzka a funkcie kúrenia. V tomto návode je zhrnutý spôsob používania kúrenia
Thermo Top E / C / P / V.
Bezpečnostné pokyny a údržba
1.
2.

Montáž nezávislého kúrenia musí byť realizovaná zaškoleným personálom
v autorizovanom stredisku Webasto a podľa návodu na montáž.
Rok uvedenia do prevádzky musí byť trvalo uvedený na výrobnom štítku kúrenia.

Nezávislé kúrenie nesmie byť prevádzované na:
•
•

na čerpacích staniciach,
na miestach, kde sa môžu vytvárať horľavé výpary alebo prach (napr. v
blízkosti skladov pohonných hmôt, uhlia, drevených pilín alebo obilných
skladov),
v blízkosti horľavých látok ako suchá tráva, lístie, kartóny, papiere atď.,
v uzavretých priestoroch (napr. garáž).

nebezpečenstvo vzniku
explózie a otrávenia

Opatrenia pri poruchách
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•
•

Ak sa vyskytne porucha, skontrolujte poistky a stav kontaktov. Predtým ako vyhľadáte servis
Webasto, môžete sa pokúsiť kúrenie odblokovať.

Nezávislé kúrenie nesmie byť:
•

vystavené
teplotám vyšším ako 120°C (skladovacia teplota). Pri
prekročení tejto teploty môžu na elektronických obvodoch vzniknúť trvalé
škody.
prevádzkované bez min. 20% podielu značkovej nemrznúcej zmesi v
chladiacej kvapaline.

•

UPOZORNENIE:
Po zasunutí poistky sa kúrenie zapne.
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