Snabbinstruktion

Driftanvisning och användartips för parkeringsvärmare,
Thermo Plus, fjärrstart, GSM-start och tidur.

Grattis till ett bra val!
Bästa Webastokund!

Denna snabbinstruktion innehåller viktig information om hur du
använder din Webastovärmare samt några enkla tips om hur du
kan utnyttja din värmare på bästa sätt. Vi råder dig också att läsa
igenom de olika avsnitten i den generella bruksanvisningen.
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Hur fungerar en parkeringsvärmare?

Vad är en parkeringsvärmare?

Startsystem

En Webasto parkeringsvärmare är ett i bilen fast installerat värmesystem som drivs av bilens eget bränslesystem
och batteri. Snabbt och effektivt värms eller ventileras
bilens kupé genom bilens eget värme- och ventilationssystem. Dessutom förvärmer systemet bilens motor när
parkeringsvärmaren är i drift.
Du sätter helt enkelt igång värmaren genom att ställa in
tiduret på önskad starttid. Vill du ha det extra bekvämt
finns möjligheter att starta värmaren med fjärrkontroll
eller en vanlig telefon.

Fjärrstart T91 och T100 HTM
Starta värmaren med fjärrkontrollen.
Räckvidd upp till 1000 meter.

Värmarens driftförlopp
Efter att värmaren gått igång sköts uppvärmningen helt
automatiskt under hela drifttiden. Värmaren växlar
mellan fulleffekt, deleffekt och frånslag beroende på
värmebehovet.
Bilens eget värme- och ventilationssystem aktiveras när
temperaturen i bilens kylvattensystem uppnår 30°C. Det
förblir aktiverat under värmarens hela drifttid både när
bilkupén värms upp vintertid och när bilkupén ventileras
ut sommartid.

GSM-start
Ring eller SMS:a för att starta värmaren.
Du kan också ladda ner en app till din
smartphone.

Tidur

Fördelar med en parkeringsvärmare

3 olika starttider per dag kan programmeras in.

Att sätta sig i en förvärmd bil ger dig självklart en
behagligare start på bilfärden men också minskade hälsorisker. Med bilrutorna fria från snö, is och imma blir du
också en säkrare förare.
En förvärmd motor slits betydligt mindre och släpper ut
mindre skadliga avgaser. Med en parkeringsvärmare
installerad skonar du alltså motorn, miljön, dig själv och
din omgivning!

Hjärtat i systemet
En Webasto parkeringsvärmare
använder bilens eget bränsle för att
värma upp motor, kupé och vindruta.
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Reducera miljöpåverkan och
Den sköna
Kallstarter ökar bilens utsläpp avsevärt
Med en förvärmd motor minskar utsläppen av kolväten och partiklar då bilens avgasrening börjar fungera tidigare. Utsläppet från en
enda kallstart motsvarar cirka 35 km körning i jämn hastighet med
en varm motor.

20 minuter räcker för att göra stor skillnad
Tyska bilistorganisationen ADAC har nyligen gjort en test på parkeringsvärmare från Webasto. Testet visar att en bensinmotor släpper
ut cirka 50 procent mindre kolväten och kväveoxid redan efter 20
minuters värmardrift. Dessutom halveras även koloxidutsläppet.

Alla starter är kallstarter
Att varmstarta motorn minskar motorslitaget kraftigt. Det gäller
faktiskt även sommartid eftersom alla starter med en motortemperatur under den normala driftstemperaturen är att betrakta som
en kallstart. Diagrammet på nästa sida är resultatet av ett test gjort
av TÜV och visar tydligt att du även sommartid ska använda din
Webastovärmare!
Tänk vilken makalös effekt det skulle ge om fler använde värmare!
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skona bilmotorn.
komforten blir din belöning!

CO + HC + Nox i gram / kilometer

Avgasutsläpp vid kall respektive förvärmd motor

Sommartid
(yttertemperatur +20°C)
51% reduktion

Vintertid
(yttertemperatur -6,7°C)
67% reduktion
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Kall motor Förvärmd motor

Kall motor Förvärmd motor

Mätning IABG München
Mätresultaten med förvärmd motor inkluderar även värmarens egna avgasutsläpp.
Motor: Bensin med 3-vägskatalysator. Förvärmning: 30 minuter. Värmare Webasto Thermo Top 5 kW.
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Dieselvärme

Med Thermo Plus får du en
komplett värmeanläggning!
Visste du att en dieselbil är utrustad med en nästan komplett
parkeringsvärmare? Den är fabriksmonterad och hjälper till att
hålla kupén varm när bilen är igång.
Hur kommer det sig?

Hur fungerar systemet?

Din bil är utrustad med en modern och
bränslesnål direktinsprutad dieselmotor
med en hög verkningsgrad. Men med en
högeffektiv bilmotor blir det inte mycket
överskottsvärme kvar till bilens kupé. För
att kompensera detta är därför många
moderna dieselbilar originalutrustade med
en bränsledriven tillsatsvärmare redan från
fabriken.

En Webastovärmare drivs via bilens bränslesystem så du behöver aldrig tänka på att
parkera i närheten av ett eluttag eller hålla
på med några sladdar. Du sätter helt enkelt
igång värmaren genom att ställa in tiduret
på önskad starttid. Du slipper skrapa is från
rutan och motorn skonas från slitage vid
kallstart. Vill du ha det extra bekvämt finns
möjligheter att starta värmaren med fjärrkontroll eller en vanlig telefon.

Uppgradera till parkeringsvärmare
För dig som har en bil med en bränsledriven tillsatsvärmare har vi därför tagit fram
”Thermo Plus” som gör den till en komplett
Webasto parkeringsvärmare.
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Ställ krav på din arbetsmiljö!
Att ha en behaglig temperatur hemma är
en självklarhet för de flesta. Men konstigt
nog har man inte samma krav i bilen. Inte
ens yrkesförare.
Många som har bilen som arbetsplats
kommer flera gånger om dan till sin iskalla
”kontorsstol” utan att kunna klaga hos
”fastighetsskötaren”. För flertalet människor som använder sin bil i arbetet är detta
verklighet, trots att man är medveten om
riskerna.
Med Thermo Plus får du som yrkesförare
en behagligare arbetsmiljö på ett enkelt
och kostnadseffektivt sätt!

Viktiga råd och tips vid användning

Viktigt om batteriet
Då en parkeringsvärmare drivs både av bränsle och ström från bilen, behöver bilens batteri
vara i god kondition för att orka med parkeringsvärmarens drifttid. För att undvika att
bilens batteri blir urladdat bör du köra bilen lika länge som parkeringsvärmarens drifttid är
under dagen.
3 avgörande faktorer styr hur man skall använda sin parkeringsvärmare:

Drifttid
Tack vare parkeringsvärmarens höga effekt (4,2 – 5,2 kW) räcker det normalt att köra värmaren i 20 – 30 minuter. Tänk på att det är bilens batteri som sätter gränsen för hur
mycket parkeringsvärmaren kan nyttjas.
En tumregel för parkeringsvärmarens drifttid är att köra bilen lika länge som parkeringsvärmaren går under dagen. Drifttid 30 minuter = 30 minuters körning.

Yttertemperatur
Parkeringsvärmarens drifttid påverkas av gällande temperaturförhållande både vinter- och
sommartid. Vid temperaturförhållanden, från -20°C och kallare, belastas batteriet hårt. Är
du osäker på batteriets kondition kan du minska drifttiden med 15–20 minuter och sedan
fortsätta att låta värmaren vara påslagen under körningen tills bilmotorns normala drifttemperatur uppnås.

Bilens kupévolym och motorstorlek
Värmekomfort för alla fordonstyper innebär att parkeringsvärmarens effekt skall vara
dimensionerad för den aktuella bilmodellen. För de flesta bilmodeller är en drifttid på
25–30 minuter fullt tillräcklig, en stor kupévolym i kombination med stor motorstorlek
kan fordra en längre drifttid.

Tips vid värmarstart strax innan avfärd
Även om parkeringsvärmaren inte har varit i drift innan avfärd kan parkeringsvärmaren
startas direkt efter bilmotorn startats. Parkeringsvärmaren reducerar avsevärt tiden för att
uppnå optimal motortemperatur, låt värmaren vara påslagen under körning tills bilmotorns normala drifttemperatur uppnåtts.
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Viktig säkerhetsinformation

En parkeringsvärmare tar inte skada av att vara påslagen samtidigt som bilen körs. Det kan
i många fall vara en fördel att ha den påslagen till dess att bilmotorns normala drifttemperatur uppnås.
Tänk på att värmaren är aktiverad under hela sin inställda drifttid. Vill du stänga av värmaren innan drifttiden gått ut, använd knappen på tiduret eller tryck på indikeringslampan
inne i kupén. Har du någon modell av fjärrstart kan du stänga av med den.

Säkerhetshänvisningar
•

Använd inte parkeringsvärmare när bilen står parkerad i slutna oventilerade
utrymmen, som t.ex. garage, detta gäller även om parkeringsvärmare aktiveras med fjärr- eller telefonstart.

•

Parkeringsvärmaren får inte vara i drift samtidigt som bränslepåfyllning sker
vid bensinstationer eller andra tankanläggningar.

•

Tänk på att värmarens egen avgastemperatur är hög. Använder du värmaren då bilen står parkerad på mycket brandfarliga underlag, t.ex. torrt gräs
sommartid bör detta uppmärksammas.

Service- och underhållshänvisningar
•

Parkeringsvärmaren fordrar ingen service efter installationen.

•

En parkeringsvärmare kan med fördel användas året runt – varm motor och
kupé vintertid samt varm motor och sval / ventilerad kupé sommartid.

•

Observera! Alla starter med en motortemperatur under normaldriftstemperatur är en ”kallstart”, även sommartid.

Upphävning av störningsblockering
•

Om du ändå väljer att inte utnyttja värmaren sommartid bör den tas i drift
minst 1–2 gånger i månaden för att undvika s.k. störningsblockering. Är värmaren försatt i blockeringsläget får du ingen som helst reaktion när du försöker starta den.
Störningsblockeringen hävs genom följande åtgärd, se även den generella
bruksanvisningen.
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1

Tag bort säkring F1, 20A.

2

Vänta 3 sekunder och sätt sedan tillbaka säkringen.

3

Starta värmaren direkt från tiduret, fjärr- eller telefonstarten.

4

Tag sedan bort säkring F1, 20A.

5

Vänta 3 sekunder och sätt tillbaka säkringen F1, 20A.
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Värmaren startar igen.

•

Om värmaren inte startar, kontakta din Webastoåterförsäljare för en mer
utförlig felsökning eller ring Webasto Support för information om närmaste
serviceverkstad.

Inställning av bilens värme- och ventilationssystem

När värmaren
är igång

För att utnyttja parkeringsvärmarens kapacitet maximalt måste bilens eget
värme- och ventilationssystem vara rätt inställt. Använd därför bilens instruktionsbok för exakt information om värme- och ventilationssystem.
Generellt om värmarsystem:
För bilar utrustade med klimatanläggning med parkeringsvärmarautomatik
behöver bara önskad temperatur ställas in. Övriga värme- och ventilationssystem kräver något mer handhavande.
Generellt om klimatanläggningar:
Det krävs olika inställningar beroende på om bilens klimatanläggning har
parkeringsvärmarautomatik eller inte. Detta gäller även 2-zons klimatanläggningar med 2 individuella temperaturreglage. Kontrollera därför om
bilens klimatanläggning har parkeringsvärmarautomatik eller inte via din
bilåterförsäljare eller Webasto-support.
Gäller oberoende om AC/luftkonditionering är av eller på

Manuellt system.
Med eller utan AC/
luftkonditionering

För uppvärmning av kupén:
Ställ temperaturreglaget på max värme och 1/3 av max fläkthastighet. Reglage för luftfördelning ställs in för utblås på vind- och sidorutor.

❏ Denna bil har detta

För att ventilera ut kupén:
Ställ reglagen på max kyla och luftfördelning mitt i kupén samt 1/3–2/3 av
max fläkthastighet.

värme- och ventilationssystem

För bilar utrustade med 2-zons klimatanläggning skall båda temperaturreglagen
ha samma inställning.

Klimatanläggning.
Automatisk utan
parkeringsvärmarautomatik

❏ Denna bil har detta

värme- och ventilationssystem

Klimatanläggning.
Automatisk med
parkeringsvärmarautomatik

❏ Denna bil har detta

värme- och ventilationssystem

Upphävning av störningsblockering

För uppvärmning av kupén:
Tryck på ”Defroster”-knappen, ställ in temperaturen på ”Max” värme och
fläkten på 1/3 av max hastighet.
För att ventilera ut kupén:
Ställ in temperaturen på ”Min” värme, luftfördelningen till 2/3 mitt i bilkupén och fläkten på 1/3–2/3 av max hastighet.
För bilar med 2-zons klimatanläggning kan en individuell temperaturinställning
för varje zon bibehållas även under parkeringsvärmardrift. För att undvika en
ojämnt tempererad kupé bör temperaturskillnaden inte vara mer än 2–3°C.

För uppvärmning av kupén:
Tryck på ”Auto”-knappen, ställ in önskad temperatur. Vid värmebehov
under vinterhalvåret rekommenderas 20–22°C.
För att ventilera ut kupén:
Tryck på ”Auto”-knappen, ställ in önskad temperatur. Vid ventilationsbehov
av bilkupén rekommenderas 18–19°C.

vänta i ca.
3 sek.

vänta i ca.
3 sek.

TILL
TILL

Spänningsavbrott
genom avlägsning

Sätt i säkringen
igen

vänta i ca.
3 sek.

Tryck kort TILLknappen
till vänster på sändaren

Spänningsavbrott
genom avlägsning

Sätt i säkringen
igen
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Start av värmaren

Fjärrstart T100 HTM
Fungerar upp till 1000 meter från bilen.

Start:
Tryck på ON-knappen (vänstra) i 1–2 sek. När startsignalen nått
fram till bilen, får du en mottagningskvittens i displayen (texten OK
visas). Under värmarens drifttid visas även återstående drifttid och
symbolen med flamman.
Stopp:
Tryck på OFF knappen (högra) i 1–2 sek. När stoppsignalen har nått fram till bilen,
får du en mottagningskvittens i displayen (texten OK visas). Symbolen med flamman slocknar.
Visa aktuell tid:
Tryck 1 gång på den högra inställningsknappen.
Visa bilens kupétemperatur:
Tryck 2 gånger på den högra inställningsknappen. Aktuell kupétemperatur visas i
displayen. Symbolen med flamman visas endast när parkeringsvärmaren är i drift.
Aktuell kupétemperatur kan även visas när parkeringsvärmaren inte är påslagen.
Starta värmaren via HTM funktionen – Heating Time Management
Beroende på aktuell temperatur i kupén styr HTM-funktionen automatiskt när parkeringsvärmaren startar samt den aktuella drifttiden. Vad du behöver göra är att
programmera in avresetiden.
Programmera önskad avresetid:
Tryck 2 gånger på den vänstra inställningsknappen. Tryck sedan samtidigt på ONoch OFF-knappen. Symbolen med en klocka blinkar. Ställ in önskad avresetid med
inställningsknapparna. För att spara, tryck samtidigt på ON- och OFF-knappen.
Starta parkeringsvärmaren genom att aktivera den via HTM-funktionen:
Tryck 2 gånger på den vänstra inställningsknappen. Tryck på ON knappen (vänstra)
i 1–2 sek. När signalen har nått fram till bilen, ges en mottagningskvittens i displayen (texten OK visas). HTM-symbolen visas och den förinställda tiden.
Om start-, stopp- signalen inte når fram till bilen, visas texten FAIL i displayen. Upprepa då sändningen från en annan plats.

Fjärrstart T91
Fungerar upp till 1000 meter från bilen.

Start:
Tryck på ON knappen (vänstra) i 1–2 sek. Indikeringslampan i fjärrkontrollen blinkar under värmarens drifttid.
För att använda
sändaren håll den
minst 2 meter från
bilen.
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Stopp:
Tryck på OFF knappen (högra) i 1–2 sek. Indikeringslampan slutar att blinka.
Mottagningskvittens från Fjärrstart T91:
När indikeringslampan lyser i 2 sek. har signalen nått fram till bilen och värmaren
startas eller stoppas. Blinkar indikeringslampan i 2 sek. har signalen inte överförts.
Byt då plats och upprepa sändningsförloppet.

Start av värmaren

GSM-start
GSM-start är länken mellan dig och ditt fordon. Tack vare obegränsad räckvidd via
GSM kan du starta din Webastovärmare var du än befinner dig. Om du har en
smartphone kan du installera en app för att starta och stoppa värmaren.
Start
Alt 1 Öppna Webasto-appen i telefonen och tryck på ”ON”
Telefonnummer till
min GSM-start:
Tel. (07XX-XXX XXX)

Alt 2

Ring GSM-startens telefonnummer, uppge lösenord 0000#, starta utgång 1

Alt 3

Skicka ett SMS till GSM-startens telefonnummer med meddelande: 0000 0

Stopp
Alt 1 Öppna Webasto-appen i telefonen och tryck på ”OFF”
Alt 2

Ring GSM-startens telefonnummer, uppge lösenord 0000#, stoppa utgång 1

Alt 3

Skicka ett SMS till GSM-startens telefonnummer med meddelande: 0000 1

För ytterligare funktioner och inställningar se manualen för GSM-starten.

Tidur 1533
Parkeringsvärmaren startas genom att ställa in önskad starttid. 3 olika starttider
per dygn kan programmeras in. Från tiduret kan även parkeringsvärmaren startas
direkt med knappen markerad med en ”flamma” .
Direktstart:
Tryck på knappen
för att starta värmaren, Tryck på knappen
för att stoppa
värmaren. I annat fall stannar värmaren automatiskt efter 30 minuters drifttid
Inställning av klockan:
eller ”Bakåt” . Släpp SET-knapHåll SET-knappen intryckt. Tryck på ”Framåt”
pen. Klockslaget visas och klockslagsindikatorn blinkar. Ställ klockan genom att
trycka på ”Framåt”
eller ”Bakåt” . Den inställda tiden sparas när klockslagsanvisningen i displayen slocknar eller genom ett tryck på SET-knappen.
Inställning av starttid:
Tryck på SET-knappen. Siffran 1 visas på displayen. Tryck inom 10 sek. på ”Framåt”
eller”Bakåt”
till önskad starttid visas. Spara genom att trycka på SET eller
vänta till displayen slocknar. Siffran 1 och aktuell driftsymbol blinkar på displayen
som indikering för att tiduret är aktiverat för värmarstart. Genom att trycka ytterligare gånger på SET kommer förvalstid 2 och 3 att visas i displayen. Inställning sker i
likhet med texten ovan.
Annullering av aktiverad inställning av starttid
Tryck helt kort på SET. Symbolerna i diasplayen släcks.
Inställning av värmarens drifttid, 10–60 minuter
eller”Bakåt” . Släpp knapparna.
Håll samtidigt in SET-knappen och ”Framåt”
Aktuellt klockslag visas tillsammans med klocksymbolen. Håll in SET-knapen och
tryck samtidigt ”Framåt” eller”Bakåt” en gång till. Släpp knapparna. Displayen
visar nu inställd drifttid samt symbolerna för uppvärmning och ventilation. Ställ in
drifttiden med knapparna ”Framåt” eller”Bakåt”. Spara tiden genom att trycka på
SET eller vänta till displayen slocknar.
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Hög användningsgrad ger uppnådda miljömål
De komfortfördelar som du får med en Webasto parkeringsvärmare säkerställer en hög användningsgrad året om vilket
leder till positiva effekter om du eller ditt företag är miljömedvetet och har miljömässiga mål.

Kontakta Webasto
Önskar du mer utförlig information eller om du har några
frågor angående din parkeringsvärmare, kontakta din
Webasto-återförsäljare eller ring vår support på telefon
08-92 34 00.

12.02-050 Best.nr WE 825

Vid eventuella problem eller driftstörningar kontakta din
Webasto-återförsäljare eller Webasto-support, som även
kan hänvisa dig till närmaste serviceverkstad.

www.webasto.se

