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Ak je kúrenie vybavené prepínačom "leto/zima" (zvláštna výbava), prepínať ho podľa ročného obdobia. 
Kúrenie bude potom v polohe "zima" kúriť a v polohe "leto" spúšťať iba ventilátor vozidla. 
 

 
 
Vypnutie kúrenia alebo vetrania                                                                                                                        
 
manuálne - pravým tlačidlom na vysielači, 
automaticky - po uplynutí doby kúrenia (60 min.). 
 
Vypnutie tla čidlom                                                                                                                                             
 
Ak bolo kúrenie zapnuté diaľkovým ovládaním Telestart, je možné ho vypnúť jednorazovým stlačením 
tlačidla.  
 
Opatrenia pri poruchách                                                                                                                   
 
Telestart nezapína kúrenie: 
 

Možná prí čina   Odstránenie  
chybná poistka                                  vymeniť poistku 
nevhodné poveternostné podmienky                 viackrát zatlačiť "start" 
nedostatočný dosah                                        úplne vytiahnuť anténu 

 
Po vypnutí kontrolka neblikne 3x: 
 

Možná prí čina   Odstránenie 
teplota batérií je nižšia ako -20°C       zohria ť batérie, resp. vymeniť 
zoxidované kontakty očistiť kontakty 
vybité batérie vymeniť batérie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Diaľkové ovládanie Telestart T60  
Návod na obsluhu 
 
UPOZORNENIE: 
Neoddelite ľnou sú časťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P / V – 
všeobecná časť. 
 
Použitie:                                                                                                                            
 
Pomocou diaľkového ovládania Telestart T60 je možné na diaľku zapínať a vypínať nezávislé kúrenia 
Webasto typu Thermo Top E a Thermo Top C  až zo vzdialenosti 600m. Kúrenie sa po zapnutí 
samočinne po 60 min. automaticky vypne. Maximálny dosah sa docieli vo voľnom teréne. V 
zastavaných oblastiach je potrebné počítať s menším dosahom.  
K jednému príjmaču je možné prihlásiť 2 vysielače. 
 
Vloženie batérie a kontrola jej stavu  
 
1. Vložiť 2 batérie (Alkaline LR1 1,5V) do vysielača podľa obrázku. 
2.     Zatlačiť pravé tlačidlo na vysielači. 
3.     Ak kontrolka 3x blikne, batérie sú v poriadku. 
Ak sa vysielač dlhšie nepoužíva, je potrebné batérie vybrať. 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
Prihlásenie vysiela ča diaľkového ovládania 
 

1. Vložiť batériu do vysielača. 
2. Vytiahnuť poistku 1 A (čiernu) z poistkového držiaka kúrenia (prerušiť napájanie). 
3. Počkať minimálne 15 sekúnd. 
4. Zasunúť poistku naspäť do držiaka a do 5 sekúnd stlačiť tlačidlo „ŠTART“ na diaľkovom 

ovládači po dobu minimálne 1 sekundy. 
5. Po uplynutí 10 sekúnd stlačiť tlačidlo „STOP“ 
6. Prihlásenie je tým ukončené. 

 
Zapnutie kúrenia alebo vetrania                                                                                                               
 
Zatlačením ľavého tlačidla na vysielači. Bliká kontrolka zapnutia. 
UPOZORNENIE: 
V režime kúrenia je potrebné ešte pred opustením vozidla nastaviť ovládací prvok kúrenia vozidla 
nastaviť do polohy „teplo“. Ventilátor vozidla má byť nastavený na 1. stupeň (v prípade 3-stupňového 
ventilátora), resp. na 2. stupeň (v prípade 4-stupňového ventilátora). Ventilátory s plynulou reguláciou 
výkonu je možné nastaviť na približne 1/3 maximálneho výkonu. 
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