Utg. 0102

Brukerveiledning
for
Webasto Air Top 2000.

Brukerveiledning for Webasto Air Top 2000.
Utg .0102.

Sikkerhetsregler:
Air Top 2000 skal kun monteres og serviseres av autorisert personell.
Air Top 2000 er en dieselbrenner som også kan gå på parafin eller lampeolje. Lampeolje lukter
og ryker minst. Det må ikke fylles annet brennstoff på tanken enn det som er nevnt ovenfor.
Air Top 2000 skal være avslått når brennstoff fylles på tanken. Tanken tar 2,5 liter. Tørk av
eventuelt brennstoffsøl på rullestol og gulv.
Air Top 2000 må ikke aktiveres i lukket rom uten god utluftning. Avgassen kan være giftig.
Air Top 2000 må ikke aktiveres på steder med brennbare eller eksplosive stoffer f.eks bensin,
maling, tynnere eller på steder med store ansamlinger av støv. ( Kullstøv, melstøv eller trestøv
fra pussemaskiner).
Air Top 2000 bør testes av sakkyndig fagperson hver høst.
Ved langvarig røykutvikling, brennstofflukt eller uvanlig brennerstøy skal Air Top 2000 slåes av
og servicetekniker tilkalles.
Air Top 2000 må ikke utsettes for temperatur over 120ºC.
Åpningene for inn- og utluft (begge ender av varmeren) må ikke tildekkes.
For å hindre at de mekaniske delene i varmeren skal sette seg fast, anbefales det at varmeren
kjøres ca 10 minutter hver 4 uke også i sommersesongen.
Rullestoler med påmontert Air Top 2000 må ikke stilles på høykant eller legges på siden.
Medema-gruppen AS fraskriver seg et hvert ansvar for uhell eller skader som skyldes brudd på
ovennevnte sikkerhetsregler.
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Start:

Regulatorknapp
Etter at tanken er fylt dreies regulatorknappen med klokken til ønsket temperaturområde.
Maksimal temperatur oppnås når bryteren dreies helt til høyre.
Det vil ta noen sekunder mens de innebygde følerne kontrollerer tilstanden i varmeren.
Brennstoffpumpen vil så starte fremføring av brennstoff til brennkammeret. Pumpen lager en
svak tikkelyd mens den går.
Varmeren vil automatisk gjøre to forsøk på å tenne brennstoffet. Hvis ikke tenning oppnås etter
andre forsøk betyr dette at brennstoffet ikke har nådd frem til brennkammeret.
Reguleringsknappen må nå føres tilbake til ”0” og deretter på nytt innstilles på ønsket temperatur
og varmeren vil gjøre to nye tenningsforsøk. Det høres en tydelig suselyd når flammen er tent.
Det kan forekomme at det ryker litt helt i starten før brennkammeret er blitt varmt.
Innvendig i varmeren er det en temperaturføler som registrerer temperaturen på luften som
sirkulerer gjennom varmeren. Når temperaturen på denne luften tilsvarer innstillingen på
regulatorknappen, vil flammen i brennkammeret automatisk reguleres ned. Viften fortsetter å
svive. Når lufttemperaturen er sunket noe ned under innstilt nivå, reguleres flammen automatisk
opp på nytt.
Ved eventuelle justeringer på regulatorknappen, vil reaksjonen i varmeren være noe forsinket på
grunn av treghet i temperaturfølere og lignende.
Stopp:
Drei regulatorknappen til ”0”. Brenneren slukkes men viften vil fortsette å svive i et par minutter
til brennkammeret er kjølt ned.
Det kan forekomme at det ryker litt på slutten av denne nedkjølingstiden.
NB! Varmeren kan ikke stoppes ved å slå av rullestolen med nøkkelbryteren.
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