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Generelt Starttidspunktet for varmeren kan vælges frit fra kl. 00:01 til kl. 24:00. Det er muligt at 
programmere 3 forskellige starttidspunkter, men der kan kun aktiveres ét ad gangen. 
Brændtiden kan vælges frit mellem 10 minutter og 60 minutter. 

Betjening Man kan indstille uret, når symbolerne blinker hurtigt (er i indstillingsmodus). Hvis der 
efter 5 sekunder ikke trykkes på nogen taster, bliver den viste tid lagret. Ved tryk på én af 
tasterne << eller >> i længere tid end 2 sekunder aktiveres hurtigt baglæns- eller 
fremadløb. 

Tænde varmer Manuelt: Tryk på tasten ”straksopvarmning” (Flammesymbolet). 
I displayet vises brændtiden og symbolet for varmerdrift (9). 
Brændtiden forsvinder på displayet efter 10 sekunder. 

Automatisk: Der tændes, når det programmerede opvarmnings- eller ventilationstidspunkt 
nås. I displayet vises programnummeret og symbolet for varmerdrift (9) eller 
ventilationsdrift (2). 

Slukke varmer Manuelt: Tryk på tasten ”straksopvarmning” (6). 
Automatisk: Der slukkes, når den programmerede brændtid udløber. I displayet slukkes 
driftsfeltet. 

Indstille 
klokkeslæt 

Denne funktion virker ikke ved varmer- eller ventilationsdrift! 
Tryk på ”set”-tasten og hold den nedtrykket, mens enten fremad-tasten >> eller baglæns-
tasten << aktiveres samtidig. 
Når tasterne slippes vises klokken og ur symbolet (1) blinker. 
Indstil klokkeslættet med fremad tasten >> eller baglæns tasten <<. 
Det indstillede klokkeslæt gemmes, når visningen i displayet forsvinder, eller ved at trykke 
på ”set” tasten. 

Vise 
klokken 

Tryk på fremad tasten >> eller baglæns tasten <<. 

Ved varmerdrift eller ventilationsdrift vises restdrifttiden. 

Skifte funktion Tryk på ”set” tasten. 
Tryk én gang mere på ”set” tasten og hold den nede. 
Den sidst valgte funktion varmerdrift (9) eller ventilationsdrift (2) vises i displayet. 

Ved også at trykke på enten fremad tasten >> eller baglæns tasten << skiftes der mellem 
varmerdrift (9) og ventilationsdrift (2). 
BEMÆRK: 
Funktionsskift kan kun foretages ved bestemte modeller. 

1 Klokke eller rest drifttid 
2 Symbol for ventilatordrift 
3 Fremad 
4 Programvalg 
5 Visning af program-nummer 
6 Straksopvarmning 
7 Symbol for ur 
8 Baglæns 
9 Visning af varmerdrift 

Timer 1533 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Husk at indstille sommer- og 
vintertid 

  



Indstille 
starttidspunkt 
(opvarmning/ 
ventilation) 
 

(Husk der skal ændres tid 
fra sommer til vintertid) 

Tryk på ”set” tasten. 

Nu vises den valgte starttid (1 til 3 i display (5)), tryk set igen og den næste starttid vises. 
Kun én starttid kan indstilles ad gangen. 

Tryk inden 10 sekunder på fremad tasten >> eller baglæns tasten <<, indtil det ønskede 
starttidspunkt for opvarmningen vises på displayet. 

Hvis der ønskes et andet programnummer, trykkes der på ”set” tasten inden 10 sekunder. 

Fabriksindstillinger: 
1. starttidspunkt:  Kl. 06.00 
2. starttidspunkt:  Kl. 16.00 
3. starttidspunkt: Kl. 22.00 

BEMÆRK: 
Fabriksindstillingerne bliver overskrevet (slettet) ved fornyet programmering. De 
programmerede tider gemmes indtil næste ændring.  
Fabriksindstillingerne genkaldes, når forsyningsspændingen til uret afbrydes (de 
programmerede tider slettes). 

Deaktivering af 
forvalgt tid 

Tryk kortvarigt på ”set” tasten. 

Vælge 
programmeret 
forvalgt tid 

Tryk på ”set” tasten, første programmerede tid vises, tryk igen på ”set” tasten inden for 10 
sekunder, nu vises tid nummer 2.. Hver gang der trykkes på ”set” tasten skiftes mellem tid 
1, 2 og 3. Den aktive funktion varmerdrift (9) eller ventilationsdrift (2) vises i displayet, og 
programnummeret blinker. 

Indstil uret og 
opvarmningstid 

Indstilling af ur: 
Tryk på ”set” tasten og hold den nedtrykket, mens der trykkes på enten fremad tasten >> 
eller baglæns tasten << samtidig. Herefter slippes begge taster. Nu ses den indstillede tid 
(ur symbolet (7) vises i displayet). Tryk på en af piltasterne for at indstille tiden til den 
aktuelle tid. 

 
Indstilling af varmetid 
Tryk én gang mere på ”set” tasten og hold den nedtrykket, mens der trykkes på enten 
fremad tasten >> eller baglæns tasten << samtidigt. Slip tasterne og så vises den 
indstillede opvarmningstid, (varmersymbolet (9) og ventilationssymbolet (2) blinker). 
Tryk på piltasterne for at indstille den ønskede varmetid. 
Den indstillede varmetid gemmes, når visningen i displayet forsvinder eller ved at trykke 
på ”set” tasten. 

Indstille 
restbrændtid 

Under varmerdrift eller ventilationsdrift kan den aktive resterende funktionstid ændres til 
mellem 10 minutter og 60 minutter vha. fremad tasten >> eller baglæns tasten <<. 

 
 
 

Som tilbehør til Deres Thermo Top komfortvarmer kan der leveres en smart GSM start system. Ring blot 
til varmeren og den starter som bestilt. 
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T80 & T91 fjernbetjeninger 
 

Ved montering af en trådløs fjernbetjening kan alle Webastos varmere betjenes på op til ca. 600 meters afstand. 
Installation af 
fjernbetjening  
(T80 & T91) 
 
 
 
 
Der kan indkodes flere 
håndsendere til samme modtager. 

Monter batterierne i håndsenderen (OBS: (Begge batterier vender samme vej)) 
Fjern den yderste sikring fra varmerens sikringer (1 amp). 
Hold sikringen ude i mindst 5 sekunder, og monter den derefter igen 
Inden for 5 sekunder trykkes på Off knappen og knappen holdes nede  
ca. 5 sekunder. 
Nu er håndsenderen programmeret sammen med modtageren. 
Bemærk håndsenderen må under programmeringen ikke være for tæt på modtageren,  
da den så vil overstyre signalet. Er man lidt tæt på så hold en hånd over antennen  
på håndsenderen for derved at dæmpe signalet. 

Aktivering af varmer  

Tryk på  
On tasten og varmeren tændes 
Off knappen for at slukke 
Bemærk at fjernbetjeningen ikke bør benyttes inde 
i vognen, da signalet kan være for kraftigt og 
varmeren vil så ikke reagere. 
 

Kontrol af 
varme/ventilations 
indstillingen 
 

 

Tryk på On. 
Lyser dioden rødt er betjeningen sat til varme og grønt til ventilation. 
Rød = Varme 
Grøn = Ventilation 

 
Vælg mellem varme og 
ventilation 
 

 

Tryk begge knapper ned to gange hurtigt efter hinanden. Nu skifter farven fra rød til  
grøn på dioden. Næste gang der trykkes på begge knapper to gange hurtigt efter 
hinanden skifter dioden igen fra grøn til rød. 
Rød = Varme 
Grøn = Ventilation 

 
Indstilling af drifttid 
 
 
 
 
OBS: T80 med sorte 
knapper kan gå op til 12 
blink = 120 minutter 

 

Når der trykkes tre gange i træk på begge knapper, hurtigt efter hinanden, begynder 
 lysdioden at blinke et antal blink med samme intervaller, så kommer der et lidt 
længere mellemrum igen et antal blink med ens intervaller. 
Fabriksindstillingen blinker 3 gange og så et længere mellemrum. 
Ved at trykke en gang på Off knappen kommer derefter et blink mere, fra 3 blink til 4 
blink.  
Systemet går fra 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 blink og retur til 1 blink. 
Hvert blink er lig med 10 minutter. 3 blink = 30 minutter, 6 blink = 60 minutter osv. 
Når ønsket antal blink er indstillet, trykkes på On knappen, og drifttiden er indstillet. 
 

Tilbage til 
standardindstillingen 

Hold begge knapper nedtrykket i mindst 10 sekunder og systemet er retur til  
fabriksindstilling. 

 
Aktivering af varmeren 
via fjernbetjening. 
 

Tryk On knappen ned. I løbet af kort tid kommer et retursignal fra varmeren, der 
får lysdioden til at blinke. Systemet er startet. Hvis ikke systemet har fået signal,  
begynder lysdioden at blinke hurtigt efter hinanden  
(Prøv igen eller gå nærmere til vognen). 

 
 

Kontrol af batterier 

 

Lysdiode Tiltag 
OK Lyser efter 1 sekund ca. i ½ sekund (Grøn for 

ventilation og rød for varme). 
Intet 

Svagt Blinker efter 1 sekund i ca. 2 sekunder (Orange). 
 

Opvarm batteriet til over 0  
grader. Udskift batterierne  
ved førstkomne lejlighed. 

Opbrugt Lyser efter 1 sekund i ca. 5 sekunder (Orange). Udskift batterierne 
 

On 

Off 


