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Tekniset tiedot
Matkustamonlämmittimessä K2 (400 127 783) on
kaksi tehoasentoa, 600 W (LOW) ja 1500 W (HIGH).
Matkustamonlämmittimessä K3 (400 127 791) on
kaksi tehoasentoa, 1250 W (LOW) ja 2100 W
(HIGH).
Annetut tehot koskevat tilannetta, jossa lämpötila on
-25 °C ja ilmavirtaus vapaa. Lämpöelementti on
nimittäin tyyppiä, joka säätää tehoa ympäristön lämpötilan ja puhaltimen ilmavirtauksen mukaan.
Matkustamonlämmitin on varustettu lämpövarokkeella, joka katkaisee virran lämpöelementille ja
puhallinmoottorille, jos lämpötila ylittää sallitun
arvon. Lämpövaroke voi laueta, jos mm. lämmitin
sijoitetaan siten, ettei ilma pääse kiertämään, esim.
pietettäessä puhallus- tai imusäleikkö. Jos lämpövaroke on lauennut, matkustamonlämmitin ei toimi.
Matkustamonlämmitin K2: Lämpövaroke asetetaan uudelleen seuraavasti:
1 Vedä matkustamolämmittimen pistoke irti siten,
että lämmitin on täysin jännitteetön. Lisäksi lämmittimen tulee olla jäähtynyt.
2 Paina sisään musta nuppi, joka on matkustamonlämmittimen puhallussäleikössä.

VAROITUS
Työkaluja ei saa käyttää, koska tämä voi vaurioittaa elementtiä tai lämpövaroketta. Se voi aiheuttaa
oikosulun ja tulipalon.
Pitää kuulua selvä napsahdus.
Matkustamolämmitin K3: Lämpövaroketta ei voi
asettaa uudelleen, vaan se pitää vaihtaa, ota yhteys
myyntipaikkaan.
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Käyttöohjeet
VAROITUS

VAROITUS

Matkustamolämmitintä ei saa säilyttää auton
matkustamossa matkan aikana. Jos esim. sattuu
onnettomuus, jossa auto pyörii ympäri, lämmitin
sinkoutuu ympäriinsä ja aiheuttaa vakavia
vammoja.

Matkustamolämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden pitää
olla yhtenäinen koko matkan matkustamolämmittimeltä auton pistorasian kautta maadoitettuun
sähköliitäntään asti.

1 Sovita lankateline matkustamonlämmittimen
takana oleviin reikiin.
2 Aseta matkustamonlämmitin matkustajan istuimen eteen imusäleikkö suunnattuna eteenpäin
autossa.

Turvallinen toiminta edellyttää:

Huomaa
Aseta lämmitin siten, ettei se tule kosketuksiin
istuimen verhoilun kanssa, koska tällöin on
olemassa hankautumisen ja verhoilun värjääntymisen vaara.

•

Tarkasta säännöllisesti maadoitusyhteys liitäntäpistorasian maadoitusliittimen ja matkustamopistorasian maadoitusliitännän väliltä.

•

Käsittele kaikkia johtimia varovasti. Varo
erityisesti puristusvaurioiden vaaraa sekä
viiltovaurioiden vaaraa teräviä peltiosia vasten.

•

Tutki liitäntäjohdin säännöllisesti vaurioiden ja
vanhenemisen suhteen. Vaurioitunut johdin
pitää vaihtaa välittömästi.

3 Nosta mahdollinen kumi- tai kangasmatto ylös
ja aseta se lämmittimen lankatelineen päälle.
4 Kytke matkustamonlämmitin ja valitse sopiva
tehoasento.

Huomaa
varashälyttimellä varustettu Saab 9-3 M03-:
Kytke hälyttimen liiketunnistin pois toiminnasta
auton käyttöohjekirjassa olevan selostuksen
mukaisesti, kun lämmitintä käytetään. Muutoin on
olemassa väärän hälytyksen vaara lämpimän
ilman kierrosta johtuen.
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