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GEBRUIKSAANWIJZING
Geachte mevrouw, mijnheer,
Webasto Thermo & Comfort SE wenst u veel rijplezier toe met het
Hollandia 700 open dak dat in uw auto is geïnstalleerd. Uw open dak is
een kwaliteitsproduct van Webasto. Dit open dak is verkrijgbaar in 2
versies, ENTRY en COMFORT.
In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde informatie over dit
Hollandia 700 schuif-/kanteldak. Lees deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door, zodat u optimaal plezier hebt van uw open dak.

SCHAKELAAR
Het open dak kan worden bediend met een 3-knops-schakelaar met zelfverklarende symbolen. Hiermee kunt u het glazen paneel kantelen, open
schuiven of sluiten.
De schakelaar voor een ENTRY open dak is volledig zwart. De COMFORTschakelaar is verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, beige en grijs), heeft LED
verlichting en is herkenbaar aan een verchroomde rand. Naast de functies
van de ENTRY heeft de COMFORT schakelaar ook tiptoets bediening.

BEDIENING
Zorg ervoor dat het contact van uw auto is ingeschakeld.
SCHUIF-OPEN (Entry-versie en Comfort-versie)
Als u de knop
ingedrukt houdt, beweegt het glazen paneel
naar de stand OPEN (fig. A1). Het paneel blijft bewegen zolang u de
knop ingedrukt houdt. Het paneel stopt met bewegen zodra u de
knop loslaat (fig. A2) of wanneer het dak volledig is geopend.
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TIP-TOETS SCHUIF-OPEN (alleen de Comfort-versie)
Door de knop
kort in te drukken (max. 0,3 seconden), beweegt het glazen paneel automatisch naar de schuifstand VOLLEDIG
OPEN (fig. A3). Het paneel stopt wanneer u een van de knoppen indrukt (fig. A4) of wanneer het dak volledig is geopend.
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HEFSTAND (alleen de Entry-versie)
Als u de knop
ingedrukt houdt, opent het glazen paneel in
HEFSTAND (fig. B1). Het paneel blijft bewegen zolang u de knop ingedrukt houdt. Het paneel stopt met bewegen zodra u de knop loslaat
(fig. B2) of wanneer de maximale HEFSTAND volledig is bereikt.
TIPTOETS HEFSTAND (alleen de Comfort-versie)
Door de knop
kort in te drukken (max. 0,3 seconden), opent
het glazen paneel automatisch in volledige HEFSTAND (fig. B3).
Het paneel stopt wanneer u een van de knoppen opnieuw indrukt of
wanneer de volledige HEFSTAND is bereikt.
4-STAPS HEFSTAND (alleen de Comfort-versie)
Als u de knop
ingedrukt houdt, beweegt het glazen paneel
in vier stappen naar de maximale HEFSTAND (fig. B4). De 4-staps
functie zorgt ervoor dat de gebruiker eenvoudig de meest comfortabele kantelpositie kan vinden. Het paneel blijft bewegen zolang u de
knop ingedrukt houdt. Het paneel stopt met bewegen zodra u de
knop loslaat of wanneer de maximale HEFSTAND is bereikt.
DICHT (Entry- en Comfort-versie)
Als u de knop
ingedrukt houdt, zal het schuifdak DICHT
gaan (fig. C1 en C2). Het paneel blijft bewegen zolang u de knop ingedrukt houdt. Het paneel stopt met bewegen zodra u de knop loslaat (fig.C3) of wanneer het dak volledig gesloten is.
TIP-TOETS DICHT (alleen de Comfort-versie)
Door de knop
kort in te drukken (max. 0,3 seconden), zal het
dak volledig sluiten (fig. C4 en C5).
Het paneel stopt wanneer u een van de knoppen opnieuw indrukt of
wanneer het dak volledig gesloten is.

GEBRUIKSAANWIJZING
LET OP
Het is NIET mogelijk om HEFSTAND direct te selecteren vanuit de
stand SCHUIFSTAND en vice versa (fig. D2). In dat geval zal het glazen
paneel niet bewegen.
U dient altijd eerst de knop
(DICHT) in te drukken
(fig. D1).

OVERIGE KENMERKEN
KLEMBEVEILIGING (veiligheidseigenschap)
Entry-versie:
Indien het glazen paneel een obstakel tegenkomt terwijl het dak sluit vanuit de SCHUIFSTAND, stopt het automatisch.
Comfort-versie:
De klembeveiliging wordt actief zodra het open dak wordt gesloten.
Indien het glazen paneel een obstakel tegenkomt terwijl het dak sluit,
gaat het automatisch weer open.
AUTO-CLOSE (alleen comfort-versie)
Als u het contact van de auto uitschakelt, wordt de functie AUTO-CLOSE
geactiveerd. Na drie seconden sluit het open dak automatisch.
Dit geldt alleen wanneer het glazen paneel zich in de SCHUIFSTAND bevindt. Indien het paneel in de HEFSTAND staat, blijft het open staan om de
ventilatiefunctie te behouden.
Indien u wilt dat het open dak zijn beweging stopt tijdens het sluiten,
dient u kort op een van de knoppen te drukken. U kunt het sluiten van het
paneel voorkomen door een van de knoppen binnen het interval van 3 seconden in te drukken.
Als u het contact inschakelt, kan het open dak op de normale manier worden bediend.

WINDDEFLECTOR (alleen Comfort-versie)
Om buffeting ("helikopter") of windgeruis te reduceren, is het open dak
uitgerust met een winddeflector. De winddeflector komt automatisch omhoog in de SCHUIFSTAND.
ZONNESCHERM
De werking van het zonnescherm hangt af van de beweging van het glazen paneel. Zodra het dak in HEFSTAND word geopend schuift het zonnescherm automatisch naar achter om te zorgen voor wat luchtstroming.
Indien gewenst kan het handmatig verder worden geopend.
Indien het dak openschuift, beweegt het zonnescherm mee, maar het kan
ook verder met de hand worden geopend. Het sluiten van het zonnescherm moet altijd handmatig worden uitgevoerd. Het zonnescherm kan
alleen volledig worden gesloten wanneer het dak volledig gesloten is.

ONDERHOUD
Doorgaans is er geen onderhoud nodig.
GLAZEN PANEEL
Gebruik alleen een mild, niet-krassend reinigingsmiddel en een borstel of
een spons om het glazen paneel te reinigen. Wij adviseren het dak niet te
openen gedurende de eerste paar minuten van de rit als het paneel nog
vochtig is. Webasto adviseert u eerst met een gesloten dak te rijden totdat
al het vocht is verdampt.
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VERLICHTING (alleen Comfort-versie)
De schakelaar is uitgerust met vier kleuren LED's (wit, groen, blauw en
rood) zodat het optimaal overeenkomt met de instrumentenkleuren die af
fabriek zijn ingesteld. De standaard kleurinstelling is wit. Indien dit niet
reeds is gedaan, kunt u de installateur vragen de kleuren aan te passen.
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GEBRUIKSAANWIJZING
GARANTIE
Webasto garandeert de kwaliteit en de goede werking van dit Hollandia
700 open dak. De garantie omvat zowel de onderdelen als de montage en
is geldig gedurende drie (3) jaar vanaf de installatiedatum.
Installatie en / of servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
een officieel installatiebedrijf van Webasto.
Defecten als gevolg van ruwe behandeling, foutief gebruik, ongeval en
glasbreuk zijn niet gedekt door deze garantie.
Transportkosten worden gedragen door de eigenaar.
Het tonen van het aankoopbewijs met installatiedatum geldt als voorwaarde om voor garantie in aanmerking te komen.
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Alle verplichtingen van Webasto in het kader van deze garantie vervallen
indien:
• Installatie en / of servicewerkzaamheden niet worden uitgevoerd door
een officieel installatiebedrijf van Webasto.
• Het product wordt veranderd op een niet door Webasto geoorloofde
manier.
• De eigenaar geen aankoopbewijs met installatiedatum kan overleggen.
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Bij een meertalige versie is de Engelse versie bindend.
Het telefoonnummer van het betreffende land kunt u vinden op het Webasto Servicepuntenoverzicht of de website van de Webastovestiging in uw land.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany
Visitors’ address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany
Only within Germany
Tel.:
0395 5592 229
E-mail: kundencenter@webasto.com

www.webasto.com

