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Generelle informationer
Vi takker Dem for valget af dette nye Webasto produkt.
De får med denne nye fjernbetjening en komfortabel og moderne
betjeningsmulighed til Deres Webasto komfortvarmer. Betjeningsvejledningen
sammenfatter alle Thermo Call TC1.1 funktioner og er et supplement til den
orientering Deres forhandler allerede har givet Dem.

Anvendelse
Deres Webasto komfortvarmer kan nu fjernstyres via DTMF datatransmission per
telefon. Alle mobil- og fastnettelefoner, der kan videresende multifrekvens-toner,
kan anvendes. (generelt kan alle trykknaptelefoner med toneopkald benyttes)
Ved opkald til Deres ThermoCall TC1.1 bliver De via en menu guidet gennem
systemet
og vil således på en nem måde hurtigt være i stand til at betjene varme- og
ventilations systemet i Deres køretøj. De kan programmere starttiden, stille
drifttiden samt vælge varme- eller ventilation.

BEMÆRK:
▪ Læs venligst de generelle betjeningsinformationer for Deres Webasto varmer.
▪ For at kunne bruge Webasto komfortvarmeren skal bilens varmeapparat,

inden De forlader bilen, stilles på højeste varmetrin.
Ligeledes skal luftstrømmen ved et 3-trins system indstilles på trin 1. Ved et
4-trins system indstilles luftstrømmen på trin 2. Ved et trinløst system skal der
indstilles på mindst 1/3 af luftstrømskapaciteten.
Fuldelektroniske anlæg kan være specielle, spørg forhandler.
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▪ OBS: Bruges Thermo Call TC1.1 på Thermo Top og Thermo Top T skal

drifttiden stilles til 20 eller 30 minutter.
For at undgå at køretøjets batteri tømmes for strøm, anbefaler vi ved brug
af Thermo Top Z/C og Thermo Top E varmere at indstille varmeperioden i forhold
til køretiden. Ved en daglig køretid på ca. 30 minutter anbefaler vi at
varmeperioden også stilles til ca. 30 minutter. Ved luftvarmere og vandvarmere
i lastbiler eller busser kan varmeperioden programmeres til op til 120 minutter.
ThermoCall TC1.1 er fra fabrikken indstillet på en 30 minutters varmeperiode.

Betjening over fastnet- eller mobiltelefon
▪ Sørg for at Deres fastnettelefon står på tonevalg (DTMF). Se betjeningsvejledning

til telefonen.
De fleste mobiltelefoner er allerede indstillet på denne funktion.
▪ Ved køb af ThermoCall får de også brug for et telefonnummer til enheden.
Bemærk at det normalt er et GSM kontantkort.
Skal telefonen bruges i udlandet kan et kontantkort normalt ikke bruges,
i stedet skal bruges et nummer fra et standard abonnement, tal med
Deres Webasto forhandler eller Deres netudbyder.
▪ Efter at GSM kortet er monteret i Thermo Call modulet ringes nummeret op, når
forbindelsen er igennem hører De ”WEBASTO THERMOCALL, HJERTELIG
VELKOMMEN”, efterfulgt af kommandoen ”INDTAST VENLIGST DERES
PASSWORD”. Indtast nu Deres password (2-cifret kode) plus #.
Fra fabrikken er passwordet sat til ”00” (00#).
Efter korrekt indtastning kommer De ind til menuområdet. De mulige funktioner
Høres nu i en endeløs rækkefølge. Vælg den ønskede funktion, der kommer
nu en bekræftelse på ordren. Hvis der er fejlindtastning eller der ikke foretages
nogen indtastning, høres beskeden ”INDTASTNING IKKE KORREKT”. De mulige
kommandoer gentages endnu 2 gange, hvorefter telefonforbindelsen bliver
afbrudt. Kommandomulighederne tilpasser sig automatisk det installerede
Webasto udstyr.

Betjening over telefon
Funktion

Ordre
Indtast

Anm.

Mit ThermoCall TC1.1 telefonnummer:
AKTIVER varmer

1

DEAKTIVER varmer/ventilation

1

AKTIVER ventilation

2

Varmer/ventilation
FORLÆNG PERIODE

2

1

Varmer/ventilation
SE RESTERENDE PERIODE

3

1

Automatisk startur
AKTIVER / DEAKTIVER

4

2

SE DEN AKTUELLE TID

5

Find køretøjets POSITION

9
0

PROGRAMMERING

6
3

Programmering
Tast 0 i første ordreomgang. De befinder Dem nu i programmeringsfasen
1  nyt password
(2 cifre)  # gentag nyt

ÆNDRE PASSWORD

4

password  #
Varmer

2  2 eller 3 cifre

ÆNDRE VARMEPERIODE

(10 -120 minutter) #

Ventilation

3  2 eller 3 cifre

ÆNDRE VENTILATIONSPERIODE

(10 –120 minutter)  #

Sæt

4  2 cifre (≤ 23 timer)

AKTUEL TID

og 2 cifre (≤ 59 minutter)
5  2 cifre (≤ 23 timer)

STARTTIDSPUNKT varmer

og 2 cifre (≤ 59 minutter)

STARTTIDSPUNKT ventilation

6  2 cifre (≤ 23 timer)
og 2 cifre (≤ 59 minutter)

4 5
4 5
4

4

4

0

STOP PROGRAMMERING

Betjening med trykknap
Udstyret indeholder en trykknap. Den bliver indbygget, hvis der ikke findes et
startur eller
Telestart T70/T80. Trykknappen bruges til betjening og oplysning af varmerens
aktuelle drift. Ved tryk på knappen gentages den sidste udførte ordre, der blev givet
via telefon. Hvis systemet er i funktion, når trykknappen aktiveres, afsluttes den
løbende varme-/ventilationsperiode.

LED lyser konstant

Æ

varmer aktiv

LED blinker langsomt

Æ

ventilation aktiv

LED blinker hurtigt

Æ

umiddelbart efter tryk

Anm.
1

Forklaring
Ikke mulig, hvis funktion er aktiveret over startur.
Starter varmer henholdsvis ventilation på det programmerede
tidspunkt og for den programmerede periode.

2

BEMÆRK: Der startes kun én varme- eller ventilationsperiode.
Starturet skal aktiveres på ny for at begynde den næste varmeeller ventilationsperiode.

3

Gives intet indtast i de første 10 sekunder, går ThermoCall
automatisk tilbage til startordrene.
Var fejlindtastning eller manglende indtastning i de første

4

5 sekunder, melder ThermoCall tilbage „INDTASTNING
IKKE KORREKT“ og er hermed tilbage i programmeringsfasen.
Alle bekræftede ordrer forbliver i hukommelsen.
De indtastede minutter bliver lagret som den nye periode for varme

5

eller ventilation. Fra fabrikken er udstyret indstillet til en driftperiode
på 30 minutter.

6

Hvis der er tilsluttet et eksternt GPS- modul

Tegnforklaring
01234
56789

«xx»

Telefonknapper (se betjeningsvejledning til
telefonen)
Tryk på knappen/knapperne
ThermoCall tekst

#

„Nr.“ knap

ł

Mellemrum (se betjeningsvejledning til telefonen)

≤

Mindre end, henholdsvis lig med

