Betjeningsvejledning
Thermo Call TC2 CONNECT
(SMS)

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 TC2 funktioner og er et supplement til den
orientering Deres forhandler allerede har givet Dem.

Anvendelse
Med Thermo Call TC2 CONNECT kan du fjernstyre din Webasto komfortvarmer ved
hjælp af SMS (Short Message Service). Alle mobiltelefoner, der kan sende SMSbeskeder, kan bruges som fjernbetjening. Du har mulighed for både at tænde
Webasto komfortvarmeren og programmere den ønskede aktiveringsperiode.

BEMÆRK: (kan variere fra bilmodel til bilmodel)
▪ 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.
Bilens ventilation skal indstilles på trin 1 med en 3-trins-ventilator og på trin 2
med en 4-trins-ventilator ved opvarmning. Fuldelektroniske anlæg kan være
specielle, spørg forhandler.
▪ For at undgå at køretøjets batteri tømmes for strøm, anbefaler vi ved brug
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af Thermo Top E/C og Thermo Top P 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.
Thermo Call TC2 er fra fabrikken indstillet på en 30 minutters varmeperiode.

Betjening over mobiltelefon
•

Ved køb af Thermo Call får de også udleveret et specielt Thermo Call
telefonnummer. Bemærk at det normale 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.

•

Din personlige adgangskode kan have en længde på mellem 2 og 10 tegn og
bestå af både tal og bogstaver. Du kan selv bestemme, hvordan din
adgangskode skal se ud. Fra fabrikken er adgangskoden indstillet til "00".

•

En SMS-kommando skal ALTID være opbygget på følgende måde:
ADGANGSKODE KOMMANDO (f.eks.: "00 ON" – nu aktiveres komfortvarmeren)
VIGTIGT: Du skal altid sørge for den korrekte afstand mellem adgangskoden og
den efterfølgende kommando.

•

Hvis en SMS-kommando overføres med en forkert adgangskode, modtager du
meddelelsen "Password ERROR".

•

Hvis en SMS-kommando overføres med en forkert kommando, modtager du
meddelelsen "Command ERROR".

•

Hvis en SMS-kommando ikke kunne udføres, modtager du meddelelsen "FAIL
x..x", hvor "x..x" står for den pågældende mislykkede SMS-kommando.

SMS-syntaks: ADGANGSKODE KOMMANDO (eks. 00 ON for
at tænde komfortvarmeren, hvis adgangskoden er "00")
Ordre
Indtast

Anm.

AKTIVER varmer

ON

1

DEAKTIVER varmer

OFF

2

ON (10-120 minutter)

3

TIME (10-120 minutter)

4

Ændring af ADGANGSKODE

PWD …..

5

Aktivering af SVAR SMS

SMS ON

6

Deaktivering af SVAR SMS

SMS OFF

6

CHECK

7

Funktion
Mit Thermo Call TC2 telefonnummer:

AKTIVERING af komfortvarmeren i xxx
minutter
PROGRAMMERING af aktiveringens
varighed

Statuskontrol

Betjening med trykknap
Udstyret indeholder en trykknap. Den bliver indbygget, hvis der ikke findes et
startur eller Telestart. Trykknappen bruges til betjening og oplysning af varmerens
aktuelle drift. Når du trykker på knappen, gentages den sidste styrefunktion. Hvis
systemet er aktiveret, når du trykker på knappen, afsluttes den igangværende
varmecyklus.

LED lyser konstant
LED blinker hurtigt

Æ

varmer aktiv

Æ umiddelbart efter tryk

Anm.

Forklaring

1

Komfortvarmeren aktiveres i den forprogrammerede varmeperiode.

2

Komfortvarmeren slukkes.

Komfortvarmeren tændes i det ønskede antal minutter, uden at
3

værdien for den forprogrammerede varmeperiode ændres. Værdien
skal være mellem 10 og 120. Ved en værdi <10 registreres dette som
10, og ved en værdi >120 registreres dette som 120.
Aktiveringsvarigheden gemmes i systemet og skal ligge mellem 10

4

og 120. Ved en værdi <10 registreres dette som 10, og ved en værdi
>120 registreres dette som 120.
I stedet for "....." skal du indsætte din nye adgangskode. Den kan
bestå af tal og bogstaver. Adgangskodens længde kan være på

5

mellem 2 og 10 tegn. Hvis den nye adgangskode er accepteret,
modtager du som bekræftelse en SMS med indholdet "Password ......
OK".

6

Hvis du ønsker det, kan du annullere den bekræftende SMS-besked.
Svarmuligheder: Webasto; yyy = resterende varmeperiode
"Webasto ON CLOCK" (komfortvarmeren er aktiveret via timer)
eller

7

"Webasto ON yyy min" (komfortvarmeren blev aktiveret med knap eller SMSbesked)

eller
"Webasto OFF" (komfortvarmeren er slukket)

