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Návod na obsluhu
UPOZORNENIE:
Neoddeliteľnou súčasťou tohto návodu je návod na obsluhu kúrenia Thermo Top E / C / P /
V – všeobecná časť.
Všeobecné informácie
Vážený zákazník / vážená zákazníčka firmy Webasto.
Ďakujeme Vám za kúpu nového originálneho príslušenstva firmy Webasto.
S týmto produktom máte k dispozícii komfortné a inovatívne možnosti ovládania Vášho
nezávislého kúrenia Webasto. Tento návod na obsluhu dopĺňa výklad montážneho strediska a
popisuje ešte raz funkcie Thermo Call TC2.
Použitie
Pomocou Thermo Call TC2 CONNECT je možné vaše pomocné kúrenie Webasto ovládať na
diaľku pomocou SMS (služby krátkych textových správ). Na ovládanie sú vhodné všetky mobilné
telefóny umožňujúce posielanie SMS. Svoje pomocné kúrenie Webasto môžete nielen zapnúť,
ale si aj naprogramovať dobu zapnutia podľa vlastného uváženia.

UPOZORNENIA
•
pred uvedením do prevádzky TC 1.1 dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu
Thermo Top E/C/P/V - všeobecná časť.
•
v režime „kúrenia“ je potrebné pred opustením vozidla nastaviť vlastné kúrenie na
„teplo“. Ventilátor vozidla pri 3-stupňovom na 1. a pri 4-stupňovom na 2. stupeň. Pri
plynulej regulácii otáčok ventilátora ho nastavte na 1/3 rozsahu.
•
V záujme predídenia vybitia akumulátora vozidla Vám odporúčame, aby ste si
nastavili čas zodpovedajúci dobe jazdy. Napríklad ak bežná jazda trvá 30
minút, odporúčame nastaviť dobu kúrenia / vetrania na 30 minút.
Thermo Call TC 1.1 je z výroby nastavený na 30 minút „kúrenia“.
Obsluha pomocou telefónu
•
•
•

Telefónne číslo Vášho Thermo Call TC2 je tel. číslo SIM-karty, ktorá je v ňom
vložená.
Vaše osobné heslo môže mať 2 až 10 symbolov a obsahovať číslice i písmená.
Môžete si ho sami určiť podľa vlastného výberu. Z výroby je nastavené heslo „00“.
Povel SMS pre pomocné kúrenie Webasto musí mať VŽDY nasledujúcu štruktúru:
HESLO POVEL (napr. „00 ON“ – Teraz sa aktivuje pomocné kúrenie)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Bezpodmienečne rešpektujte medzeru medzi heslom a povelom, ktorý po hesle nasleduje.
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•
•
•

Pri odoslaní povelovej správy SMS s nesprávnym heslom dostanete správu
„Password ERROR“ (Heslo CHYBA).
Ak odošlete povelovú správu SMS s nesprávnym povelom, dostanete správu
„Command ERROR“ (Povel CHYBA).
Ak sa povel SMS nedá vykonať, dostanete správu „FAIL x..x“ (x..x NEÚSPEŠNÝ)
pričom x..x zodpovedá príslušnej neúspešnej správe SMS.
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Syntax SMS: HESLO POVEL (napr. 00 ON na zapnutie
pomocného kúrenia, ak je heslo „00“)
Funkcia
Číslo môjho Thermo Call TC2:
ZAPNÚŤ nezávislé kúrenie
VYPNÚŤ nezávislé kúrenie
ZAPNÚŤ kúrenie na xxx minút
Programovanie doby zapnutia
Zmeniť HESLO
Aktivovať ODPOVEĎ na SMS
Deaktivovať ODPOVEĎ na SMS
Zistenie stavu

Príkaz stlačte tlačidlo
ON
OFF
ON (10 – 120 minút)
TIME (10 – 120 minút)
PWD.....
SMS ON
SMS OFF
CHECK

LED – dióda svieti

aktívne nezávislé kúreni

2 – dióda bliká rýchlo
LED

bezprostredne po stlačení spínača

Poznámka
1
2
3
4
5
6
6
7

Poznámky
1

Upozornenie
Kúrenie sa aktivuje na vopred naprogramovanú dobu kúrenia.

2

Kúrenie sa vypne.

3

Kúrenie sa zapne na požadovaný počet minút bez toho, aby sa zmenila
predprogramovaná doba vykurovania.
Hodnota sa pritom musí pohybovať v rozsahu od 10 do 120. Pri hodnote
<10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota vyhodnotí
ako 120.

4

Doba zapnutia sa uloží v systéme a musí byť v rozsahu od 10 po 120. Pri
hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota
vyhodnotí ako 120.

5

Namiesto „.....“ napíšte Vaše nové heslo. Môže sa skladať z číslic a
písmen. Heslo môže mať dĺžku od 2 do 10 znakov. Po akceptovaní
nového hesla dostanete potvrdenie v správe SMS s obsahom
„Password...... OK“

6

Podľa potreby možno potvrdzovacie správy SMS vypnúť.

7

Možné odpovede: Webasto; yyy = zvyšná doba kúrenia „Webasto ON
CLOCK“ (pomocné kúrenie bolo aktivované hodinami predvoľby), alebo
„Webasto ON yyy min“ (pomocné kúrenie bolo aktivované tlačidlom, alebo
pomocou SMS) alebo „Webasto OFF“ (pomocné kúrenie je vypnuté)

Obsluha pomocou spínača
Dodávka obsahuje aj spínač, ktorý musí byť namontovaný vtedy, ak nie je k dispozícii žiaden iný
ovládací prvok (hodiny alebo diaľkové ovládanie). Slúži potom k obsluhe a indikácii stavu Vášho
nezávislého kúrenia. Po zatlačení spínača sa zopakuje posledná funkcia, ktorá bola aktivovaná
pomocou telefónu. Ak je systém v okamihu zatlačenia spínača zapnutý, ukončí sa cyklus kúrenia,
resp. vetrania.
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