Návod na obsluhu
Thermo Call TC2 CONNECT
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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 alebo servisného miesta Webasto a popisuje ešte raz funkcie Thermo Call TC2.

Použitie
Pomocou Thermo Call TC2 CONNECT môžete vaše nezávislé kúrenie Webasto ovládat'
na diaľku pomocou SMS (služby krátkych textových správ). Na ovládanie sú vhodné
všetky mobilné telefóny umožňujúce posielanie správ. Svoje nezávislé kúrenie Webasto
môžete pomocou SMS nielen zapnút', ale si aj naprogramovat' dobu zapnutia podľa
vlastného uváženia.
UPOZORNENIA:
• Pred uvedením TC2 do prevádzky dbajte, prosím, bezpodmienečne na všeobecný
návod na obsluhu vášho nezávislého kúrenia Webasto a takisto na miesto, kde stojí
vaše vozidlo.
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• V režime kúrenia treba pred opustením vozidla nastavit' vlastné kúrenie na „teplo".
Ventilátor vozidla sa v režime kúrenia nastavuje pri 3-stupňovom ventilátore na 1.
stupeň a pri 4-stupňovom ventilátore na 2. stupeň.
Pri plynulej regulácii otáčok ventilátora nastavte ventilátor minimálne na 1/3
výkonu.
• Pri kúreniach typu Thermo Top E/C a Thermo Top P odporúčame nastavit' dobu
zapnutia tak, aby zodpovedala dobe jazdenia a aby sa zabránilo vybitiu
akumulátora. V prípade jazdy trvajúcej cca 30 minút (jednoduchá trasa)
odporúčame nastavit' dobu vykurovania na 30 minút.
Pri teplovzdušných a teplovodných kúreniach v nákladných vozidlách a autobusoch
je možné naprogramovat' dobu zapnutia až na 120 minút.
Thermo Call TC2 je z výroby nastavený na 30 minút kúrenia.

Obsluha pomocou mobilného telefónu
• Od vášho siet'ového operátora ste podľa vašej objednávky dostali vlastné
telefónne číslo Thermo Call.
• Vaše osobné heslo môže mat' 2 až 10 znakov a obsahovat' číslice i písmená.
Môžete si ho sami určit' podľa vlastného výberu. Z výroby je nastavené heslo „00“.
• Príkaz zadaný pomocou SMS pre nezávislé kúrenie Webasto musí mat' VŽDY
nasledujúcu štruktúru: HESLO PRÍKAZ (napr.: „00 ON“ – Teraz sa aktivuje
nezávislé kúrenie).
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Bezpodmienečne rešpektujte, že medzi heslom a
príkazom, ktorý po hesle nasleduje, treba zadat' znak medzery.
• Pri odoslaní príkazu pomocou SMS s nesprávnym heslom dostanete správu
„Password ERROR“ (Heslo CHYBA).
• Pri odoslaní príkazu pomocou SMS s nesprávnym príkazom dostanete správu
„Command ERROR“ (Príkaz CHYBA).
• Ak sa príkaz cez SMS nedá vykonat', dostanete správu
„FAIL x..x“ (x..x NEÚSPEŠNÝ), pričom x..x zodpovedá príslušnej neúspešnej
správe SMS s príkazom.

Syntax SMS: HESLO PRÍKAZ (napr. 00 ON pre zapnutie
nezávislého kúrenia, ak je heslo „00“)
Funkcia

Príkaz
Stlačte tlačidlo

Pozn
ámka

ON

1

Číslo môjho Thermo Call TC2:
AKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie
DEAKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie

OFF

2

ON (počet
minút)

3

TIME (počet
minút)

4

Zmenit' HESLO

PWD …..

5

Aktivovat' ODPOVEĎ na SMS

SMS ON

6

Deaktivovat' ODPOVEĎ na SMS

SMS OFF

6

CHECK

7

AKTIVOVAŤ nezávislé kúrenie na xxx minút
PROGRAMOVANIE doby zapnutia

Výzva na zistenie stavu

Obsluha pomocou spínača
Dodávka obsahuje aj spínač. Tento spínač sa musí namontovat' vtedy, ak nie sú k
dispozícii žiadne hodiny s predvoľbou, resp. žiadne diaľkové ovládanie, a slúži na obsluhu
a indikáciu aktuálneho prevádzkového stavu vášho nezávislého kúrenia.
Po zatlačení spínača sa zopakuje posledná riadiaca funkcia. Ak je systém pri zatlačení
spínača aktivovaný, ukončí sa prebiehajúci vykurovací cyklus.

LED dióda svieti trvalo → aktívne nezávislé kúrenie
LED dióda bliká rýchlo → bezprostredne po stlačení spínača

Poznámky

Upozornenie

1

Nezávislé kúrenie sa aktivuje na vopred naprogramovanú dobu kúrenia.

2

Nezávislé kúrenie sa vypne.

3

Nezávislé kúrenie sa zapne na požadovaný počet minút bez toho, aby sa
zmenila predprogramovaná doba vykurovania. Hodnota sa pritom musí
pohybovat' 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 byt' v rozsahu od 10 a 120. Pri
hodnote <10 sa hodnota vyhodnotí ako 10, pri hodnote >120 sa hodnota
vyhodnotí ako 120.

5

Pre „.....“ nastavte vaše nové heslo. Môže sa skladat' z číslic a písmen. Heslo
môže mat' 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 vypnút'.
Možné odpovede: WEBASTO= názov prístroja; yyy = zvyšná doba kúrenia
“ WEBASTO ON CLOCK”

7

(nezávislé kúrenie bolo aktivované hodinami s
predvoľbou)

alebo
“ WEBASTO ON yyy min”

(nezávislé kúrenie bolo aktivované spínačom
alebo pomocou SMS)

alebo
“ WEBASTO OFF”

(nezávislé kúrenie je vypnuté)

