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 Üldine info   
Hea Webasto klient, 

 

 

Täname uue Thermo Call TC3 juhtseadme ostu eest.  

Selle juhtseadme abil võite käivitada Webasto soojendit lihtsalt ja 

kaasaegselt. See kasutusjuhend on mõeldud täiendavaks abiks 

paigaldusfirma poolt tehtud algsele juhendamisele, 

samuti on see kokkuvõte TC3-e omadustest. 

 

Seadme kasutamiseks on vaja SIM-kaarti, see ei kuulu komplekti. 

Täpsemaid juhiseid SIM-kaardi kohta on antud paigaldusjuhendis. 

Võttes kasutusele SIM-kaardi pea meeles, kõik andmed sellelt kaardilt 

kaovad. Helistamise ja SMS-i saatmise kulude kohta saate infot SIM- 

kaardi Teile müünud telefoni operaatorilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu: 
See kasutusjuhend kehtib tootele  Thermo Call TC3, tarkvara  

versiooniga alates V3.2. 

Täpsemaks informatsiooniks, jälgi markeeringut GSM modulil: 

tootekood 7100353 indeksiga C või edasi. 
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Kasutamine  
Webasto soojendit juhitakse telefoni abil. Juhtimiseks sobib ükskõik 

milline mobiiltelefon, millel on toonvalimine. Kasutusaja seadistamine 

on võimalik ajatada kuni 24h ette. 

Nutitelefonidele on võimalik allalaadida ka “appe”, mis lihtsustab 

veelgi seadme juhtimist. Täpsemat infot rakenduste kohta on võimalik 

saada telefonimüüjatelt või rakenduste tootjatelt. 

Tähelepanu: 
*Käivitades soojendit TC3-e  a b i l  o n  v a j a t ä h e l e   p a n n a  ka 

soojendi üldiseid kasutusjuhiseid eriti neid mida peetakse silmas auto 

asukoha suhtes. 

* Auto temperatuuri seadistused tuleb teha vastavalt auto 

mudelikohast juhendit järgides, kui olete oma auto ära parkinud. 

* Thermo Top E/C- samuti ka Thermo Top Evo soojendeid kasutades 

tuleb jälgida, et soojendusaeg seadistatakse sama pikaks kui sõiduaeg, 

vältimaks olukorda kus aku pinge langeb alla kriitilise piiri. Tehase 

poolt on TC3-e tööaeg seadistatud 60 min. Seda aega võib muuta 

vahemikus 1 – 999 minutit. Samuti on võimalik seadistada seadme 

pidev töötamine, seda juba sõltuvalt soojendi tüübist.  

Täpsemad juhised on kirjeldatud juhendi järgnevates osades. 

Soovitame Teil vahetada algseadetes Thermo Call TC3-s ligipääsu 

koodi standard formaadist 1234, enda valitud personaalse koodi 

vastu. Te leiate järgnevalt  täpsema informatsiooni  võimalikest  

tekstisõnumite käskude nimistust.  

 

 Kasutamine ja seadistamine  
Seadmesse on võimalik salvestada kuni 15 autoriseeritud telefoni 

numbrit, TC3 on kasutusvalmis tehase seadistustega kohe, kui 

kasutajate telefoninumbrid on salvestatud. Täpsemad juhised 

telefoninumbrite programmeerimise kohta leiate tabelist, kus on ära 

toodud võimalikud SMS-käsud.  
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Webasto-soojendit on võimalik kasutada järgmiselt : 

 

• Soojenduse- või ventilatsioon funktsiooni sisse- või väljalülitamine 

kõnefunktsiooniga. 

• Soojenduse- või ventilatsioon funktsiooni sisse- või väljalülitamine 

SMS-iga. 

• Soojenduse- või ventilatsioon funktsiooni programmeerimine SMS-

iga 24h ette. 

• Soojenduse- või ventilatsioon funktsiooni sisse- või väljalülitamine 

lüliti abil. 

Enne auto parkimist tuleb seadistada auto ventilatsiooni ja 

temperatuuri  seadistused järgides  auto mudelikohast juhendit. 

 

 

 Helistamisfunksiooni kasutamine  
Helista TC3-e paigaldatud SIM kaardi numbril. Number(id) millelt, TC3 

seadmele helistatakse tuleb eelnevalt seadmesse salvestada, vt. SMS- 

käsklused. TC3 vastab ühenduse korral helisignaaliga. 

 

• Käivitades soojendi TC3-e abil, vastab seade 3 helisignaaliga . Kui 

ühendus katkeb, käivitub soojendi või ventilatsiooni funktsioon 

programmeeritud ajaks(tehase seades 60min). Samuti aktiveerub 

autosse paigaldatud lüliti  LED märgutuli. 

 

• Soojendi seiskamisel TC3-e abil, vastab seade 2 helisignaaliga. 

Kasutusel olnud toiming lõpetatakse ja LED märgutuli lülitis kustub. 

 

Juhul, kui TC3-e helistatakse telefoninumbrilt, mida ei ole seadmesse 

sisestatud, katkestab seade koheselt ühenduse ilma vastusignaalita. 

Soojendi olek ei muutu.
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 Lüliti kasutamine  
Seadme TC3 komplektis sisaldub ka nupplüliti, mis tuleb samuti 

paigaldada. 

Nuppu kasutatakse nii soojendi juhtimiseks kui ka nupu märgutule 

valgusega hetke töörežiimi iseloomustamiseks. 

Nupuga saab soojendit käsitsi sisse- ja välja lülitada. 

Kui soojendi töötab ja nupp alla vajutatada, siis  vastav 

töörežiim lõpetatakse. 

Soovi korral on võimalik nupu valgustust välja lülitada. Selleks 

vajutage ja hoidke nuppu all vähemalt 5 sekundit. Taas 

aktiveerimiseks korrake sama protseduuri. 

Erinevad seadme töörežiimid on kuvatud kasutades LED nuppu 

märgutuld. 

Rohkem teavet nupu kasutamise kohta on selle dokumendi lõpus. 

 

 

 SMS funktsiooni kasutamine  
Järgmises tabelis esitatud käsud edastatakse SMS-i teel TC3-le. Vastav 

toiming kas käivitatakse või peatatakse. Käsud tuleb saata kokku 

kirjutatult ilma tühikuteta. Suurtel või väikestel tähtedel pole sisulist 

vahet. Saadetud SMS-ile vastamise toiming on võimalik välja lülitada. 

TC3-l on sisseehitatud temperatuuri anduri. 

Osades vastus SMS-ides näha olev temperatuur on soovituslik ja seda 

mõjutab otseselt seadme asukoht autos. 
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    Juhtimine ja seadistamine                                            SMS-sõnumidr 
 

 

   XXXX = Kasutaja valik 
 

SMS – 
sõnum 

Funktsioon / kirjeldus Tehase 
seadistus 

START Soojenduse- või ventilatsiooni 
funktsiooni sisselülitamine. 

- - - 

STARTXXXX Soovitud toimingu ajastatud käivitus 
24h sees ühe korra. 

Näiteks: START0700, seade käivitub 
järgmisel hommikul 07:00. 
 Seade saadab vastu sõnumi, kus on 

näha käivitusaeg, kellaaeg ja 
temperatuur. Käivitusaega on 

võimalik muuta uue SMS-iga, või 
eemaldada STOP - käsuga või vajutades 
lülitit vähemalt 3 sekundit. 

- - - 

STARTAUX = START2 Analoog lisaväljundi aktiveerimine 

programmeeritud ajal. 

- - - 
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SMS – 
sõnum 

Funktsioon / kirjeldus Tehase 
seadistus 

STOP Soojenduse- või ventilatsiooni 
funktsiooni välja lülitamine. 

- - - 

STOPAUX = STOP2 Analoog lisaväljundi deaktiveerimine. - - - 

SUMMER TC3 vahetab seadme soojenduselt, 
ventilatsioonile. 

WINTER 

WINTER TC3 vahetab seadme ventilatsioonilt, 

soojendusele. 

WINTER 

AUTOMODE:XX TC3 vahetab seadme automaatselt 
soojenduselt ventilatsioonile valitud 
temperatuuril. Temperatuuri vahemiku 

on võimalik valida 5°C - 35°C. 

OFF 

STATUS Näitab, kas soojendus või ventilatsioon 

on aktiveeritud. Ja kui on, siis ülejäänud 
tööaega. 
Sama on näidatud ka 2. väljundiga 

Kuvatakse hetke temperatuuri ja aku 
pinget. 

- - - 

TEMP Seade saadab hetke TC 3-e mooduli 
temperatuuri või salongi temperatuuri, 

kui on paigaldatud lisa temperatuuri 
andur. 

- - - 
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Järgnevad 5 käsklust on võimalikud, kui on paigaldatud lisa 

temperatuuri andur: 
  

SMS – 
sõnum 

Funktsioon / kirjeldus Tehase 
seadistus 

TEMPSTATUS Näitab hetke temperatuuri ja alarm 

temperatuuri olekut (ON / OFF), 
ülemise ja alumise alarm temperatuuri 

väärtusi. 

- - - 

1234LOTEMP:XX Seadistab ja aktiveerib madalama 
temperatuuri künnise. Alarm on välja 
lülitatud, kui temperatuur on langenud 

allapoole etteantud väärtust. 

OFF 

1234HITEMP:XX Seadistab ja aktiveerib kõrgema 

temperatuuri künnise. Alarm on välja 
lülitatud, kui temperatuur ületab 

etteantud väärtuse. 

OFF 

1234LOTEMP:OFF Deaktiveerib alarmi madalama 

temperatuuri künnise. 

- - - 

1234HITEMP:OFF Deaktiveerib alarmi kõrgema 

temperatuuri künnise. 

- - - 
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SMS – 
sõnum 

Funktsioon / kirjeldus Tehase 
seadistus 

1234NBANK:XXXXX:X 

XXXX 

Salvestab kuni viis telefoninumbrit, 

millele teavitatakse temperatuuri 
alarmist ja eraldi ühendatud auto 
alarmist, hoiatab seadmega ühendatud 

auto signalisatsiooni või välise 
temperatuurianduri rikke/vea korral. 

Telefoni 

numbreid 
ei ole 
salvestatud 

1234IBANK: 
"Entry command" 

Sel juhul luuakse käsk, (maks. 20 
tähemärki) millega defineeritakse  teade,

kuidas TC3 hoiatab sisendsignaali korral, 
kui on listatud signalisatsioon (nt. 
sissemurdmise häire). 

Sisend 
aktiivne 

1234DTMF:ON Aktiveerib DTMF tooni tagasiside 
otsekõne jaoks. 

ON 

1234DTMF:OFF Deaktiveerib DTMF tooni tagasiside 
otsekõne jaoks. 

ON 

1234ACCLIM:ON Aktiveerib telefoninumbri piirangu 

otsesel helistamisel. 

ON 

1234ACCLIM:OFF Lülitab välja  seadmele helistamise 
telefoni numbri piirangu (TC3-e saab 
aktiveerida ilma telefoninumbri 

piiranguteta). 

ON 

1234PIN:XXXX:XXXX Muudab juurdepääsu koodi 1234-st 
XXXX-ks. 
1234 on tehase kood ja tuleks vahetada 

individuaalse kasutajakoodi vastu. Peale 
seda on 1234 vahetatud personaalse 
koodi vastu. 

1234 

VERSION Kuvatakse tarkvara versioon. - - - 
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SMS – 
sõnum 

Funktsioon / kirjeldus Tehase 
seadistus 

1234TIMER1:XXX Sisesta soojenduse või ventilatsiooni 
kestus vahemikus 001 kuni 999 minutit. 

Sisestades 000 vastavaks töörežiimiks 
aktiveerub pidev režiim, mis tuleb välja 
lülitada uuesti helistades, kasutades 

"STOP" tekstisõnumi käsku või 
kasutada deaktiveerimise nuppu. 

60 minutit 

1234TIMERAUX:XXX = 
1234TIMER2:XXX 

Sisesta lisaväljundi aktiveerimise kestus 
vahemikus 001 kuni 999 minutit. 

Sisestades 000 vastavaks töörežiimiks 
aktiveerub pidev režiim, mis tuleb välja 
lülitada uuesti helistades, kasutades 

"STOP" tekstisõnumi käsku.  

30 minutit 

1234ASPONSE:ON Iga tekstisõnumi käsk on kinnitanud 
tekstisõnumi vastusega. 

ON 

1234ASPONSE:OFF Vastu tekstisõnum on deaktiveeritud. ON 

1234ACCLIM:XXXXXX 
X 

Sisestab kuni 5 telefoninumbrit, millelt 
saab aktiveerida TC3-le helistamise ja 

tekstisõnumid. Vähemalt 7 viimast 
numbrit  telefoninumbrist tuleb 

numbrite sisestamisel salvestada. Riigi 
koodi ja suunakoodi saab samuti 
sisestada (kindlasti nõutav 

lühinumbrite korral). 
Kui sisestada mitu numbrit järjest, tuleb 

need kirjutada järjest katkematult, 
ainult kooloniga eraldatult. Näiteks: 
1234ACCLIM: XXXXXXX: XXXXXXX 

Kui hiljem lisada üks või mitu numbrit, 
siis tuleb kõik numbrid uuesti sisestada. 

- - - 
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SMS –                                Funktsioon / kirjeldus                              Tehase             
sõnum                                                                            seadistus 
1234ACCLIMADD:XXX 

XXXX 

Sisestab lisaks kuni 5 telefoninumbrit, 

millelt saab aktiveerida TC3-le 
helistamise ja tekstisõnumid. Vähemalt 
7 viimast numbrit  telefoninumbrist 

tuleb numbrite sisestamisel salvestada. 
Riigi koodi ja suunakoodi saab samuti 
sisestada (kindlasti nõutav 

lühinumbrite korral). 
Kui sisestada mitu numbrit järjest, tuleb 

need kirjutada järjest katkematult 
ainult kooloniga eraldatult. Näiteks: 
1234ACCLIM: XXXXXXX: XXXXXXX 

Kui hiljem lisada üks või mitu numbrit, 
siis lisanduvad need eelnevatele 

numbritele. Maksimaalne mälumaht on 
15 telefoninumbrit. Kui maksimaalne 
mälumaht on saavutatud, siis saadab 

Thermo Call TC3 tagasi veateate. 

 

1234ACCLIMREMOVE: 
XXXX 

Kustutab grupi kuni 5 telefoninumbrit 
praegusest mälust. Kui mitu numbrit on 

sisestatud, tuleb need kanda järjest 
katkematult ainult kooloniga eraldatult. 
Näiteks: 1234ACCLIMREMOVE: XXXX 

Selle protsessi käigus telefoninumbrid 
peavad olema täpselt samamoodi 

sisestatud nagu eelnevalt olid 
salvestatud. Palun kasutage 
1234ACCLIMLIST käsku, et  kuvada 

nimekirja kõigist salvestatud 
telefoninumbritest. 
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1234ACCLIMREMOVE: 

ALL 

Kustutab kõik telefoninumbrid 

praegusest mälust. 
Näiteks: 1234ACCLIMREMOVE: ALL 
Hoiatus! Thermo Call TC3-e ei saa 

kasutada helistamise ja 
tekstisõnumitega juhtides, kuni uute 
telefoninumbrite sisestamiseni. Palun 

kasutage 1234ACCLIM: XXXXXXX käsku, 
et sisestada uued telefoninumbrid. 
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SMS –                               Funktsioon / kirjeldus                              Tehase              
sõnum                                                                            seadistus 
1234ACCLIMLIST  Tagasisides saad nimekirja kõikide 

salvestatud telefoninumbritega. 
Näiteks: 1234ACCLIMLIST  Ettevaatust! 
Sa võid saada tagasiside kuni 3-e 

sõnumiga tekstirühmades, 5-e 
salvestatud telefoninumbriga  
praegusest mälus. 

 

1234SETDEFAULT Tehase seadistuse taastamine.  Käsklus 
rakendub ca. 5 minuti jooksul. Kõik 

kliendipõhised andmed ja kanded 
kustutatakse protsessi käigus ja need 
tuleb uuesti sisestada. 

 

TC3-e on võimalik ühendada auto signalisatsiooniga. Kui funktsioon on 

aktiveeritud, teavitatab seade alarmi korral Teid tekstisõnumiga. 

Alarmseadme ühendamise üksikasju vaata TC3 paigaldamise 

juhendist.
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 Märgutuli, häired ja juhised  
TC3-e arendusel ja valmistamisel on kasutatud uusimaid tehnoloogiaid 

ja toode on väga kvaliteetne. Enamik rikkeid tulenevad GSM-

ühenduste kõikumistest. 

Informatsioon HÄIRESEISUNDI kohta on esitatud järgmises tabelis.  

 

Tähelepanu: Enne SIM-kaardi eemaldamist, tuleb vool seadmest välja 

lülitada. 
 

Märgutuli                      Kirjeldus ja juhiseid 

LED vilgub korra 2 
sekundis 

TC3 on töövalmis. 

LED vilgub korra 
sekundis 

24h ajastus on aktiveeritud. 

LED vilgub kaks korda 

tsükliliselt 

Võrguhäire �võta ühendus mobiili operaatoriga. 
Vigane SIM–kaart �testi SIM-kaarti GSM telefoniga ja 
vaheta vajadusel välja. 
Viga antennis �kontrolli antenni paigaldust ja juhtmeid, 
vajadusel vaheta välja. 

LED vilgub kolm korda 
tsükliliselt 

Vale PUK-kood �aseta SIM-kaart GSM telefoni 
ja sisesta PUK- ning PIN-kood.  
PIN kood võib olla 1234 või välja lülitatud. 
Ühendage seade uuesti. 

LED vilgub kiiresti (u. 

5x sekundis) 

TC3 on vastuvõtnud 30 minuti jooksul üle 20 SMS 
sõnumi ja selle tõttu välja lülitunud �vajuta lülitit 
vähemalt 3 sekundit süsteemi taastamiseks (taastamise 
protsess võib aeg võtta ca. 5 min).  

LED põleb ühtlaselt Soojenduse- või ventilatsioon funktsioon on sisse 
lülitatud. 

LED põleb, soojendi ei 
tööta 

Soojendusel on midagi viga, v õ t k e  ü h e n d u s t 
volitatud Webasto hooldusega. 

LED ei põle, soojendi 

töötab 

Märgutuli on välja lülitatud 
�vajuta lülitit üle 5 sekundi märgutule aktiveerimiseks 
(samuti deaktiveerimiseks). 
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Vead                                Kirjeldus ja juhiseid 

LED näitab, et seade 
on ootel, kuid ei 
reageeri SMS -

sõnumitele 

SIM-kaart lukus, kehtetu, deaktiveeritud või krediit 
on kaardil otsa saanud �testi SIM-kaarti GSM telefonis, 
võta ühendus telefonioperaatoriga, lae 
kaardile kõneaega. 

TC3 ei nõustu 
helistamis 
funktsiooniga, 

kuigi telefoninumber 
on salvestatud 

Helistava telefoninumber on salastatud, oma numbri 
näit on keelatud, SIM kaardi probleem �aktiveeri oma 
numbri näit, testi SIM-kaarti GSM telefonis, võta 
ühendust telefoni operaatoriga, lae kaardile kõneaega. 

TC3 saadab SMS –
sõnumi „unknown 

message“ 

SMS-sõnum on vigane �kontrolli SMS-sõnumi, sisu ja 
kirjutuse viisi. 

Helistamis 

funktsioonile ei 
vastata helisignaaliga 

Helistavat numbrit ei ole salvestatud TC3-e �vt. osa 
SMS-sõnumite sisestamine. 

Seade ei kuuletu SMS 
– sõnumitele 

Kõnele vastamine deaktiveeritud, kõnekaardil pole limiiti 
�aktiveeri kõnele vastamine, lae kaardile kõneaega 
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Mitmekeelsete versioonide aluseks on saksa keel. 

Kontakt telefoninumbrit või emaili aadressi võib leida igas riigis 

Webasto teeninduskeskuse infolehelt või Teie riigi Webasto 

veebilehelt. 

www.webasto.ee 
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