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1 Sissejuhatus

1.1 Kasutatud sümbolid
Selgitus

XX X Teostatav toiming

 3  Järgnev toiming on nõutav

Märkus tehnilise eripära kohta

Lisateave on saadaval
Hoiatus võimalike materiaalsete 
kahjustuste eest
Hoiatus võimalike raskete või sur-
mavate vigastuste eest

1.2 Garantii ja vastutus
Webasto ei vastuta defektide või kahjus-
tuste eest, mis on tingitud paigaldus- ja 
kasutusjuhiste mittejärgimisest.
Vastutus on välistatud eelkõige järgmistel 
juhtudel:

 ■ paigaldamine vastava koolituseta 
personali poolt
 ■ ebaõige kasutamine
 ■ remonditööd, mida pole teostatud 
Webasto töökojas
 ■ mitte-originaalvaruosade kasutamine
 ■ seadme modifitseerimine ilma Webasto 
loata

Mõned käesoleva juhendi osad võivad eri-
neda tarnitud tootest ja/või teenustest, 
mida võidakse ette teatamata muuta. 
Webasto jätab endale õiguse muuda, lisa-
da või eemaldada käesoleva juhendi osi 
ilma eelneva etteteatamiseta.

1.3 Ohutus
HOIATUS
Webasto kütte- ja jahutussüsteemi-
de vale kasutamine, paigaldamine 
või remontimine võib põhjustada 
tulekahju või eluohtliku süsinikmo-
noksiidi lekkeid, mis võib tekitada 
raskeid vigastui või surma.

HOIATUS
Plahvatuse, mürgituse ja lämbumi-
se, tulekahju või muude vigastuste 
oht soojendi kasutamisel.
XX Järgige õhu- või vedeliksoojendi   

vastavaid kasutusjuhiseid.

Rikke korral vahetage kogu 
ThermoConnect seade välja.
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1.4 Otstarbekohane kasu-
tamine

ThermoConnect süsteem on mõeldud 
Webasto õhu- ja vedeliksoojendi juhtimi-
seks ühilduvate mobiiltelefoni- või veebira-
kendustega. ThermoConnect ühendatakse 
elektriliselt õhu- või vedeliksoojendusega ja 
sellele edastatakse juhtimiskäskusid 2G 
võrgu kaudu. Juhtimiskäsud saadetakse 
mobiiltelefoni ThermoConnect või veebib-
rauseri kaudu (My WebastoConnect).

Lisateabe saamiseks võtke ühendust 
Webasto hoolduskeskusega.

2 Kasutamine ThermoConnect
Õhu- või vedeliksoojendi saab juhtida 3 
moel:

 ■ Surunupu abil.
 ■ Rakenduse ThermoConnect abil mobi-
iltelefonist.
 ■ Veebilehe kaudu "My WebastoConnect".

3 Surunupp

Joonis 1 Surunupp
Surunupp paikneb juhi käeulatuses. Suru-

nupp lülitab õhu- või vedeliksoojendi tea-
tud perioodiks (60 min) sisse või välja. 
XX Vajutage surunuppu, et käivitada õhu- 

või vedeliksoojendi.
Vajadusel saab lülitusperioodi muuta. Vt 
"5 My WebastoConnect veebiteenus" lk 
3.

surunupu taustavalgustus on ühtlasi oleku 
indikaator:

 - Väljas - soojendi väljalülitatud
 - Punane (vilgub) - ThermoConnect 
pole ühendatud, see otsib võrku või 
taaskäivitub

 - Punane (põleb) - soojendi on sisse 
lülitatud

Kasutage surunuppu, seadme taaskäivita-
miseks ja ThermoConnect seadistuste läh-
testamiseks.

 ■ Taaskäivitamine, vt 6.2.1 lk 4
 ■ Lähtestamine, vt 6.2.2 lk 4

4 Mobiiltelefoni rakendus
 3 Veenduge, et ThermoConnect raken-
dus oleks installitud mobiiltelefoni.

Rakenduse installimiseks: vt "12 Es-
makordne käivitamine" lk 9.

Seadme ThermoConnect juhtimiseks kasu-
tatakse võrku ühendatud ühilduvat mobiil-
telefoni, millel on Webasto 
ThermoConnect rakendus.

Mitte kõiki seadistusi ei saa kohan-
dada rakenduse abil. Rohkem sea-
distusi on saadaval veebiteenuses. 
Vt "5 My WebastoConnect veebi-
teenus" lk 3.

5 My WebastoConnect 
veebiteenus

ThermoConnect seadistusi saab kohanda-
da,kasutades veebiteenust My Webas-
toConnect.
XX Avage veebisait "my.webastoconnect.

com".  
XX Sisestage ajutine identifitseerimisnum-

ber, mis on kuvatud mobiilirakenduse 
jaotises My WebastoConnect või kasu-
tage ThermoConnect konto sisselogi-
misandmeid.

Kõik rakenduse seadistused on saa-
daval ka veebiteenuses My Webas-
toConnect ja need sünkroniseeritak-
se automaatselt. Iga seadistuse 
kontekstipõhine abi on saadaval 
veebiteenuses My WebastoConnect.
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6 Oleku märgutuli ja lähtesta-
mise nupp

1 2

Joonis 2  ThermoConnect oleku märgutuli
1. Lähtestamise nupp
2. Oleku märgutuli

6.1 Oleku märgutuli
Roheline (põleb pidevalt): OK
Roheline (vilgub): võrgu otsimine

Seadme tõrgete tekkimise korral 
võtke ühendust Webasto hooldus-
keskusega.

6.2 Taaskäivitamine ja lähtes-
tamine

Taaskäivitamist ja seadistuste lähtestamist 
saab teha nii surunupu abil kui ka lähtes-
tamise nupu abil seadme ThermoConnect 
küljel. Vt Joonis 2

6.2.1 ThermoConnect taaskäivita-
mine

XX Vajutage ja hoidke all surunuppu 10 s 
jooksul.

XX Vabastage nupp.
 - ThermoConnect taaskäivitub.
 - Oleku märgutuli vilgub, kuni 
ThermoConnect taaskäivitub.

6.2.2 ThermoConnect seadistuste 
lähtestamine

Lähtestamine vaikesätetele.
XX Vajutage ja hoidke nuppu all 10 s jook-

sul.
XX Vabastage nupp.
XX Vajutage nuppu 3 korda, sellal kui ole-

ku märgutuli vilgub.
Seadistuste lähtestamisel teostatakse 
järgmised funktsioonid:

 ■ Taastatakse ühenduse vaikeseadis-
tused.
 ■ Eemaldatakse seotud mobiilikas-
utajad ja kasutaja telefoninumbrid.
 ■ Eemaldatakse kõik taimerid ja 
asukohapõhised sündmused.

7 Mobiilivõrgu ühendus

Active
SIM

inside

Joonis 3 SIM-kaardi asukoht seadme sees
Seadme ThermoConnect kasutamiseks on 
tarvis mobiilirakendust ThermoConnect. 
Lisateavet vt "12.1 Rakenduse installimine 
mobiiltelefoni" lk 9.
ThermoConnect sisaldab eelpaigaldatud 
SIM-kaarti, millel on ThermoConnect abo-
nement. Seadme kasutamiseks on vajalik 
toimiv ThermoConnect abonement. Abo-
nement on tasuline.

7.1 Abonement
Abonemendi perioodi lõppedes saadetak-
se meeldetuletus ThermoConnect mobiili-
rakendusele ja kasutaja e-posti aadressile 
(kui see on seadistatud teenuses My 
WebastoConnect).

7.2 Abonemendi uuendamine
Vaadake ja uuendage kehtivat abonemen-
ti veebiteenuses My WebastoConnect.
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Kui teenuse abonementi ei uuenda-
ta enne aegumist, siis teenus peata-
takse. Peatatatud teenuse kasutami-
se jätkamiseks rakendatakse 
taasaktiveerimise tasu. Eelpaigalda-
tud ThermoConnect SIM-kaardi 
asendamine mõne teise operaatori 
SIM-kaardiga pole lubatud.

7.3 Toetatud riikide nimekiri
ThermoConnect töötab järgmistes riikides, 
eeldusel et 2G võrk on saadaval:

Austria Läti
Belgia Leedu
Bulgaaria Luksemburg
Horvaatia Malta
Küpros Holland
Tšehhi Vabariik Norra
Taani Poola
Eesti Portugal
Soome Rumeenia

Prantsusmaa
Slovakkia  

Saksamaa Sloveenia
Kreeka Hispaania
Ungari Rootsi
Iirimaa Šveits
Itaalia Suurbritannia

8 ThermoConnect paigaldamine
8.1 Tarnekomplekt

Joonis 4 

2

1

3

4
5
6

ThermoConnect ja lisatarvikud
1. ThermoConnect
2. Juhtmestik
3. Väline GSM-antenn  

(lilla ühenduspesa)
4. Väline GPS-antenn (sinine ühenduspesa)
5. Surunupp (valgustuse ja temperatuuri-

andurige)
6. QR-koodi sildid (2x)
Puuduvad jooniselt

 ■ Takjakinnised (2x)
 ■ Kasutus- ja paigaldusjuhend

8.2 Ühenduspesad ja paigal-
duskoht

1 2

345678

Joonis 5 ThermoConnect ühendused
1. Lähtestamise nupp, vt lk 4
2. Oleku märgutuli, vt lk 4 
3. 16-viiguline pesa: ThermoConnect kon-

nektor 
4. Pole kasutusel 
5. 4-viiguline pesa: Webasto soojendi kon-

nektor
6. SIM-kaart (sees)
7. GPS-antenni pesa (sinine) 
8. GSM-antenni pesa (lilla) 
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XX Valige paigalduskoht seadmele 
ThermoConnect:
 - Paigaldage ThermoConnect ainult 
tasasele pinnale, vältimaks korpuse 
deformeerumist.

 - ThermoConnect tuleb paigaldada 
autosse, kuiva ja kaitstud kohta.

 - Soovitatav on paigaldada seade 
armatuurlaua alla juhi poolel.

 - Veenduge, et oleku märgutuli oleks 
seadme töötamise ajal nähtav.

XX Märgistage seadme ThermoConnect 
asukoht joonisel Joonis 21

8.3 Surunupu paigaldamine

1 2

Joonis 6 Surunupp
1. Surunupp
2. Ühendage ThermoConnect juhtmestik

Ärge ühendage konnektorit juhtme 
küljest lahti.

XX Paigaldage surunupp ligipääsetavasse, 
kaitstud kohta.

Surunupp sisaldab temperatuurian-
durit. Veenduge, et õhk saaks vabalt 
liikuda surunupu ümber, kuid see 
peab olema kaitstud ventilatsioonia-
vade otsese õhuvoolu eest.

Surunupp tuleb paigaldada. Surunu-
pul on neli funktsiooni:
1. Soojendi sisse/välja lülitamine.
2. Uute kasutajate kinnitamine.
3. Temperatuuri mõõtmine.
4. Lähtestamine või taaskäivitamine 

ThermoConnect, vt lk 4.

8.4 Antenni paigaldamine 
(GSM ja GPS)

1
2

Joonis 7 Antenni paigaldusnäide
1. GPS-antenn
2. GSM-antenn

Ärge ühendage juhtmeid pesadest 
lahti.

Paigaldamine:
 ■ GPS-antenn:

 - Ilmub tekst 'GPS'.
 - GPS vajab tõkestamata vaadet 
taevasse.

 ■ GSM-antenn:
 - Eemal metallpindadest.
 - Signaali parimaks vastuvõt-
miseks: soovitatav on paigalda-
da GSM-antenn (2) nii kõrgele 
kui võimalik. Üldiselt tähendab 
antenni kõrgem asukoht pare-
mat signaali vastuvõtmist.

XX Valige antennide paigalduskoht, näi-
teks esiklaasi alumisel serval.

XX Puhastage paigalduskoht mustusest, 
määrdest või plekkidest.

XX Kinnitage/paigaldage antennid kleep-
lindiga.

XX Ühendage GPS- ja GSM-antenni juht-
med seadme ThermoConnect külge.

XX Ühendage pistikud seadme külge 
ThermoConnect.
 - Lilla = GSM-antenn
 - sinine = GPS-antenn
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9 Juhtmestiku paigaldamine
ThermoConnect'i saab integreerida auto 
süsteemi kahel moel. 
1. Kasutades juhtelemendi pistikut 

soojendi juhtmestikul ja seadme 
ThermoConnect surunupu juhtmes-
tikku, vt § 9.1 

2. Kasutades ainult seadme 
ThermoConnect juhtmestikku, vt § 9.2

Kasutage teist võimalust ainult siis, kui 
soojendi pistik pole saadaval ja/või te vaja-
te täiendavaid sisendeid/väljundeid.

9.1 Kasutades soojendi juht-
mestikku

SIM

A

BD

C

Joonis 8 Soojendi juhtelemendi pistik.

Vt soojendi juhtmestik.

XX Ühendage ThermoConnect juhtmestik 
(B) 16-viigulise pistiku külge. 

XX Ühendage surunupp (A) pistikusse 
seadme ThermoConnect juhtmestikul, 

vt Joonis 6.
XX Kontrollige soojendi juhtelemendi pisti-

ku juhtmestikku (Joonis 9). Vajadusel 
korrigeerige.

XX Ühendage soojendi juhtmestiku juhtele-
mendi pistik (C) 4-viigulise W-siini või 
analoog-konnektorisse seadmel 
ThermoConnect (D). Pange tähele kon-
nektori paigutust!

XX Siduge kinni seadme ThermoConnect 
lahtine juhtmestik (B).

4-viiguline pistik

Joonis 9 Soojendi juhtmestiku 4-viiguline pistik

Viik Värv Kirjeldus
1 Kollane W-siin
2 -- --
3 Punane Viik 30, voolutoide
4 Pruun Viik 31, maandus

Ärge ühendage seadme 
ThermoConnect juhtmestiku voolu-
toidet ja maandust, kui kasutatakse 
soojendi juhtmestikku! Seadme 
ThermoConnect voolutoide ja 
maandus on tagatud 4-viigulise pis-
tiku kaudu.

9.2 Kasutades seadme 
ThermoConnect juhtmes-
tikku

SIM

A

C

+
B

Joonis 10 ThermoConnect koos kaasapandud 
juhtmestikuga

XX Ühendage surunupp (A) seadme 
ThermoConnect juhtmestiku pistiku kül-
ge, vt Joonis 6.

XX Ühendage ThermoConnect juhtmestiku 
(C) oranž W-siini juhe (viik 2) soojendi 
kollase W-siini juhtme külge või ühen-
dage väljund 1 (viik 10) või 2 (viik 11) 
soojendi juhtmestiku musta juhtme kül-

4
3

1

2
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ge (juhtseade).

Vt soojendi juhtmestik.

XX Kontrollige, kas voolutoitele on paigal-
datud 5 A kaitse.

XX Ühendage punane juhe (viik 9, +) voo-
lutoitega.

Mitme akuga süsteemide puhul 
ühendage juhtmestik aku külge, mis 
on ühendatud õhu- või vedeliksoo-
jendusega.

XX Ühendage seadme ThermoConnect 
juhtmestiku ( ) pruun juhe (viik 1) 
maandusega.

XX Ühendage seadme ThermoConnect 
juhtmestiku (B) pistik 16-viigulisse 
ühenduspessa seadmel 
ThermoConnect.

XX Siduge kinni seadme ThermoConnect 
juhtmestiku lahtised osad.

Vajadusel uuendage soojendi juht-
mestikku.

 ■ Järgige alati soojendi elektris-
keemi.
 ■ Kui soojendus ühendatakse mitu 
juhtelementi: 
kontrollige, et Kui soojendus 
ühendatakse mitu juhtelementi ja 
juhtelemendid oleks ühendatud 
W-siini (viik 2 / kollane juhe) viigu 
2 (kollane juhe) kaudu.

16-viiguline pistik

Joonis 11 ThermoConnect 16-viiguline pistik
Vt ka Joonis 22

Viik Värv Kirjeldus
1 Pruun Viik 31, maandus

2 Oranž W-siin

3 Pole ühendatud
4 Pole ühendatud
5 Pole ühendatud 
6 Pruun Surunupp

Viik Värv Kirjeldus

7 Hall

Sisend 1, (+ 
0 V...+32 V, min takis-
tus 10 kΩ, aktiveeritud 
>5 V, aktiveerimata < 
0,5 V)

8
Violet-
ne

Sisend 2, (+ 
0 V...+32 V, min takis-
tus 10 kΩ, aktiveeritud 
> 5 V, aktiveerimata < 
0,5 V)

9 Punane
Viik 30, voolutoide, 
(+9 V…+32 V, 5 A 
kaitse nõutav)

10 Kollane

Väljund 1, (0,5 A, sama 
kui toitepinge, kui regu-
leeritav)

See ei ole W-siini 
signaal.

11 Valge
Väljund 2, (0,5 A, sama 
kui toitepinge, kui regu-
leeritav)

12
Roheli-
ne

Surunupp

13 Hall Surunupp
14 Sinine Surunupp
15 Pole ühendatud
16 Pole ühendatud

9

16

8

1
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9.3 Soojendi juhtmestik
(Vt Joonis 9)

 ■ W-siin: ühendage kollane juhe.
 ■ Analoog-soojendi: ühendage must juhe.

Järgige alati soojendi elektriskeemi.

10 Sõiduki ventilatsiooni regu-
leerimine

Seadet ThermoConnect saab konfigureeri-
da nii, et see reguleerib sõiduki ventilat-
siooni eraldi.
XX Ühendage kas väljund 1 (viik 10) või 

väljund 2 (viik 11) sõiduki ventilatsiooni 
juhtseadmega.

Lisage teine juhtnupp mobiiltelefoni raken-
duses, teenuse "My WebastoConnect" 
abil. Seejärel ilmub nupp automaatselt 
mobiiltelefoni rakendusse.
Soojendi reguleerib endiselt ventilatsiooni 
automaatselt: kasutaja ei tohi kasutada 
kütte ja ventilatsiooni juhtseadiseid ühe-
aegselt.

11 ThermoConnect identifikat-
siooni silt

Joonis 12 Näide: QR-koodiga silt
Seadme ThermoConnect identifikatsiooni 
silti on tarvis mobiilirakenduse sidumiseks 
ThermoConnect seadmega.

1

Joonis 13 Näide: asukoht uksepiilaril
XX Kinnitage üks silt kohta, kus seda skaab 

telefonikaamera abil skannida. Näiteks 
sõiduki A- või B-piilari külge, armatuur-
laua küljele või kaitsmekarbi kaanele.

XX Kinnitage teine silt seadmele Joonis 23.

12 Esmakordne käivitamine
12.1 Rakenduse installimine 

mobiiltelefoni

Joonis 14  ThermoConnect rakendus
Rakenduse näide mobiiltelefonis
XX Kontrollige mobiiltelefonis, kas see on 

võrku ühendatud (internetiühendus 
peab olema saadaval).

XX Avage vastav rakenduse pood. Otsige 
'ThermoConnect'. Apple'i App Store 
ja Google Play poodides on rakendus 
saadaval. Seda toimingut saab teha ka 
QR-koodi abil.
 - Apple App Store, vt Joonis 15
 - Google Play, vt Joonis 16

XX Installige ThermoConnect mobiiliraken-
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dus mobiiltelefoni.
XX Ühendage telefon seadmega 

ThermoConnect, järgides mobiiltelefo-
ni rakenduse juhiseid. Selle toimingu 
käigus tuleb skannida sõidukil või käes-
oleva juhendi tagaküljel olev QR-kood. 
Rakendus ThermoConnect palub teil 
seda teha.

GET IT ON

Google Play

Joonis 15 Apple iOS Joonis 16  Android OS

12.2 Mobiiltelefoni ühendamine
 3 Veenduge, et olete installinud 
ThermoConnect rakenduse.

Samm 1/4

Joonis 17  ThermoConnect rakendus
XX Käivitage mobiilirakendus, klõpsates 

Webasto ikooni.

Samm 2/4

Joonis 18 Skannitav silt
XX Klõpsake "Add device" (Lisa seade) ja 

seejärel sisestage nimi.

XX Skannige QR-kood telefonikaamera 
abil. Asukoht: sõidukil või käesoleva 
kasutus-ja paigaldusjuhendi tagaküljel 
(vt ptk 11).

Samm 3/4

Joonis 19 Seadme lisamine, rakenduse ekraani-
kuva näide

XX Kinnitage uue ThermoConnect info, 
klõpsates "OK" või "Create" (Loo).

Samm 4/4
XX ThermoConnect on ühendatud ja kasu-

tusvalmis. Lisainfot vt "https://www.
webasto-comfort." Valige "Ther-
moConnect".
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12.3 Kasutajate haldamine
Rakendust ThermoConnect võib kasutada 
rohkem kui üks kasutaja. Kasutajate lisami-
sel (vt „12.2 Mobiiltelefoni ühendamine“) 
tuleb uuel kasutajal saata identifitseerimise 
teade. Olemasolevad kasutajad saavad sel-
le teate rakendusesisese sõnumina.
Kui kasutaja saab uue telefoni ja püüab si-
duda mobiiltelefoni ilma juurdepääsuta 
eelnevalt seotud telefonile, saab kinnita-
mist teha surunupu abil: 
Vajutage ja hoidke surunuppu 10 sekundit 
all, et kinnitada uus kasutaja.

13 Juriidilised nõuded

Määrus Tüübi kinnitusnumber

ECE R10  E17  10R - 04 0110
Nende määruste sätted on siduvad piir-
konnas, mida hõlmab ELi direktiiv 70/156/
EMÜ ja/või 2007/46/EÜ (sõidukite mudeli-
tele alates 29/04/2009) ja neid tuleb järgi-
da ka riikides, kus puuduvad vastavad 
määrused.
Käesolevate paigaldusjuhiste ja neis oleva-
te märkuste info eiramine tühistab täieli-
kult Webasto garantii.

WEEE direktiiv
See sümbol tähendab, et antud 
toodet ei tohi visata olmeprügi 
hulka, vastavalt WEEE direktiivile 
2012/19/EÜ ja riiklikule seaduse-

le. Antud toode tuleb viia selleks ettenäh-
tud kogumispunkti või elektri- ja elektroo-
nikaseadmete jäätmete ringlussevõtu 
volitatud kogumispunkti.

13.1 CE vastavusavaldus
Käesolevaga kinnitab Webasto, et raadio-
seadme tüüp ThermoConnect vastab di-
rektiivile 2014/53/EL.
ELi vastavusavalduse täistekst on saadaval: 
"Webasto technical services". Valige toote 
tüüp "Control Units" (Juhtseadmed) ja too-
de "ThermoConnect".

14 Tehnilised andmed

ThermoConnect

Toitepinge +9 V…+32 V 

Töötemperatuur -40…+80 °C

Tüüpiline voolutarve 
ooterežiimil

<60 mA (12 V)

104

114

124

77

23

Joonis 20 ThermoConnect mõõtmed
Mõõtmed millimeetrites
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Joonis 21  

2400 mm
2: W-bus

10: Output 1 11: Output 2

7: Input 1 8: Input 2

9: VS+ 1: GNDRed

Grey

Yellow

Orange

Brown

Violet

White

Joonis 22  

Joonis 23  
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Webasto Thermo & Comfort SE
P.O. box 1410
82199 Gilching
Germany

Firma aadress:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany

Technical Extranet: https://dealers.webasto.com

Tegu on originaaljuhendiga Ingliskeelne versioon on siduv. Kui mõni keel pole saadaval, pöörduge Webasto hoolduskeskusesse. Vastava riigi 
telefoninumbrid leiate Webasto hoolduspunktide brošüürist või teie riigi Webasto esinduse koduleheküljelt.
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