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Všeobecné informace  
Vážená zákaznice, vážený zákazníku firmy Webasto, 
děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili toto nové originální příslušenství od naší firmy. 
S tímto výrobkem máte k dispozici komfortní a inovativní možnost ovládání Vašeho nezávislého tope-ní 
Webasto. Předkládaný návod k obsluze a provozu je doplňkem k vysvětlení servisní dílny Webasto nebo 
autoservisu, které prováděly montáž, a ještě jednou shrnuje funkce přístroje ThermoCall TC1.1. 
 

Použití 
Vaše nezávislé topení Webasto, resp. nezávislou ventilaci, je možné dálkově ovládat telefonem při využití 
datového přenosu DTMF. Jako ovládací jednotky se hodí všechny telefony mobilních i pevných sítí, které 
umožňují vysílání multifrekvenční tónové volby (tónové volby s tóny různých kmitočtů). 
Zavoláte-li Váš přístroj ThermoCall TC1.1, budete procházet měnící se systémovou nabídkou a bu-dete 
naváděni na jednotlivé položky tak, abyste mohli snadno ovládat nezávislé topení / ventilaci We-basto, jež 
jsou instalovány ve Vašem vozidle. Je možno navolit jak časový interval, po který je topení v provozu, tak 
naprogramovat interní spínací hodiny předvolby.  
 

POKYNY: 
• Před uvedením přístroje TC1.1 do provozu bezpodmínečně respektujte všeobecné pokyny v ná-vodu 

k obsluze a provozu nezávislého topení Webasto a vezměte v úvahu stanoviště svého vozidla. 
 
• V modu vytápění musíte před opuštěním vozidla jeho topení nastavit na „teplo“.  

V modu vytápění i ventilace musíte ventilátor vozidla nastavit u 3stupňového ventilátoru na 1. a u 
4stupňového ventilátoru na 2. stupeň.   
U ventilátoru s plynulou regulací pak minimálně na 1/3 jeho výkonu. 

 
• U topných zařízení typu Thermo Top a Thermo Top T v modu vytápění musíte jejich časový interval 

sepnutí do provozu nastavit na 20 nebo 30 minut.   
Aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla, u topných zařízení Thermo Top Z/C a Thermo Top E 
doporučujeme časový interval vytápění nastavit podle doby jízdy. Při každodenní jízdě v trvání přibližně 
30 minut doporučujeme, aby doba sepnutí topení do provozu byla omezena na maxi-málně 30 minut. U 
teplovzdušných topných zařízení, resp. vodních topení nákladních automobilů a autobusů je možné 
časový interval sepnutí topení do provozu naprogramovat až na 120 minut. 
Přístroj ThermoCall TC1.1 je z výrobního závodu nastaven na vytápění v časovém intervalu  
30 minut. 



Obsluha a ovládání pomocí telefonu pevné nebo mobilní sítě 
• Váš telefon pevné sítě přepněte na tónovou volbu (DTMF). Informace o postupu naleznete v ná-

vodu k obsluze svého telefonu.  
U většiny mobilních telefonů je tato funkce již předem nastavena.  

 
• Od provozovatele sítě, ve které je Váš telefon zapojen, jste na základě svého požadavku obdr-želi 

samostatné telefonní číslo pro přístroj ThermoCall. 
 
• Vytočte telefonní číslo svého přístroje ThermoCall TC1.1. Po navázání spojení uslyšíte uvítací 

hlášení „WEBASTO THERMOCALL, BUĎTE SRDEČNĚ VÍTÁNI“. Po něm následuje vyzvání 
„PROSÍM, ZADEJTE SVOJE PŘÍSTUPOVÉ HESLO“.  
Zadejte svoje přístupové heslo (2místný kód) a znak #. Z výrobního závodu je přístupové heslo 
nastaveno na „00“ (tedy 00#). Při správném zadání je v nekonečné smyčce nabízen výčet povelů 
a příkazů, které jsou k dispozici, případně je potvrzena navolená funkce. Neprovedete-li zadání 
správně, resp. nezadáte-li nic, uslyšíte hlášení „ZADÁNÍ NENÍ SPRÁVNÉ“ a povely a příkazy, 
které jsou k dispozici, budou ještě dvakrát zopakovány. Poté se telefonní spojení přeruší. 
Struktura v daném okamžiku předkládané nabídky se vždy automaticky přizpůsobuje právě 
aktuálnímu stavu přístroje / systému. 

 

Ovládání pomocí telefonu 
Funkce 

Příkaz / povel 
Stiskněte tlačítko Poznámka 

Telefonní číslo mého přístroje ThermoCall TC1.1:  

AKTIVACE nezávislého topení 1  

DEAKTIVACE nezávislého topení / ventilace 1  

AKTIVACE nezávislé ventilace 2  

PRODLOUŽENÍ ČASOVÉHO INTERVALU 
SEPNUTÍ nezávislého topení / ventilace DO 
PROVOZU 

2 1 

VYVOLÁNÍ zbývajícího časového intervalu sepnutí 
nezávislého topení / ventilace v provozu 3 1 

AKTIVACE / DEAKTIVACE interních spínacích 
hodin předvolby 4 2 

VYVOLÁNÍ AKTUÁLNÍHO PŘESNÉHO ČASU  5  

PROGRAMOVÁNÍ 0 3 



Programování 
Do nabídky položek programování se dostanete 
zadáním 0 v hlavní nabídce 

ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO HESLA 

1 ►► nové přístupové heslo  
(2 číslice) ►►  # ►► 
opakování nového přístupového hesla ►► 
# 

4 

ZMĚNA ČASOVÉHO INTERVALU SEPNUTÍ 
nezávislého topení V PROVOZU  

2 ►► 2 nebo 3 číslice 
(10-120 minut) ►► # 4 5 

ZMĚNA ČASOVÉHO INTERVALU SEPNUTÍ 
nezávislé ventilace V PROVOZU 

3 ►► 2 nebo 3 číslice 
(10-120 minut) ►► # 4 5 

PROGRAMOVÁNÍ AKTUÁLNÍHO 
PŘESNÉHO ČASU 

4 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) 
a 2 číslice (≤ 59 minut) 4 

OKAMŽIK SEPNUTÍ nezávislého topení DO 
PROVOZU 

5 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) 
a 2 číslice (≤ 59 minut) 4 

OKAMŽIK SEPNUTÍ nezávislé ventilace DO 
PROVOZU 

6 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) 
a 2 číslice (≤ 59 minut) 4 

UKONČENÍ PROGRAMOVÁNÍ 
 0  

Ovládání pomocí tlačítka 

Součástí dodávky je tlačítko. To musíte namontovat tehdy, nemáte-li k dispozici spínací hodiny 
předvolby, resp. dálkové ovládání Telestart. Tlačítko slouží k ovládání, obsluze a zobrazování aktuálního 
provozního stavu Vašeho nezávislého topení. Při stisku tlačítka dojde k zopakování poslední funkce 
řídícího ovládání, jež byla aktivována telefonem. Je-li při stisku tlačítka již systém aktivován, dojde 
k ukončení právě probíhajícího cyklu vytápění, resp. ventilace.   

LED dioda trvale svítí  Ζ je v provozu nezávislé topení 

LED dioda pomalu bliká Ζ je v provozu nezávislá ventilace 

LED dioda rychle bliká  Ζ bezprostředně po stisku tlačítka 



Poznámka Pokyn / informace 

1 Není k dispozici, jestliže k aktivaci došlo pomocí externích spínacích hodin předvolby.  

2 

Sepne nezávislé topení, resp. nezávislou ventilaci, do provozu v naprogramovaném 
okamžiku a na naprogramovaný časový interval.  
POZOR: K sepnutí dojde buď pouze pro proces vytápění, nebo pro proces ventilace, 
k opakování je nutná opětovná aktivace spínacích hodin předvolby.  

3 Nedojde-li v průběhu 10 sekund k žádnému zadání, vrátí se přístroj ThermoCall 
automaticky do úrovně hlavní nabídky.  

4 

Nebylo-li zadání provedeno správně, případně nedojde-li v průběhu 5 sekund k žád-
nému zadání, přístroj ThermoCall se s nahlášením „ZADÁNÍ NENÍ SPRÁVNÉ“ vrátí 
zpět do nabídky programování. Až dosud provedená nastavení zůstávají beze změ-
ny uložena v paměti.  

5 

Zadaná hodnota v minutách bude uložena v paměti jako nový časový interval sepnutí 
nezávislého topení nebo nezávislé ventilace do provozu. Z výrobního závodu je ča-
sový interval vytápění a ventilace přednastaven na 30 minut. 
 

Vysvětlení znaků a symbolů 

01234 
56789 Tlačítka telefonu (viz návod k použití telefonního přístroje) 

►► Stiskněte tlačítko (tlačítka) 

«xx» Text přístroje ThermoCall 

# Tlačítko s křížkem 

ł Mezera (viz návod k použití telefonního přístroje) 

+ Tlačítko „plus“ (viz návod k použití telefonního přístroje) 

≤ Menší, příp. rovná se (hodnota) 

 


