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ThermoCall TC4 Entry5

För ytterligare anslutning av värmaren, se 
dokumentationen till respektive värmare.
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ThermoCall TC4 Advanced

För ytterligare anslutning av värmaren, se 
dokumentationen till respektive värmare.



pvärmnings- och kylsystem kan 
lvarliga eller livshotande skador.

värme- och kylsystem krävs 
ktyg och specialutrustning.

en tillbehörskatalogen Luft- och 

e- eller kylsystem utan avslutad 
kunskaper då saknas) eller om 

 är nödvändig för en korrekt 

uktioner noggrant och observera 

ppstått till följd av att systemet 
Felaktig installation eller reparation av Webasto up
orsaka brand eller läckage av giftig koloxid som ger al

Vid montering och reparation av Webasto 
Webastoutbildning, teknisk dokumentation, specialver

Endast originaldelar från Webasto får användas. Se äv
vattenvärmeaggregat från Webasto.

Försök ALDRIG montera eller reparera Webasto värm
Webastoutbildning (eftersom nödvändiga tekniska 
teknisk dokumentation, verktyg eller utrustning som
montering och reparation saknas.

Följ ALLTID Webasto installations- och reparationsinstr
alla VARNINGAR.

Webasto ansvarar inte för problem eller skador som u
installerats av outbildad personal.
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Leveransens innehåll Entry
1. GSM-enhet ThermoCall TC4 
2. Kabelstam Entry
3. GSM-antenn
4. Knapp inkl. kontrollampa 
5. Plåtskruvar
dessutom (ej avbildat): 
-Snabbguide
-CD-skiva med bruksanvisning och 
monteringsanvisning
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formation finner du i 
nvisningen till värmaren.  

ionen kan i kombination med 
rmare inte garanteras.

d lämna denna 
ringsanvisning tillsammans 
ruksanvisningen till kunden.
teringsanvisning

nt
hermoCall TC4 kan du 
vrera följande värmare från 
sto med en mobil- eller en fast 
n: 
värmare:

o Top E/C
o Top Evo
o Pro 50 Eco
o Pro 90

Certifiering
CE-märkningen samt e-märkningen 
finns på dekalen på modulen. 
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ledningarna på de båda 
anslutningskontakterna i riktning 
värmare och manöverelement, stick 
sedan in de ledningar som behövs 
som visat på bilderna 1 till 4 och på 
bild 6 och isolera och bind sedan 
tillbaka de ledningsändar som inte 
behövs.
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veransens innehåll 
dvanced

GSM-enhet ThermoCall TC4 
Kabelstam Advanced
GSM-antenn
Knapp inkl. kontrollampa 
Plåtskruvar

ssutom (ej avbildat): 
nabbguide
D-skiva med bruksanvisning och 
onteringsanvisning

Anpassa kabelstammen
Medföljande kabelstam måste 
anpassas till befintlig installation (val 
av värmare). 

ThermoCall TC4 Entry:
Avisolera de tillbakabundna 
ledningarna på 
anslutningskontakterna i riktning 
värmare, stick sedan in de ledningar 
som behövs som visat på bilderna 1 
till 4 och på bild 5 och isolera och 
bind sedan tillbaka de ledningsändar 
som inte behövs.

ThermoCall TC4 Advanced:
Avisolera de tillbakabundna 
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SIM-kortet får endast sättas eller tas 
ut i strömlöst tillstånd.
används. I enskilda fall måste dess 
funktion kontrolleras separat.

Innan du sätter i SIM-kortet måste 
PIN-koden ändras till 1234 med en 
mobiltelefon. Anvisningar om detta 
finner du i bruksanvisningen till 
mobiltelefonen. 

Var även medveten om att all data, 
som eventuellt befinner sig på 
kortet, raderas när GSM-enheten tas 
i drift.

SIM-kortet sätts i under skjutlocket 
på GSM-enhetens ovansida, med 
den avfasade sidan mittemot 
gångjärndet och med chipsidan 
nedåt. 
SIM-kort 
För användning av enheten krävs ett 
SIM-kort, som inte ingår i 
leveransen.

Det går att använda såväl 1,8 V eller 
3 V SIM-kort från en nätoperatör 
som stöder standarden GSM 900/
1800. 

Observera alltid eventuella 
hänvisningar från respektive 
nätoperatör vid användning av SIM-
kortet. Var medveten om att vi inte 
kan ge garanti på det SIM-kort som 

Räckvidden beror på vilken 
nätoperatör du har. Kostnader 
uppstår vid användning av ett SIM-
kort. Du kan inhämta information 
hos din nätoperatör om 
roamingavgifter i utlandet och i 
områden nära landsgränser (pga. 
nätöverlagring). Vi tar inget ansvar 
för eventuella kostnader som kan 
uppstå.
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ta sker genom att borra ett hål (ø 
m) i en blindkontakt eller på annat 
le som är lämpligt och lätt åtkom-
för föraren (ev. måste monte-
splatsen avtalas med fordonets 
re)
 i knappen i borrhålet ø 8 mm
knappens kabelstam till den 12-
ga kontakten på enheten och an-
 kabelstammen (ledningar blå till 
 9, grön till stift 10 och röd till stift 

HÄNVISNING
-Knappen som medföljer leve-
ransen måste monteras.

-Observera första idrifttagning.
-Montera knappen i förarens 
synfält. 

9 10 11
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HÄNV
Vänlig
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sidan 
monte
exemp
av SIM
om monteringsplatsen när 
er plåtskruvar. Kontakter/
lutningar måste vara rikta-

-Dra antennkabeln till GSM-enheten 
(den får inte kortas av eller vikas) och 
anslut kabeln 

äga
-Sätt
-För 
poli
slut
stift
11)

ISNING
en notera var GSM-
len är monterad på sista 
i denna 
ringsanvisning, 
elvis för eventuellt byte 
-kortet!  
ing

g GSM-enhet
v GSM-enheten måste 

onets kupé.
onteringsplats i fordonets 
ligt är under instrument-
 komplettering av befintlig 
är det lämpligt att montera 
ten av MultiControl eller 
garen) 
nheten med plåtskruvarna 
et finns tillräckligt utrym-
lutning av kabelstammen 
en)
ordonsdetaljer som befin-

Montering GSM-antenn
Antennen ska monteras på 
vindrutan eller bakrutan. Den får inte 
monteras i tonade områden eller 
under rutuppvärmningens 
värmeledare resp. ledare från en 
vindruteantenn.

-Rengör rutan grundligt med en ren-
göringsduk.

-Dra av skyddsfolien från antennen 
och klistra fast den (det måste finnas 
ett minimalt avstånd på 30 mm till 
metalldelar)

Mon
kon

-Det
8 m
stäl
ligt 
ring
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Anslutning
Elektriska anslutningar GSM-enhet 

*:Anslutningen kan variera allt efter inbyggd 2:a värmare.  
Se monteringsanvisningen till värmaren för information om anslutningar. 

Insticks-
plats

Funktion Anmä

1 12 - 24 V (+30) 

2 Jord = 0

3 Utgång parkeringsvärmare endast för Th

4 extra analog utgång, 12-24V plus * för en andra
logt styrd

5 Jord utgång för sommarfunktion (bara ventilering) endast för Th

6 W-bus-kommunikation med parkeringsvärmare eller Multi-
Control/Telestart

endast för Th

7 ej belagd (alternativ ingång 1 för larmanläggning) +1

8 Ingång 2 (för MultiControl/Telestart) endast för Th

9 Jord för knapp inkl. kontrollampa (blå ledning)

10 Av/På för knapp inkl. kontrollampa (grön ledning)

11 Utgång för kontrollampa i knappen (röd ledning)

12 används inte
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ör användning av temperaturlarmet 
åste numret som meddelandet ska 

kickas till matas in i ThermoCall 
C4. För att fastlägga dessa nummer 
kickar du följande SMS-kommando 
ll ThermoCall TC4: 
234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV:
WW 

XX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = 
lefonnummer, som användaren 

ka mata in, t.ex.: 
436641234567:+4369912345678
osv. För ytterligare information, se 
ruksanvisningen. 
efter första idrifttagningen: 
1234IBANK:"inmatningskomma
ndo". Inmatningskommandot kan 
t.ex. vara "larm". 
Larmet kan skickas till maximalt 5 
nummer. För att fastlägga vilka 
dessa nummer ska vara, skickar du 
följande SMS-kommando till 
ThermoCall TC4: 
1234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV:
WWW 
XXX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = 
telefonnummer, som användaren 
ska mata in, t.ex.: 
+436641234567:+4369912345678
: osv.

efter ThermoCall TC4) 
-Om du behöver förlängningar, se We-
basto tillbehörskatalog

Anslutning enligt skissen nedan och 
bilderna på anvisningens insidor. 
ermoCall TC4

Anslutning av en 
larmanläggning (Advanced) 
som är inbyggt i fordonet
Om larmet utlöses underrättas föraren 
med ett SMS. Stick in ledningen i stift 
7 på den 12-poliga kontakten och 
förbind med utgången på 
larmanläggningen (måste vara en 
+12V-signal).
För att definiera med vilket SMS-
innehåll du ska informera 
ThermoCall TC4, skickar du följande 
SMS-kommando till ThermoCall TC4 

Anslutning av en extern 
temperatursensor (Advanced)
Denna krävs för temperaturmätning 
utanför ThermoCall TC4 (t.ex. för 
transportutrymmen) samt för 
användning av funktionen 
temperaturlarm. 

Nödvändigt material:
-Temperatursensor W-Bus 9023181A 
(ej nödvändigt i kombination med Te-
lestart T100 HTM)

-Y-adapter 9001505A (behövs endast 
om ett manöverelement är anslutet 

F
m
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T
s
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1
W
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+
: 
b



ThermoCall TC4

7

Thermo Top Evo eller Thermo Top 
E/C med Telestart T91/T100 HTM 
(Advanced)
-Stick in kabelstammen i GSM-enhe-
ten.

-Anslut 4-polig kontakt på värmarens 
kabelstam till 4-polig kabelstam 
GSM-enhet

-Anslut 4-polig kontakt GSM-enhet till 
Y-adapter för Telestart 

på Y-adaptern

kontakt 
värmare-
kabelstam

på 
GSM-
enhet  
Anslu

Therm
E/C
-Stick 
ten.

-Anslu
kabel
GSM

  

Adva

Entry

kon
värm
kab

p
e

värmare-
kabelstam kabelstam
nced:

används ej

kontakt 

takt 
are-

elstam

å GSM-
nhet  

till MultiControl

på 
GSM-
enhet  

kontakt 
värmare-
tning till värmaren

o Top Evo eller Thermo Top 

in kabelstammen i GSM-enhe-

t 4-polig kontakt på värmarens 
stam till 4-polig kabelstam 
-enhet

Thermo Top Evo eller Thermo Top 
E/C med MultiControl (Advanced)
-Stick in kabelstammen i GSM-enhe-
ten.

-Anslut 4-polig kontakt på värmarens 
kabelstam till 4-polig kabelstam 
GSM-enhet

-Anslut 4-polig kontakt GSM-enhet till 
MultiControl på GSM-

enhet  
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-För förfrågan om firmwareversionen 
skickar du SMS-kommandot "VER-
SION" till din ThermoCall TC4 

-Kontrollampan blinkar när enheten är 
driftklar.

-Se beskrivning av första användning 
för värmaren.

HÄNVISNING
Kontrollera funktionen på 
kontrollampan i knappen.  
Användning av ThermoCall 
TC4 är endast tillåtet med 
en fungerande 
kontrollampa.
nslutning sommar/vinter 
ndast Advanced, endast 
ed Thermo Top E/C)
ommar-/vinterledningen ingår inte i 
veransen utan måste beställas sepa-

at
nslut violett ledning till violett led-
ing på värmarens kabelstam med en 
karvförbindning
nslut till ledig insticksplats på den 4-
oliga kontakten på värmarens kabel-
tam  

Första användning
-Sätt i den 12-poliga kontakten på 
GSM-enhetens kabelstam på enheten

-Efter att spänning ligger på blinkar 
kontrollampan 2 gånger per sekund.

-Efter ca 60 sekunder blinkar kontroll-
lampan 1 gång per sekund.  

-Så snart som enheten är driftklar kan 
du programmera din ThermoCall TC4 
enligt bruksanvisningen och börja an-
vända den.

HÄNVISNING
Allt efter SIM-kortets 
installationstid kan det ta upp 
till 5 minuter tills enheten är 
driftklar.
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Skydd
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ska data

Värde
änning 12 V DC

änning 12 / 24 V DC

rbrukning viloläge 0,005A

rbrukning dataöverföring 0,040A

gångsström 1,00A

gångsspänning 35 V 

gsspänning för ingångar +5,5 V 

omgivningstemperatur -40 °C till +85 °C

lagringstemperatur -40 °C till +85 °C

BxH 95x55 (75) x30 m

100 g

klass IP42

l PBT
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