
Telestart T99 er den nye fjernbetjening til alle Webasto vandvar-
mere. Den håndholdte betjening kombinerer alle de essentielle 
funktioner, i et elegant og kompakt design.
Telestart T99 er udformet i plastik og forkromet metal af høj 
kvalitet, og med et elegant nøglehul og er kompatibel med alle 
bilnøgler.
Alle eksisterende Webasto vandvarmere kan trådløst betjenes 
indenfor en rækkevidde på op til 1.000 meter. Som standard 
er varmeren indstillet med en opvarmningstid på 30 minutter, 
men med et enkelt tryk på knappen, kan det individuelt justeres 
imellem 10 - 120 minutter. 
Derudover kan kontinuerlig driftstilstand tændes, men dette er 
kun muligt på autocamper versionen (KUN gældende for RV). 
På de varme sommerdage kan ventilationsfunktionen startes, 
på den måde trækkes der frisk luft udefra ind i bilens kabine så 
temperaturen i bilen bliver mere behagelig.

Indbygget LED lys informerer om status: 

 � rød, statisk: opvarmnings mode er valgt

 � rød, blinkende: Varmer er TÆNDT

 � grøn, statisk: ventilations mode er valgt

 � grøn, blinkende; ventilation er TÆNDT

Telestart T99 
Den letteste måde at fjernbetjene en Webasto varmer på

Fordele:

 � Moderne og tidsløst design

 � Op til 1.000 meters rækkevidde

 � Vælg opvarmningstid på afstand

 � Skift mellem opvarmning om vinteren og  

ventilationsfunktion om sommeren

 � Flerfarvet LED indikatorer for status rapport

 � En fjernbetjening til forskellige køretøjstyper

 � Op til fire fjernbetjeninger pr køretøj er mulig med 

familie funktion

 � Supporterer alle eksisterende Webasto vandvarmere

Modtager enheden, der skal installeres i køretøjet for at kunne 
betjene bilvarmeren, kan nu betjenes af op til 4 forskellige 
Telestart T99 fjernbetjeninger, hvilket er en fordel for store 
familier eller i tilfælde af en delebil.



Webasto Thermo & Comfort Danmark A/S 
Islevdalvej 180 
2610 Rødovre 
Danmark

Sender Modtager

Driftstid

10 – 120 minutter

justerbar i 10 minutters trin

kontinuerlig opvarmningsfunktion (kun RV)

Drift distance (m) Op til 1000 —

Radio frekvens (Mhz) 869,0 (Proprietær)

Strømforsyning Batteri CR 2032 3V 12V DC

Driftstemperatur (C°) 0 – +50 -40 – +85

Dimensioner L x B x H (mm) 61,8  x 32,9  x 13,9 92  x 64  x 24,2 

Vægt (g) 32 (inklusiv batteri) 66

IP beskyttelses klasse IP 44 IP 42

Forbindelsestype — Analog knap Output / WBus

ECE godkendelses nummer E1 10R - 059049

CE Deklaration om samtykke 2014/53/EU for yderligere information se deklaration om samtykke

webasto.dk
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Teknisk Data:

Autocamper BådVarevognBil

Leveringsomfang:
 � Sender Telestart T99 (batteri inklusiv)
 � Modtager Telestart T99
 � Ledningsnet
 � Antenne 
 � Monteringsbeslag til modtager

 � QuickStart Guide

Understøttede Webasto varmere:
 � Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+ 
 � Thermo Pro 50 / 90
 � Thermo Top Pro 120/150

 � Dual Top Evo


