
Forts Inkoppling 
 
EXT LARM, röd/vit ledare, stift 7. (Option) 
Kan kopplas mot yttre enhet som, när man vill att 
SMS skall skickas, sluter ledaren mot  – (jord). 
Varaktighet av signal måste vara minst 500 ms för att 
säkerställa säker funktion. 
 
Extern temp (Option), vit ledare, stift 9 
Mellan jord och denna ledare kan extern tempgivare 
anslutas om samtidigt den interna givaren 
demonteras. 
 
Tryckströmbrytare Anslutning av detta kontaktdon  
skall ske EFTER det att brytaren monterats på sin 
plats.  
 
LED  (lysdiod), röd/gul ledare, anslutes i kontaktdon 
på plats 4,  COM strömbrytare, brun ledare, plats 
6, är gemensam för strömbrytare och LED .  
Tryckströmbryt. grå ledare,  plats  8  
  
  

                     10  9   8   7   6   5   4   3   2   1 
 
 
 
1   BK            UTG 1 12/24V         
2   GN           UTG 2 12/24V 
3   RD           +12/24 volt 
4   RD/YE    LED i strömbrytare,  
5   YE           UTG 1 W-bus 
6   BN           COM (strömbrytare) 
7   RD/WH  Extern larm ingång (option) 
8  GR           Tryckströmbrytare  
9  WH          Extern Temp ingång (option) 
10 BN          -  (minus) 
 

ANTENNINSTALLATION: 
Antennen är fast monterad i GSM START och kan vid svåra 
mottagningsförhållanden bytas mot yttre antenn (option). 
Placering av enheten är därför viktig. Man bör kontrollera att 
placeringen ger tillfredställande mottagning.  
Om man inte erhåller tillräckligt bra mottagning kan det 
också finnas säl att prova med SIM kort från annan operatör 
eftersom GSM täckningen varierar mellan olika operatörer. 
 
MONTERING AV TRYCKSTRÖMSTÄLLARE 
 
Tryckströmställare med lysdiodsindikering monteras på 
därför lämplig plats, exempelvis vid sidan om klocka eller 

tillsammans med andra manöverdon. Kabeln är försedd med 
färdig pressade stift. Längd är 0,8 m. Det är en fördel om 
indikeringen sitter synligt. 
Anslutning sker till kontakthus i kablage. 
 
 
UPPSTART OCH INITIERING 
 
När installationen är gjord både av GSM START och 
värmare enligt anvisningar spänningsätts systemet. 
Då värmaren får spänning erhålles även spänning via 
manöversäkring (normalt 1 Amp) och värmarstyrning till 
GSM START. 
När GSM START får spänning börjar den gröna lysdioden 
att blinka oregelbundet. Detta pågår i ca 1 minut och betyder 
att initiering pågår. 
När dioden slutat blinka är initieringen färdig och man kan 
kommunicera med GSM START 
 
Om SIM kort ingick i satsen skall man först via den egna 
mobilen skicka ett SMS med STATUS begäran. Detta ut- 
föres genom att knappa in PINKOD mellanslag 4 i 
meddelande rutan samt numret till GSM START och skicka. 
I retur skall man få aktuell status i form av ett SMS. 
När man har fått svaret från GSM START har man 
också förlängt giltighetstiden med ett år (gäller TELIA 
och tills vidare) 
 
Därefter ringer man upp GSM START och ställer in  
datum och tid, under meny 8 väljer vilken typ av styrning 
man skall använda  
W-bus = 0 (förinställd) eller Analog = 1 
Se vidare handhavande beskrivningar 
 
TEKNISK SPECIFIKATION 
 
Matningsspänning:            12 alt 24 volt DC 
Strömförbrukning               
Idle (registr.  power           ca 4 mA vid 12 volt  
save)                  
Vid temp < -25°C              ca 30mA vid 12 volt 
Arbetsområde temp:         - 30°C -  +80° 
Utgångar                12V/0,5A alt 24V/0,5 A 
Frekvenser              850/900/1800/1900 MHz 
Storlek styrenhet          90 x 70 x 25 mm 
För detaljerad specifikation se  www.selco.se 
För handhavande, se Handhavandebeskrivning  
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one finns för enkel styrning, läs mer 

användas i Sverige varför 

RT levereras med trådantenn.   

ELCO AB Trollhättan Sweden 

                       för inkoppling mot 

Webasto värmare 
 
GSM START är framtagen för fjärrstyrning och 
reglering av värme och elektriska apparater i bilar, 
husvagn, båtar mm. där behov finns att fjärr- och 
tidsstyra och få aktuell information från utrustningen. 
GSM START kan användas överallt där en GSM mobil 
telefon kan användas. Kommunikation sker via sk ”voice 
call”eller SMS. 
APP” till Smart Ph”

på www.webasto.se 
 
Kostnad för att ringa till GSM START är normal 
amtalstaxa. Kontantkort kan s

ingen registrering behöver ske. 
 
GSM STA
 
Tillverkare  
S
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3 ntaktdon 
4 ruksanvisning inkl. handhavande och 

installationsanvisning 

Förberedelser:  I en del leveranser har detta redan utförts. 
 säljare. 

v kontantkort  
Avaktivera SIM kortets PIN kod om denna är aktiverad vid 

om att sätta in SIM kortet i den 
egna mobiltelefonen och gå in under menyn Säkerhet och 

esök på 
operatörernas h  angående 

Ta fram Bruks- och  värmaren  

 
nsättn de 

1 ryta ut 
låsspännen p  (Se bild 
nedan) 

 
 

2  
av 
nar 

För att ta ut kortet igen trycker man det inåt och 
fjäderkraften hjälper till att skjuta ut det. 

 
 

 
Placer

N ÅENDE KOMPONE
1 Mottagare (se framsida) 

NTE

2 Tryckknappskablage 
Huvudkablage med ko

 

B

 
 
 
 
 
INSTALLATION 
 

Kontrollera med er
 
Inköp a

köpet.  
 
Avaktivering sker enklast gen

stänga av PIN kodsbegäran.  
 
Ladda SIM kortet med minimibelopp , vanligtvis SEK 100.-. 
Olika operatörer har olika villkor varför ett b

emsida ger nödvändig information

installationsanvisning för

locket på GS genom att försiktigt b
å båda sidor om kapslingen

villkor och laddning. 
 

 

I ing av SIM kort i GSM START görs enligt följan
Lyft av 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIM kortet förs försiktigt in som bild nedan visar
Då kortet närmar sig sitt inre läge motverkas det 
en liten fjäderkraft. När det nått sitt inre läge stan
det i detta läge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ontera tillbaka locket. Var
givaren inte böjs utan ”tittar”
bild 

M  noga med att temp 
 ut i hålet i locket. Se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ing: GSM START monteras på torr 
plats och på behörigt avstånd från annan elektronisk 
utrustning för att undvika störningar. 
VIKTIGT! Placering måste vara sådan att luft  
cirkulerar förbi eftersom temperaturavkänning sitter i 
locket på GSM START 

astsättning kan ske med skruv eller kardborrband. 

e med 

F
 
 
 

INKOPPLING MOT Webasto värmare  
I satsen ingår ett kablage med tre kontaktdon 
Grönt 10 poligt Ansluts mot GSM STARTs gröna 
don 
Svart 4 poligt hondon. Skall kopplas mot värmarens 
huvudkablage 
Svart handon. Kopplas mot tryckströmbrytar
lysdiod. 
För övrig information Se nedan samt teknisk 
beskrivning. 
 

Kortet får inte sättas i eller tas ur om GS är 
spänningssatt. 
 
MINUS, brun ledare från stift 10, erhåller j
värmarkablaget. 

ord via 

kall användas byts 

 
+ PLUS 12/24 volt, röd ledare från stift 3, 
Spänning erhålles från värmarkablaget.  
Om analogsignal eller utgång 2 s
manöversäkring till 2 alt. 3 ampere. Se 
Installationsanvisning värmare. 
 
OM SPÄNNING BRYTS TILL GSM START TAPPAR 
MAN INSTÄLLNING AV DATUM OCH TID. DETTA 
INNEBÄR  FUNKTIONS STÖRNINGAR SAMT ATT 
TID MÅSTE LÄSAS IN VID NÄSTA SAMTAL. 
 
UTGÅNG 1 (12/24 V/ 0,5A) Svart ledare, stift 1. 

g 

t styra last som start/stopp av fläkt e.d. 

UTGÅNG 1, W-bus signal för styrning av värmare 
Ingår i kablaget mot värmaren. 
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Används normalt för analog styrning eller styrnin
av ventillation. Fungerar synkront med W-bus.  
 
UTGÅNG 2  12/24 V/0,5 A) Grön ledare, stift 1 
(Option). 

 Lämplig för at
Vid större, last än 0,5 A används relä med spole för 
12/24 VDC. 
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