
EasyStart R+
  Kasutusjuhend

Mugav raadioside-kaugjuhtimine
   integreeritud aegreleega 
 seisukütteseadmetele ja enamatki.

22 1000 32 80 05
03.2009



2

Sisukord

Sissejuhatus
• Palume kõige esimesena läbi lugeda ...................................................................... 3
• Ohutusjuhised ........................................................................................................ 3
• Õiguslikud eeskirjad ............................................................................................... 3
• Kasutusotstarve ..................................................................................................... 3
• Üldinfo ................................................................................................................... 4

Ülevaade 
• Raadioside-kaugjuhtimise juhtpult .......................................................................... 5
• Displeinäidud.......................................................................................................... 6

Kasutamine ja seadistamine
• Kasutamise ja seadistamise põhireeglid .................................................................. 7
• Juhtpuldi aktiveerimine ........................................................................................... 8
  Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine  .................................................... 9 

 Kütmise sisselülitamine .................................................................................... 10
  Kütmise väljalülitamine ..................................................................................... 11
  Õhutuse sisselülitamine .................................................................................... 12
  Õhutuse väljalülitamine / Töörežiimi „õhutus“ üldinfo ........................................ 13
  Lisaseadme sisselülitamine .............................................................................. 14
  Lisaseadme sisselülitamine / Lisaseadme üldinfo ............................................. 15
  Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo ............................................................. 16
  Eelvalikuaegade programmeerimine ......................................................... 17 – 18
  Eelvalikuaegade kustutamine ........................................................................... 19
  Kütteastme seadistamine – veekütteseadmed ................................................. 20
  Kütteastme seadistamine – õhukütteseadmed ................................................. 21

Hooldus
• Juhtpuldi patarei seisund ...................................................................................... 22
• Patarei vahetamine ............................................................................................... 22

Mida teha, kui …?
• Näidud ......................................................................................................... 23 – 25

Teenindus
• Kuum liin .............................................................................................................. 26



3

Palume kõige esimesena läbi 
lugeda

Lugege see kasutusjuhend enne 
raadioside-kaugjuhtimise seadistamist ja 
kasutamist tingimata hoolikalt läbi.
See kasutusjuhend sisaldab olulist infot, 
mida te vajate raadioside-kaugjuhtimise 
seadistamiseks ja kasutamiseks.
Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks 
kasutamiseks hoolikalt alles.

Ohutusjuhised

Oht!
– Juhtpuldil tohib ainult patarei kaant 

avada.
– Patarei ja patarei kaas ei tohi laste 

kätte sattuda – allaneelatavad väikesed 
komponendid.

– Võtke enne riiete pesemist juhtpult 
taskust välja.

– Kaitske juhtpulti kahjulike mõjude eest 
(löögid, ekstreemsed temperatuurid, 
niiskus, vihm, vedelikud).

– Tankimise ajal peavad juhtpult ja 
kütteseade olema välja lülitatud.

– Patarei ja juhtpuldi jäätmekäitlusesse 
andmine peab toimuma vastavalt 
õiguslikele eeskirjadele.

– Kasutage ainult soovitatud patareid ja 
originaal-varuosasid.

– Järgige kõiki informatsioone ja juhiseid, 
eriti aga ohutusjuhiseid kütteseadme 
tehnilises kirjelduses!

Õiguslikud eeskirjad

Elektroonikaseadmete 
tagasivõtmine / jäätmekäitlus 

vastavalt § 4 lõik 1 Alt Fz-VO (vanade 
sõidukite jäätmekäitluse määrustik)

Raadioside-kaugjuhtimine tuleb 
osana sõidukist sõidukisse jätta, 
kui viite sõiduki kogumispunkti või 
demonteerimisettevõttesse vastavalt § 4 
lõik 1 Alt Fz-VO.

Sissejuhatus

Kasutusotstarve

Kahesuunaline raadioside-kaugjuhtimine 
EasyStart R+ (juhtpult koos statsionaarse 
komponendiga) on mõeldud sõidukisse 
paigaldatud kütteseadme ja / või 
lisaseadme kaugjuhtimisega sisse / välja 
lülitamiseks ja sisselülitusaja, tööaja ja 
töörežiimi valimiseks.

Oskamatu kasutamine ja kasutamine 
väljaspool määratud kasutusala välistab 
igasugused kahju- ja garantiinõuded.

Tähelepanu!
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Üldinfo 

Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldi 
kasutamine on lihtne. 
Ainult 4 klahviga saab kõiki funktsioone 
seadistada, vajadusel muuta ning ka 
eelvalikuaegasid programmeerida.
Juhtpuldi lülitusimpulsside ulatusalaks 
on vabal maastikul (otsene silmside) kuni 
1000 meetrit. Välised häired, kohalikud 
tingimused ja ümbritseva ala ehitustihedus 
vähendavad ulatusala.

Juhtpult 
peab olema 
aktiveerimiseks / 
andmeedastuseks 
alati sõiduki poole 
suunatud.
Sõltuvalt kasutuse 
ja ümbruse 

mõjudest võivad displeile ilmuda näidud, 
mida on kirjeldatud peatükis „Mida teha, 
kui …?“ alates lk 23.
Kui te olete juhtpuldiga väljaspool 
ulatusala, ei tähenda see kütterežiimist 
loobumist. Alternatiiviks on sel juhul 
eelvalitud režiim.
Kui sõiduk oli pingevaba (aku lahti 
ühendatud) ja toide taastatakse, ilmub 
juhtpuldi aktiveerimisel kellaaeg. See 
tuleb õigeks seada. Kirjelduse leiate 
lk 9 „Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja 
seadistamine“.
Juhtpuldi kasutamise põhjalikuma 
kirjelduse leiate alates lk 7.

Sissejuhatus
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Raadioside-kaugjuhtimise 
juhtpult

Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldiga 
saab teha kütteseadme tööks vajalikke 
seadistusi ning erinevaid seadmeid sisse 
/ välja lülitada. 

Juhtklahv – tagasi

Funktsiooni valimine 
menüüribast ja väärtuste 
seadistamine

Aktiveerimisklahv

• Juhtpult – SISSE / VÄLJA 
• Vahetab näiduribal 

järgnevate vahel: 
– temperatuur
– kellaaeg
– tööaeg
– temperatuuri nimiväärtus 

• Tagasi 
 menüüribale

OK klahv

Vilkuva sümboli valimine 
/ sisestuse kinnitamine 

Võtmehoidja külge 
riputamiseks

Menüüriba 

Programmiriba 

Näitab aktiveeritud 
programmimälu ja vastavat 
nädalapäeva

Juhtklahv – edasi

Funktsiooni valimine 
menüüribast ja väärtuste 

seadistamine

Näiduriba 

Olekunäit

Displeil näidatud sümbolite ja näitude 
arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja 
varustuse variantidest.

Ülevaade 

Tähelepanu!
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Ülevaade 

Displeinäidud

Menüüriba

 kütmine SISSE / VÄLJA

 õhutus SISSE / VÄLJA

 lisaseade SISSE / VÄLJA

 eelvalikuaja programmeerimine

 kellaaja / tööaja seadistamine

 kütmisastme seadistamine 

Programmiriba

 eelvalikumälu 1

 eelvalikumälu 2

 eelvalikumälu 3

E – P  nädalapäevad

Mo – Su nädalapäevad inglise keeles

• Kui programmi number on alla joonitud, 
näiteks , käivitatakse see programm 
ajalises järjestuses järgmisena.

• Töörežiim „õhutamine“  ei ole võimalik 
kõikide kütteseadme mudelite puhul.

• Funktsioon lisaseade  ei ole võimalik 
kõikide kütteseadme mudelite puhul 
ja see tuleb paigaldava töökoja poolt 
aktiveerida.

Näiduriba

 arvu- ja tekstinäidud 

AM kellaaeg ennelõunal (inglise)

PM kellaaeg pärastlõunal (inglise)

°C temperatuurinäit Celsiuse järgi

°F temperatuurinäit 
 Fahrenheiti järgi

 piiramatu tööaeg

 kütmisaste seadistatud 

Olekunäit

 kütterežiim aktiivne

 õhutusrežiim aktiivne

 lisaseade aktiivne

 side juhtpuldi
 ja statsionaarse komponendi vahel

 patarei seisund

Tähelepanu!
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Vilkuvad sümbolid

Iga vilkuvat sümbolit 

menüü-, programmi- ja 

näiduribal saab muuta 

klahviga  või  ja 

kinnitada klahviga .

Kasutamise ja seadistamise põhireeglid

Juhtpuldi aktiveerimine

Enne igakordset kasutamist / seadistamist 

tuleb luua ühendus juhtpuldi ja 

statsionaarse komponendi vahel.

Vajutage selleks klahvile       , kuni displeil 

näidatakse menüüriba, seejärel vabastage 

klahv ja jätkake kasutamist / seadistamist 

(vt ka lk 8).

Juhtpuldi väljalülitamine / juhtpuldi 
kaitsmine juhusliku vajutamise eest

Pikk vajutus klahvile  kustutab näidu, 

st juhtpult on välja lülitatud ja juhuslike 

vajutuste eest kaitstud.

Sisestuse kinnitamine

Seadistusi ja muudatusi tuleb alati 

klahviga  kinnitada, vastasel korral 

muutuvad need kehtetuks (erandiks 

tööaeg).

Seadistamise katkestamine / 
lõpetamine

Menüüs tehtud seadistusi saab 

klahviga  katkestada.

Tööaja seadistamine 
(ühekordne või püsiv)

Tööaega saab seadistada individuaalselt 

klahviga  või .

Eelvalikurežiimis 10 – 120 minutit.

Kohese töö korral 10 – 120 minutit või 

pidev töö . Kirjeldus vt lk 9, 10, 12 

ja 14.

Näidu kustumine

Kui 10 sekundi jooksul ei tehta ühtegi 

seadistust või ei vajutada ühtegi klahvi, 

kustub näit, st juhtpult lülitub puhkerežiimi.

Sisestamise jätkamiseks tuleb taas

klahvile  vajutada.

Näit andmete edastamisel

Andmete edastamise 

korral (displeil näit SENd) 

kustub displeivalgustuse 

LED. 

Pärast andmeedastuse lõppu süttib LED-

valgustus taas.

Kasutamine ja seadistamine
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Kasutamine ja seadistamine

Juhtpuldi aktiveerimine

Näit displeilLooge juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel 

ühendus.

Vajutage klahvile , kuni displeil näidatakse 

menüüriba. Vabastage seejärel klahv . Korraks 

näidatakse sümbolit  ja teksti , seejärel 

näidatakse temperatuuri.

Juhtpult on aktiveeritud.

• Kui te ei vabasta klahvi  pärast menüüriba ilmumist, 

lülitab juhtpult ennast välja.

• Andmete edastamise korral (displeil näit SENd) kustub 

displeivalgustus. Pärast andmeedastuse lõppu süttib 

displeivalgustus taas.

• Võimalikke displeinäite nagu  ,   ja  on 

kirjeldatud peatükis „Mida teha, kui…?“ alates lk 23.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage 

klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.

Tähelepanu!
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 Nädalapäeva, kellaaja ja tööaja seadistamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga . 

Valige nädalapäev klahviga või .

Kinnitage valikut klahviga .

Seadistage tunde klahviga  või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage minuteid klahviga  või .

Kinnitage seadistust klahviga .

Seadistage tööaeg kohese töö jaoks klahviga  või 

 püsivaks.
Kinnitage seadistust klahviga .

Näidatakse seadistatud, hetkel kehtivat kellaaega.
Seadistamine on lõpetatud. 

Näit displeil

Kasutamine ja seadistamine

Võimalik on järgnev tegevus:

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.
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Kasutamine ja seadistamine

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Näitude näitamine.

 Vajutage klahvile , näidatakse hetkel kehtivat 

kütmisastet (ainult õhukütteseadmetel).

 Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

 Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Kütmine on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:

• Tööaega saab kinnitada klahviga .

• Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  

ja siis kinnitada klahviga .

 Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma 

kinnituseta kasutusse.

• Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati 

salvestatud tööaeg jääb kehtima.

 Kütmise sisselülitamine

Näit displeil

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

Tähelepanu!
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Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage 

klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.

 Kütmise väljalülitamine

Näit displeil

Kasutamine ja seadistamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Kütmine on välja lülitatud.
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Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Näitude näitamine.

 Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

 Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.
 Seadistust vt eestpoolt.

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Õhutus on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:

• Tööaega saab kinnitada klahviga .

• Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või 

ja siis kinnitada klahviga .

 Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma 

kinnituseta kasutusse.

• Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati 

salvestatud tööaeg jääb kehtima.

Kasutamine ja seadistamine

 Õhutuse sisselülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse 

sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).

Näit displeil

Tähelepanu!
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Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Õhutus on välja lülitatud.

Näit displeil

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage 

klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.

Kasutamine ja seadistamine

 Õhutuse väljalülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal näidatakse 

sümbolit  (vt Üldinfo lk 13).

Kui menüüribas puudub sümbol , ei 
saa antud kütteseadme mudeli puhul 
töörežiimi „õhutus“ kasutada.
Töörežiimis „õhutus“ rakendatakse 
HYDRONIC veekütteseadmete puhul 
vahetult sõiduki ventilaatorit ja AIRTRONIC 
õhukütteseadmete puhul kütteseadmete 
ventilaatorit, eirates kütterežiimi.

Üldinfo töörežiimi „õhutamine“ kohta

• Töörežiim „õhutus“ ei ole mõeldud 
lisakütteseadmete jaoks.

• Edasiste küsimustega töörežiimi 
„õhutus“ kohta pöörduge paigaldanud 
töökoja poole või helistage teenindusse 
(vt lk 26).

Tähelepanu!
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Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Lisaseade on sisse lülitatud.

Tööaja määramiseks on võimalikud järgnevad tegevused:

• Tööaega saab kinnitada klahviga .

• Tööaega saab ühekordselt muuta klahviga  või  

ja siis kinnitada klahviga .

 Displeil viimati näidatud tööaeg võetakse ka ilma 

kinnituseta kasutusse.

• Vajutage klahvile , näidatakse temperatuuri, viimati 

salvestatud tööaeg jääb kehtima.

Kasutamine ja seadistamine

 Lisaseadme sisselülitamine – võimalik ainult siis, kui menüüribal 

näidatakse sümbolit  (vt Üldinfo lk 15).

Näit displeil

Tähelepanu!

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Näitude näitamine.

 Vajutage klahvile , näidatakse kellaaega.

 Vajutage klahvile , näidatakse tööaega.
 Seadistust vt eestpoolt.

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.
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 Lisaseadme väljalülitamine – võimalik ainult siis, kui 

menüüribal näidatakse sümbolit .

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Lisaseade on välja lülitatud.

Näit displeil

Lisaseadme üldinfo
Lisaseadmeks võib olla näiteks teine 
kütteseade või seisu-kliimaseade. 
Lisaks sellele saab kütteseadme 
ventilaatoriga kombineerida. Ventilaator 
jaotab õhku sõiduki sees. 

Kütteseadmeid / ventilaatorit saab käitada 
samaaegselt või üksteisest sõltumatult.
Funktsiooni „lisaseade“ peab aktiveerima 
töökoda.

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage 

klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.

Kasutamine ja seadistamine
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Raadioside-kaugjuhtimise juhtpuldiga 
saab programmeerida 3 eelvalikuaega. 
3 eelvalikuaega saab jaotada ühe 
nädalapäeva või mitme erineva 
nädalapäeva peale. 
Veekütteseadmete ja statsionaarse 
komponendi külge ühendatud 
temperatuurianduri korral arvutatakse 
kütmise algus automaatselt sõltuvalt 
mõõdetud ruumitemperatuurist ja valitud 
kütteastmest (ECO või HIGH).
Tööaeg võib olla vahemikus 5 kuni 60 
minutit enne programmeeritud sõidu 
alustamise aega, töö lõpetatakse alati 
5 minutit pärast programmeeritud 
sõidu alustamise aega. Seega võib 
minimaalseks tööajaks olla 10 minutit ja 
maksimaalseks 65 minutit.
Menüüs „kellaaja seadistamine“ 
seadistatud tööaeg on sel juhul kehtetu.
Kõikide teiste konfiguratsioonide puhul 
toimub käivitamine vastavalt eelnevalt 
seadistatud tööajale.

• Eelvalikuajad on alati ärasõiduajad, 
seda ka deaktiveeritud tööaja 
arvutamise korral.

• Maksimaalselt saab programmeerida 3 
eelvalikuaega. 

• 65-minutiline maksimaalne tööaeg 
automaatse tööaja arvutamise juures on 
tehases seadistatud. Paigaldustöökorda 
saab seda vajadusel kuni 15 minutini 
vähendada.

Kasutamine ja seadistamine

Eelvalikuaja programmeerimise üldinfo

Ühesugused eelvalikuajad
Kui teatud nädalapäevaks 
programmeeritakse programmidesse 1, 
2 või 3 mitu ühesugust eelvalikuaega, 
kehtib viimati sisestatud eelvalikuaeg. 
Raadioside-kaugjuhtimise juhtimispuldi 
aktiveerimisel kustutatakse salvestatud 
ühesugused eelvalikuajad.
Ühesuguste eelvalikuaegade 
programmeerimine erinevate 
nädalapäevade peale ei tekita konflikti.

Eelvalikuaegade kattumine
Näide:
Te seadistasite ühel nädalapäeval 
töörežiimi „kütmine“ ärasõiduajaks kell 
13. Samal ajal on määratud töörežiim 
„õhutus“ kell 12.45 kestvusega 15 minutit. 
Mis juhtub?

Raadioside-kaugjuhtimine arvutab 
töörežiimile „kütmine“ kütmise 
alguse, mis võib sõltuvalt mõõdetud 
ruumitemperatuurist olla 5 kuni 60 minutit 
enne sõidu algust. Kui kütmine peaks 
algama pärast 12.45, toimub õhutus 
vahemikus 12.30 kuni 12.45 ja seejärel 
toimub kütmine.
Kui kütmine peab algama enne 12.45, siis 
köetakse kuni 12.30, seejärel kütmisrežiim 
lõpetatakse ja kütteseade lülitub töörežiimi 
„õhutus“. Pärast töörežiimi „õhutus“ 
seadistatud kestvuse lõppu lülitub 
kütteseade välja.

Tähelepanu!
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Kasutamine ja seadistamine

Valige soovitud funktsioon ,  või  klahviga  või 

 ja kinnitage klahviga .

Valige nädalapäev E – P klahviga  või  ja 

kinnitage klahviga .

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Valige eelvalikumälu 1, 2 või 3 klahviga  või  ja 

kinnitage klahviga .

 Eelvalikuaegade programmeerimine

Näit displeil

jätk lk 18

Seadistage tunde klahviga  või  ja kinnitage 

klahviga .

Seadistage minuteid klahviga  või  ja kinnitage 

klahviga .
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Kasutamine ja seadistamine

 Eelvalikuaegade programmeerimine
Näit displeil

Ainult valiku  (kütmine deaktiveeritud tööaja 

arvutamisega),  või  korral näidatakse tööaega ja 

seda saab kinnitada klahviga  või seadistada klahviga 

 või  ja kinnitada klahviga .

Seadistamine on lõpetatud.

Hõivatud eelvalikumälu kohti näidatakse 
displeil. Ajaliselt järgmisena aktiveeritav 
eelvalikumälu on displeil alla joonitud ja 
lisaks näidatakse vastavat nädalapäeva.

Eelvalikumälu kohtade 2 ja 3 
programmeerimisel tuleb sama teha.

Tähelepanu!

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel, vajutage 

klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või , 

kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.
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Kasutamine ja seadistamine

Eelvalikuaegade kustutamiseks tuleb läbida samad 

sammud nagu eelvalikuaja seadistamisel kuni kohani, 

kus olekuribal hetkel kehtiv funktsioon vilgub.

Vajutage klahvile  või , kuni displeile ilmub . 

Kinnitage klahviga .

Eelvalikuaeg on kustutatud.

 Eelvalikuaegade kustutamine

Näit displeil

Võimalikud on järgnevad tegevused:

• Vahetamine temperatuuri- ja ajanäidu vahel,

 vajutage klahvile .

• Funktsiooni valimine menüüribast klahviga  või 

, kinnitage valikut klahviga .

 Edasist tegutsemist on kirjeldatud valitud funktsiooni 

kirjeldavas lõigus.
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Kasutamine ja seadistamine

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Valige kütmisaste ECO või HIGH klahviga  või  ja 

kinnitage klahviga .

Valitud kütmisaste (näiteks HIGH) on seadistatud.

 Kütteastme seadistamine – veekütteseadmed

Veekütteseadmete puhul saab valida 
kütteastmete ECO (tavaline kütmine) ja 
HIGH (mugavuskütmine) vahel.
Valitud kütteastet vajatakse tööaja 
„kütmine“ arvutamiseks sõltuvalt 
mõõdetud ruumitemperatuurist.

Kütmisastmed ECO / HIGH mõjuvad 
ainult koos programmeeritud 
eelvalikuajaga.

Tähelepanu!

Näit displeil
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Kasutamine ja seadistamine

Näit displeil

Aktiveerige juhtpult klahviga  (vt lk 8).

Valige klahviga  või  sümbol .

Kinnitage valikut klahviga .

Muutke kütmisastet klahviga  või  

ja kinnitage klahviga .

Uus kütmisaste on seadistatud.

 Kütteastme seadistamine – õhukütteseadmed

Õhukütteseadmetel saab nii koheses kui eelvalikurežiimis 
seadistada kütmisastet vahemikus 8 kuni 36. 

Kütmisastmed 8 kuni 36 vastavad ainult umbkaudu 
temperatuurile ja võivad seepärast tegelikust sõidukis 
olevast temperatuurist erineda.

Tähelepanu!
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Patarei vahetamine

• Keerake patarei kaane 
sulgurit 1-eurose mündiga 
noole suunas.

• Eemaldage patarei kaas.

• Kontrollige kaanetihendit kahjustuste 
osas.

• Eemaldage tühi patarei.

• Pange uus patarei sisse. Patarei on 
õiges asendis, kui plusspoole märk ja 
patarei tüübitähis on nähtaval kohal.

• Pange patarei kaas tagasi 
peale. Tilgakujuline tähis 
peab näitama süvendite 
vahele jäävatele kohale.

• Keerake patareikaane 
sulgurit mündiga päripäeva, kuni pilu on 
vertikaalasendis.

• Aktiveerige juhtpult (vt lk 8).

Hooldus

Juhtpuldi patarei seisund
(näit juhtpuldis)

patarei täiesti täis 

patarei on piisavalt täis

patarei tühjaks saamas 
(tuleb lähiajal vahetada)

hädarežiim, 
patarei vajab kohest 
vahetamist

Kui juhtpuldi olekunäit näitab, et patarei 
on tühjaks saamas, ostke kauplusest JE-
Eberspächer poolt soovitatud tavaline 
nööp-patarei, mudel CR 2430 tootjalt 
Varta, Sony või Renata.
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Teadete  ja puhul on kasutamine võimatu. Töötava kütteseadme saab 
ainult sõidukis oleva nupuga välja lülitada.

Mida teha, kui …?

Näidud

Kirjeldus

Halb ühendus juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel. 
Andmed võetakse vastu, kuid need on vigased.

Võimalikud põhjused Abinõu

Juhtpuldi ja sõiduki vaheline kaugus 
ulatusala piiri peal.

Muutke asendit sõiduki suhtes, hoidke 
näiteks juhtpultikõrgemal või liigutage 
küljele. Minge sõidukile lähemale.

Palju ehitisi juhtpuldi ja sõiduki vahel? Vähendagekaugust. Looge võimalusel 
silmside sõidukiga.

Korraga kasutatakse mitut EasyStart 
raadioside-kaugjuhtimist.

Aktiveerige juhtpult pärast pausi uuesti.

Kirjeldus

Ühendus puudub juhtpuldi ja statsionaarse komponendi vahel. 

Võimalikud põhjused Abinõu

Kaugus juhtpuldi ja sõiduki vahel liiga 
suur.

Vähendage kaugust.

Korraga kasutatakse mitut EasyStart 
raadioside-kaugjuhtimist.

Aktiveerige juhtpult pärast pausi uuesti.

Juhtpult pole registreeritud. Registreerige juhtpult seadmega 
kasutamiseks vastavalt paigaldusjuhisele.

Tähelepanu!
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Mida teha, kui …?

Kirjeldus Abinõu

Kütteseadmes esines töö ajal 
rike (näiteks kütusepuudus või 
diagnostikakaabli katkemine).

Rikete kõrvaldamine vt kütteseadme 
paigaldusjuhend.

Kirjeldus Abinõu

Statsionaarne komponent on 
registreerimisrežiimis.

Registreerige juhtpult seadmega 
kasutamiseks vastavalt paigaldusjuhisele.

Kirjeldus Abinõu

Juhtpuldi patarei on tühjaks saamas. 
Andmeedastus pole võimalik.

Vahetage patarei (vt lk 22).

Kirjeldus

Pärast juhtpuldi aktiveerimist ilmub „kellaaja seadistamise“ näit.

Võimalik põhjus Abinõu

Statsionaarne komponent lahutati 
sõiduki akust. Kõik programmeeritud 
eelvalikuajad on kustutatud.

Seadistage kellaaega (vt lk 9).

Näidud
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Kirjeldus Abinõu

Statsionaarne komponent on 
registreerimisrežiimis.

30 sekundi möödudes kustub näit 
iseenesest või registreerige juhtpult nagu 
paigaldusjuhendis kirjeldatud.

LED-näidu nupp vilgub

Näidud

Mida teha, kui …?

Kui te ei saanud viga või riket kõrvaldada, 
pöörduge autoriseeritud JE-töökoja 
poole või helistage järgmisel leheküljel 
kirjasolevale teenindustelefoni numbrile.

Tähelepanu!

Võimalikud põhjused Abinõu

Patarei tühi. Vahetage patarei (vt lk 22).

Patarei puudub. Paigaldage patarei. (vt lk 22).

Patarei on valetpidi sees. Pange patarei õigesti sisse (vt lk 22).

Juhtpulti ei saa aktiveerida.
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Teenindus

Kuum liin

Kui teil on tehnilist laadi küsimusi, mõni 
probleem raadioside-kaugjuhtimise või 
kütteseadmega, valige Saksamaal järgnev 
teenindusnumber:

Kuum liin
0800 / 12 34 300

Faks
01805 / 26 26 24

Väljaspool Saksamaad pöörduge 
vastavase Eberspächeri esindusse.
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J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Faks 0711 939-0643
info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com


