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Turvaohjeet

Vaara!
– Lähettimestä saa avata vain pariston 

kannen.
– Paristo ja pariston kansi eivät saa 

joutua lasten käsiin – nieltävissä olevia 
pienosia.

– Ota lähetin taskusta ennen vaatetuksen 
pesemistä.

– Suojaa lähetintä ulkopuolisilta häiriöteki-
jöiltä (iskut, korkeat lämpötilat, kosteus, 
sade, nesteet).

– Tankattaessa lähetin ja lämmityslaite on 
oltava pois päältä.

– Hävitä paristo ja lähetin lakisääteisten 
määräysten mukaisesti.

– Käytä vain suositeltua paristoa ja alku-
peräisiä varaosia.

– Noudata ehdottomasti kaikkia valmista-
janja ohjeita, varsinkin lämmityslaitteen 
teknisessä kuvauksessa annettuja 
turvaohjeita!

Käyttötarkoitus

Kaksisuuntainen radiokauko-ohjain 
EasyStart R+ (lähetin vastaanottimen 
yhteydessä) on tarkoitettu ajoneuvon 
polttoainekäyttöisen lämmityslaitteen ja / 
tai lisälaitteen kauko-ohjauksen päälle- / 
poiskytkemistä ja käynnistysajan, käyttö-
ajan ja -tavan ohjausta varten.

Epäasiallinen käyttö ja määrätyn käyttö-
alueen ulkopuolinen käyttö vapauttavat 
valmistajan vastuusta ja takuusta.

Johdanto

Ota huomioon!

Lue ensin läpi

Nämä käyttöohjeet on luettava 
huolellisesti läpi ennen radiokauko-
ohjaimen asetuksien asettamista ja käytön 
aloittamista.
Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä 
tietoja radiokauko-ohjaimen asetuksista 
ja käytöstä.
Säilyttäkää käyttöohjeet tallessa tulevaa 
käyttöä varten.

Lakisääteiset määräykset

Lainsäädännön mukainen 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
palautus / loppukäsittely

Radiokauko-ohjain voidaan palauttaa ajo-
neuvon osana yhdessä ajoneuvon kanssa 
valtuutettuun vastaanottokeskukseen, 
palautuskeskukseen tai purkuyritykseen 
lainsäädännön mukaista loppukäsittelyä 
varten. Radiokauko-ohjain on laitettava 
auton sisälle palautusta varten.
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Johdanto

Yleisiä ohjeita

Radiokauko-ohjauksen lähettimessä on 
yksinkertainen käyttörakenne. 
Kaikki toiminnot voidaan asettaa, ja 
tarvittaessa muuttaa sekä esivalinta-ajat 
ohjelmoida 4 painikkeella.
Lähettimen suurin kantama on 1000 
metriä esteettömässä maastossa (suora 
näköyhteys). Ulkopuoliset häiriötekijät, 
paikalliset olosuhteet ja tiheään rakennettu 
ympäristö lyhentävät kantamaa.

Lähettimen tulee 
olla aktivoitaessa 
ja tiedonsiirtoa 
varten aina 
ajoneuvoon päin 
suunnattuna.
Riippuen käyttö- 
ja ympäristövai-

kutuksista näyttöön voi kuitenkin ilmestyä 
ilmoituksia, jotka on kuvattu kappaleessa 
“Mitä tehdä, kun …?“ sivulta 23 lähtien.
Jos olet lähettimen kanssa kantaman 
ulkopuolella, lämmityskäytöstä ei tarvitse 
luopua.
Vaihtoehdoksi tulee silloin esivalittu käyttö.
Jos ajoneuvon akku on ollut irroitettuna, 
ilmestyy aktivoitaessa kellonaika näyttöön. 
Tällöin kellonaika on asetettava. Katso ku-
vausta sivulta 9 “Viikonpäivän, kellonajan 
ja käyttöajan keston asettaminen“.
Lähettimen käyttö kuvataan sivulta 7 
lähtien seikkaperäisesti.
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Radiokauko-ohjaimen lähettimellä voidaan 
suorittaa lämmityslaitteen käyttöön vaadit-
tavat asetukset sekä ohjata lämmitintä ja 
lisälaitetta päälle ja pois päältä. 

Ohjauspainike taaksepäin

Valikkopalkissa olevan 
toiminnon valinta ja arvojen 
asetus

Aktivointipainike

• Lähetin – 
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ 

• Vaihtokytkentä 
näyttöpalkissa välillä 
– Lämpötila
– Kellonaika
– Käyttöaika
– Lämpötilan asetusarvo 

• Takaisinkytkentä valikkopalkkiin

OK-painike

Vilkkuvan symbolin 
valinta ja valintojen 

vahvistaminen 

Avainlenkki

Valikkopalkki 

Ohjelmapalkki 

Aktiivisen ohjelmamuistin 
ja vastaavan viikonpäivän 
näyttö

Ohjauspainike eteenpäin

Valikkopalkissa olevan 
toiminnon valinta ja arvojen 

asetus

Näyttöpalkki 

Tilanäyttö

Riippuen lämmityslaitteesta ja varustus-
versioista symbolien lukumäärä ja näyttö-
ruudun ilmoitukset ovat erilaisia.

Ota huomioon!

Radiokauko-ohjaimen lähetin

Yleiskuvaus
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Yleiskuvaus

Näytön symbolit

Valikkopalkki 

 Lämmitys – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ 

 Tuuletus – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ 

 Lisälaite – PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ 

 Esivalinta-ajan ohjelmoiminen

 Kellonajan / käyttöajan asettaminen

 Lämmitystason asetus

Ohjelmapalkki 

 Esivalintamuisti 1

 Esivalintamuisti 2

 Esivalintamuisti 3

Mo – So Viikonpäivä saksaksi

Mo – Su Viikonpäivä englanniksi

• Jos ohjelmanumero on alleviivattu esim. 
suoritetaan tämä ohjelma ajallisesti 

seuraavana.

• Tuuletuskäyttö      ei ole käytettävissä 
kaikissa lämmityslaiteversioisssa.

• Lisälaitetoiminto       ei ole käytettä-
vissä kaikissa lämmityslaiteversioissa. 
Asennustyöpajan täytyy aktivoida tämä 
toiminto.

Näyttöpalkki 

 Lukujen ja tekstien näytöt 

AM Aamupäiväaika (englanti)

PM Iltapäiväaika (englanti)

°C Lämpötilatieto Celsius-asteina

F Lämpötilatieto 
 Fahrenheit-asteina

 Rajoittamaton käyttöaika

 Lämmitystaso asetettu

Tilanäyttö

 Lämmityskäyttö aktiivinen

 Tuuletuskäyttö aktiivinen

 Lisälaite aktiivinen

 Yhteys välille
 lähetin ja vastaanotin

 Pariston lataustila

Ota huomioon!
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Vilkkuvat symbolit

Valikko-, ohjelma- ja 

näyttöpalkin vilkkuvaa 

symbolia voidaan vaihtaa 

painikkeella        tai        ja 

se vahvistetaan 

painikkeella       .

Käyttö ja asetukset

Käytön ja asetuksien perussäätö

Lähettimen aktivointi

Aina ennen käyttöä tai asetuksien aset-

tamista on lähettimen ja vastaanottimen 

välille luotava yhteys.

Paina painiketta       , kunnes valikkopalk-

ki tulee näyttöön, vapauta sen jälkeen 

painike ja jatka käyttöä tai asetusta (katso 

myös sivu 8).

Lähettimen kytkeminen pois päältä / 
suojaaminen tahattomalta käytöltä

Pitkään painiketta        painettaessa 

näyttö sammuu, jolloin lähetin on kytketty 

pois päältä ja se on tällöin myös suojattu 

tahattomalta käytöltä.

Asetuksen vahvistaminen

Asetukset ja muutokset on aina vah-

vistettava painikkeella        , muuten ne 

häviävät (poikkeuksena käyttöaika).

Asetusten keskeyttäminen / 
lopettaminen

Asetus valikossa voidaan keskeyttää tai 

lopettaa painamalla       .

Käyttöajan asettaminen 
(kertakäyttö tai pysyvä)

Käyttöaika voidaan asettaa painikkeella

       tai       .

Esivalintakäyttö on 10 – 120 minuuttia.

Pikakäyttö on 10 – 120 minuuttia tai 

jatkuva käyttö on      . 

Katso kuvausta sivuilta 9, 10, 12 ja 14.

Näyttö sammuu

Jos 10 sekunnin kuluessa ei suoriteta 

asetusta tai vahvistusta, näyttö sammuu, 

eli lähetin menee lepotilaan.

Uutta toimintoa varten on painettava 

painiketta        uudelleen.

Näyttö tiedonsiirrossa

Tiedonsiirrossa (näytössä 

SENd) LED-näytön valais-

tus sammuu. 

Kun tiedonsiirto on 

suoritettu, LED-valaistus kytkeytyy jälleen 

päälle.
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Lähettimen aktivointi

Ruudun näyttöLuo lähettimellä yhteys vastaanottimeen.

Paina painiketta        kunnes valikkopalkki ilmestyy näyt-

töön. Vapauta sen jälkeen painike       . Lyhyeksi aikaa 

tulee symboli     ja teksti        , sen jälkeen näytetään 

lämpötila.

Radiokauko-ohjain on aktivoitu.

• Jos painiketta        ei vapauteta valikkopalkin ilmestymi-

sen jälkeen, lähetin kytkeytyy itse pois päältä.

• Tiedonsiirrossa (näytössä SENd) näytön valaistus sam-

muu. Kun tiedonsiirto on suoritettu, näytön valaistus 

kytkeytyy jälleen päälle.

• Mahdolliset ruudun näytöt kuten          ,           ja         

kuvataan kappaleessa “Mitä tehdä, kun …?“ 

sivulta 23 lähtien.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset

Ota huomioon!
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 Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli       painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella        . 

Valitse viikonpäivä painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Aseta tunnit painikkeella        tai       .

Vahvista asetus painikkeella       .

Aseta minuutit painikkeella        tai       .

Vahvista asetus painikkeella       .

Aseta pikakäytön käyttöaika painikkeella        tai       
pysyväksi.
Vahvista asetus painikkeella       .

Asetettu, nykyinen kellonaika näytetään.
Asetus on valmis. 

Ruudun näyttö

Seuraava toiminto on mahdollinen:

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset
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Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Näyttöjen hakeminen.

 Paina       , senhetkinen lämmitystaso tulee näyttöön
 (vain ilmalämmityslaitteissa).

 Paina       , kellonaika tulee näyttöön.

 Paina       , käyttöaika tulee näyttöön.
 Katso edellä olevaa asetusta.

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai        .

Vahvista valinta painikkeella       .

Lämmitys on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia 

toimenpiteitä:

• Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella       .

• Käyttöaikaa voidaan muuttaa painikkeella        tai        

kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella       .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina        , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennet-

tu käyttöaika jää voimaan.

 Lämmityksen kytkeminen päälle

Ruudun näyttö

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , vahvista valinta 

painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vastaavassa luvussa.

Ota huomioon!

Käyttö ja asetukset
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Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

 Lämmityksen kytkeminen pois päältä

Ruudun näyttö

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Lämmitys on kytketty pois päältä.

Käyttö ja asetukset
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Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Näyttöjen hakeminen.

 Paina       , kellonaika tulee näyttöön.

 Paina       , käyttöaika tulee näyttöön.
 Katso edellä olevaa asetusta.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Tuuletus on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia 

toimenpiteitä:

• Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella       .

• Käyttöaikaa voidaan muuttaa painikkeella        tai       

kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella       .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina        , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennet-

tu käyttöaika jää voimaan.

 Tuuletuksen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli     

näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).

Ruudun näyttö

Ota huomioon!

Käyttö ja asetukset
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Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Tuuletus on kytketty pois päältä.

 Tuuletuksen kytkeminen pois päältä – mahdollinen vain silloin, kun 

symboli      näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).

Ruudun näyttö

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset

Jos symbolia     ei näytetä valikkopalkissa, 
tuuletuskäyttö ei ole mahdollista kyseises-
sä lämmityslaiteversiossa.
Tuuletuskäytössä ohitetaan lämmityskäyt-
tö ja HYDRONIC-vesilämmityslaitteiden 
yhteydessä ohjataan suoraan ajoneuvon 
puhallinta, kun taas AIRTRONIC-ilma-
lämmityslaitteiden yhteydessä ohjataan 
suoraan lämmityslaitteen puhallinta.

Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä

• Tuuletus ei ole käytettävissä seisonta-
lämmittimeksi muutetun lisälämmittimien 
kanssa.

• Jos sinulla on tuuletuskäyttöön liittyviä 
kysymyksiä, ota yhteyttä asennustyöpa-
jaan tai soita palvelupuhelinnumeroon 
(katso sivu 26).

Ota huomioon!
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Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella        .

Lisälaite on kytketty päälle.

Käyttöaikaan on mahdollista tehdä seuraavia 

toimenpiteitä:

• Käyttöaika voidaan hyväksyä painikkeella       .

• Käyttöaikaa voidaan muuttaa painikkeella        tai       

kerran ja sen jälkeen vahvistaa painikkeella       .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina       , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennet-

tu käyttöaika jää voimaan.

 Lisälaitteen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli     

näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 15).

Ruudun näyttö

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Näyttöjen hakeminen.

 Paina        , kellonaika tulee näyttöön.

 Paina        , käyttöaika tulee näyttöön.
 Katso edellä olevaa asetusta.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella       tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Ota huomioon!

Käyttö ja asetukset
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Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli        painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Lisälaite on kytketty pois päältä.

 Lisälaitteen kytkeminen pois päältä  – mahdollinen vain silloin, kun 

symboli      näytetään valikkopalkissa.

Ruudun näyttö

Lisälaitetta koskevia yleisiä ohjeita
Lisälaite voi olla esim. toinen lämmityslaite 
tai kiinteä ilmastointi. 
Edelleen on mahdollista yhdistää lämmi-
tyslaite ja tuuletin. Tuuletin on ajoneuvon 
sisätilan ilmanjakoa varten. 

Lämmityslaitteita ja tuulettimia voidaan 
käyttää samanaikaisesti tai toisistaan 
riippumatta.
“Lisälaite“ toiminto on aktivoitava 
huoltoliikkeen toimesta.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset
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Identtiset esivalinta-ajat
Jos tietylle viikonpäivälle ohjelmiin 1, 2 
tai 3 ohjelmoidaan useampia identtisiä 
esivalinta-aikoja, viimeksi annettu esivalin-
ta-aika on voimassa. Lähetintä aktivoita-
essa tallennetut identtiset esivalinta-ajat 
nollataan.
Eri viikonpäiviin identtisiä esivalinta-aikoja 
ohjelmoitaessa ei synny ristiriitaa.

Esivalinta-aikojen päällekäisyydet
Esimerkki:
Olet asettanut johonkin viikonpäivään 
käyttötavalle “Lämmitys“ lähtöajan kello 
13. Samanaikaisesti ohjelmointina on 
samalle päivälle käyttötavassa “Tuuletus“ 
kello 12.45 käyttöajan ollessa 15 minuut-
tia. Mitä tapahtuu?

Radiokauko-ohjaus laskee käyttötavalle 
“Lämmitys“ lämmityksen alkamisen, joka 
on riippuvainen ennen ohjelmoitua lähtöai-
kaa mitatusta sisäilman lämpötilasta, käyt-
töajan ollessa välillä 5 – 60 minuuttia. Jos 
määritetty lämmityksen alkaminen on kello 
12.45 jälkeen, ajasta 12.30  aikaan 12.45 
tuuletetaan ja sen jälkeen lämmitetään.
Jos määritetty lämmityksen alkaminen 
on ennen kellonaikaa 12.45, lämmitetään 
kellonaikaan 12.30 saakka, sen jälkeen 
lämmityskäyttö lopetetaan ja lämmityslaite 
vaihtaa käyttötapaan “Tuuletus“. Käyt-
tötavalle “Tuuletus“ asetetun käyttöajan 
umpeuduttua lämmityslaite kytkeytyy pois 
päältä.

Yleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi

Radiokauko-ohjaimen lähettimellä voidaan 
ohjelmoida 3 esivalinta-aikaa.
3 esivalinta-aikaa voidaan jakaa joko 
yhdelle viikonpäivälle tai eri viikonpäiville.
Käytettäessä vesilämmityslaitteita ja 
vastaanottimeen liitettyä lämpötilatun-
nistinta lämmityksen alku lasketaan 
automaattisesti sisälämpötilan ja valitun 
lämmitystason (ECO tai HIGH) mukaan.
Käyttöaika voi olla 5 - 60 minuuttia ennen 
ohjelmoitua lähtöaikaa, ja käyttö päättyy 
aina 5 minuuttia ohjelmoidun lähtöajan 
jälkeen. Siten minimilämmitysaika on 
10 minuuttia ja maksimilämmitysaika 
65 minuuttia.
Valikkoon ”Kellonajan asettaminen” 
asetettu käyttöaika ei tässä tapauksessa 
ole toiminnassa.
Kaikissa muissa tapauksissa käynnistä-
minen tapahtuu esiasetetun käyttöajan 
keston mukaisesti.

• Esivalinta-ajat ovat aina lähtöaikoja, 
myös suorakäynnistyksen yhteydessä.

• Esivalinta-aikoja voidaan ohjelmoida 
korkeintaan kolme. 

• Automaattisen lämmityksen alun lasken-
nan yhteydessä tehdasasetuksena on 
65 minuutin maksimikäyttöaika. Asen-
nustyöpaja voi lyhentää sen tarvittaessa 
15 minuuttiin asti.

Käyttö ja asetukset

Ota huomioon!
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Valitse haluamasi toiminto     ,      tai       painikkeella        

tai        ja vahvista painamalla        .

Valitse viikonpäivä Mo – So painikkeella        tai        ja 

vahvista painikkeella       .

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli      painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Valitse esivalintamuisti 1, 2 tai 3 painikkeella        tai       

ja vahvista painikkeella        .

 Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen

Ruudun näyttö

Jatkoa sivulla 18

Aseta tunnit painikkeella        tai        ja vahvista painik-

keella       .

Aseta minuutit painikkeella        tai        ja vahvista 

painikkeella       .

Käyttö ja asetukset
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 Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen
Ruudun näyttö

Valittaessa     (lämmityskäyttö),     tai       näyttöön tulee 

käyttöaika ja se voidaan hyväksyä painikkeella       tai 

asettaa painikkeella       tai       ja vahvistaa 

painikkeella       .

Asetus on valmis.

Käytetyt esivalintamuistit näkyvät näy-
tössä. Ajallisesti seuraavaksi aktivoitu 
esivalintamuisti on alleviivattuna näytössä 
ja lisäksi näkyy siihen kuuluva viikonpäivä.

Esivalintamuistiin 2 ja 3 tehtävä esivalinta-
aikojen ohjelmointi suoritetaan samalla 
tavalla.

Ota huomioon!

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai        , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset
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Esivalinta-aikojen nollaus on tehtävä samojen vaiheiden 

kautta kuin esivalinta-ajan asettaminenkin, kunnes Tila-

palkissa vilkkuu sen hetkinen toiminto.

Paina        tai       , kunnes näyttöön tulee       . Vahvista 

painamalla       .

Esivalinta-aika on nollattu.

 Esivalinta-aikojen nollaus

Ruudun näyttö

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina        halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellon-

aikaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella        tai       , 

vahvista valinta painikkeella       .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon vas-

taavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset
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Käyttö ja asetukset

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli       painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Valitse lämmitystaso ECO tai HIGH painikkeella       tai

       ja vahvista painikkeella        .

Valittu lämmitystaso (esim. HIGH) on asetettu.

 Lämmitystason asetus – vesilämmityslaitteet

Vesilämmityslaitteissa voidaan valita 
lämmitystasot ECO (normaali lämmitys) tai 
HIGH (mukavuuslämmitys).
Valittua lämmitystasoa käytetään lämmi-
tyksen käyttöajan laskemiseen sisälämpö-
tilasta riippuen

Lämmitystasot ECO ja HIGH ovat toimin-
nassa vain ohjelmoidun esivalinta-ajan 
kanssa.

Ota huomioon!

Ruudun näyttö
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Käyttö ja asetukset

Aktivoi lähetin painikkeella        (katso sivu 8).

Valitse symboli       painikkeella        tai       .

Vahvista valinta painikkeella       .

Muuta lämmitystaso painikkeella       tai        ja vahvista 

painikkeella       .

Uusi lämmitystaso on asetettu.

 Lämmitystason asetus – ilmalämmityslaitteet

Ilmalämmityslaitteissa voidaan pika- ja esivalintakäytössä 
asettaa lämmitystaso yksitellen väliltä 8 – 36. 

Lämmitystasot 8 – 36 vastaavat vain likimääräisesti 
lämpötila-arvoja ja voivat siksi poiketa ajoneuvon sisätilan 
todellisesta lämpötilasta.

Ota huomioon!

Ruudun näyttö

Toimintopainike

Ajoneuvossa olevalla painikkeella voidaan tehdä seuraavia toimintoja:

• Lämmityskäytön käynnistäminen, lämmitysaika 30 minuuttia (LED päällä)

• Kaikkien aktiivisten laitteiden kytkeminen pois päältä (LED pois päältä)
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Pariston vaihtaminen

• Käännä paristokannen 
kääntölukkoa 1 euron kolikolla 
nuolen suuntaan.

• Ota paristokansi pois.

• Tarkista kansitiivisteen viat.

• Poista tyhjä paristo.

• Laita uusi paristo. Paristo on oikein 
laitettu, jos plusnavan merkki ja pariston 
tyyppimerkintä ovat luettavissa.

• Laita paristokansi paikalleen. Pisaran-
muotoisen merkinnän tulee osoittaa 
syvennysten välissä olevaan rakoon.

• Käännä paristokannen 
kääntölukkoa kolikolla 
myötäpäivään, kunnes rako 
on saavuttanut pystysuoran 
asennon.

• Lähettimen aktivointi (katso sivu 8).

Huolto

Lähettimen pariston lataustila
(näyttö lähettimessä)

Paristo kunnossa 

Pariston virta riittävä

Pariston virta heikko 
(on vaihdettava heti)

Hätäkäyttö, paristo 
ehdottomasti vaihdettava

Jos lähettimen tilanäyttö osoittaa heikkoa 
pariston virtaa, osta erikoisliikkeestä joku 
Vartan, Sonyn tai Renatan valmistama 
JE-Eberspächerin suosittelema kaupasta 
saatava nappikenno tyyppiä CR 2430.
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Ilmoitusten           ja           tullessa mikään käyttö ei ole mahdollinen. Käynnissä oleva 
lämmityslaite voidaan nyt kytkeä pois käytöstä ajoneuvon painikkeesta.

Mitä tehdä, kun …?

Ilmoitukset

Kuvaus

Huono yhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä. 
Tietoja otetaan vastaan. Nämä ovat kuitenkin virheellisiä.

Mahdollisia syitä Korjaus

Lähettimen ja ajoneuvon välinen etäisyys 
kantaman rajalla.

Muuta sijaintia ajoneuvoon esim. pitämäl-
lä lähetintä korkeammalla tai liikuttamalla 
sivulle. Vähennä etäisyyttä ajoneuvoon.

Paljon rakennuksia lähettimen ja ajoneu-
von välissä?

Vähennä etäisyyttä. Jos mahdollista luo 
näköyhteys ajoneuvoon.

Samaan aikaan käytetään useita Easy-
Start -radiokauko-ohjaimia.

Aktivoi lähetin hetken päästä uudelleen.

Kuvaus

Yhteys ei mahdollinen lähettimen ja vastaanottimen välillä. 

Mahdollisia syitä Korjaus

Lähettimen ja ajoneuvon välinen etäisyys 
liian suuri.

Vähennä etäisyyttä.

Samaan aikaan käytetään useita Easy-
Start -radiokauko-ohjaimia.

Aktivoi lähetin hetken päästä uudelleen.

Lähetintä ei ole opetettu. Opeta lähetin kuten asennusohjeessa on 
kuvattu.

Ota huomioon!
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Mitä tehdä, kun …?

Kuvaus Korjaus

Lämmityslaitteessa on käytön aikana 
sattunut häiriö (esim. polttoaineen puute 
tai diagnoosilinjan häiriö).

Katso häiriönpoiston osalta lämmityslait-
teen asennusohjetta.

Kuvaus Korjaus

Vastaanotin on oppimistilassa. Opeta lähetin kuten asennusohjeessa 
on kuvattu.

Kuvaus Korjaus

Lähettimen paristossa on hyvin vähän 
virtaa. Tiedonsiirto ei ole mahdollinen.

Vaihda paristo. 

Kuvaus

Lähettimen aktivoinnin jälkeen ilmestyy näyttö “Kellon asettaminen“.

Mahdollinen syy Korjaus

Vastaanotin on irrotettu ajoneuvon 
akusta. Kaikki ohjelmoidut esivalinta-ajat 
on nollattu.

Aseta kellonaika (katso sivu 9).

Ilmoitukset
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Kuvaus Korjaus

Vastaanotin on oppimistilassa. 30 sekunnin kuluttua näyttö sammuu 
itsestään tai opeta lähetin kuten asen-
nusohjeessa kuvataan.

LED-näyttöpainike vilkkuu

Ilmoitukset

Mitä tehdä, kun …?

Jos vikaa tai häiriötä ei voi poistaa, ota 
yhteyttä valtuutettuun JE-huoltamoon 
tai valitse seuraavalla sivulla annettu 
palvelunumero.

Mahdollisia syitä Korjaus

Paristo tyhjä. Vaihda paristo. 

Paristo ei ole laitettu sisään. Laita paristo sisään.

Paristo on laitettu väärin sisään. Laita paristo oikein.

Lähetin ei aktivoidu

Ota huomioon!

Lähettimen opettaminen vastaanot-
timelle:
Paina ajoneuvossa olevaa LED-valollista 
toimintopainiketta n. 5 s. LED-valo muut-
tuu vilkkuvaksi, jolloin kaukosäätimen vas-
taanotin on opetustilassa. Luo lähettimellä 
yhteys vastaanottimeen. Näyttöön tulee 
teksti Add. Vahvista valinta painikkeella 

 . Lähetin menee tilaan viikonpäivän, 
kellonajan ja käyttöajan asettaminen (kat-
so sivu 9). Aseta nämä tiedot ja hyväksy 
toiminto painikkeella .
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Hotline

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä tai 
radiokauko-ohjaimeen tai lämmityslaittee-
seen liittyvä ongelma, valitse Saksassa 
seuraava palvelupuhelinnumero:

Hotline-puhelin
00 49 (0)800 / 12 34 300

Hotline-faksi
00 49 (0)1805 / 26 26 24

Muualla kuin Saksassa ota yhteys 
Eberspächer-maahantuojaan.

Huolto
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J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com


