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Turvaohjeet

Vaara!
– Noudata ehdottomasti kaikkia valmis-

tajan ohjeita, varsinkin lämmityslaitteen 
teknisessä kuvauksessa annettuja 
turvaohjeita!

– Tankattaessa lämmityslaite on kytkettä-
vä pois päältä.

– Vain alkuperäisiä osia saa käyttää.

Johdanto

Yleisiä ohjeita

Ajastimessa on yksinkertainen käyttöra-
kenne. 
Kaikki toiminnot voidaan asettaa ja 
tarvittaessa muuttaa sekä esivalinta-ajat 
ohjelmoida 4 painikkeella.
Jotta ajastimen kaikkia toimintoja voitaisiin 
käyttää hyväksi, suositellaan lisävarustee-
na saatavan lämpötila-anturin asenta-
mista.
Jos ajoneuvon akku on ollut irroitettuna, 
ilmestyy ajastinta aktivoitaessa kellonaika 
näyttöön. Tällöin kellonaika on asetettava. 
Katso kuvausta sivulta 8 “Viikonpäivän, 
kellonajan ja käyttöajan keston asetta-
minen“.
Ajastimen käyttö kuvataan sivulta 6 lähtien 
seikkaperäisesti.

Käyttötarkoitus

Ajastin EasyStart T on tarkoitettu ajoneu-
von polttoainekäyttöisen lämmityslaitteen 
ja / tai lisälaitteen päälle- / poiskytkemistä 
ja käynnistysajan, käyttöajan ja -tavan 
ohjausta varten.

Asiaton käyttö määritellyn käyttöalueen ja 
käyttötarkoituksen ulkopuolella johtaa kai-
ken takuun ja vastuun poissulkemiseen.

Ota huomioon!

Lue ensin läpi

Nämä käyttöohjeet on luettava huolel-
lisesti läpi ennen ajastimen asetuksien 
asettamista ja käytön aloittamista.
Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä 
tietoja ajastimen asetuksista ja käytöstä.
Säilyttäkää käyttöohjeet tallessa tulevaa 
käyttöä varten.
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Ajastin

Ajastimella voidaan suorittaa lämmityslait-
teen käyttöön vaadittavat asetukset sekä 
ohjata lämmitintä ja lisälaitetta päälle ja 
pois päältä. 

Ohjauspainike 
Taaksepäin

Valikkopalkissa 
olevan toiminnon 
valinta ja arvojen 
asetus

Aktivointipainike

• Ajastin – 
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ 

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

• Takaisinkytkentä valikkopalkkiin

OK-painike

Vilkkuvan symbolin 
valinta ja valintojen 

vahvistaminen 

Tilanäyttö

Valikkopalkki 

Yleiskuvaus

Ohjelmapalkki 

Aktiivisen ohjelma-
muistin ja vastaavan 
viikonpäivän näyttö

Ohjauspainike 
Eteenpäin

Valikkopalkissa 
olevan toiminnon 
valinta ja arvojen 

asetus

Näyttöpalkki 

Kansi ja 
kiinnitysruuvi 

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

Ota huomioon!



5

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 käytettävis-
sä 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

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

Ajastimen aktivoiminen

Jos näyttö ei ole valaistu, ajastin täytyy 

aktivoida ennen käyttöä.

Paina painiketta     , kunnes valikkopalk-

ki tulee näyttöön, vapauta sen jälkeen 

painike ja jatka käyttöä tai asetusta (katso 

myös sivu 7).

Asetuksen vahvistaminen

Asetukset ja muutokset on aina vahvistet-

tava painikkeella     , muuten ne häviävät 

(poikkeuksena käyttöaika).

Asetusten keskeyttäminen / lopetta-
minen

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 

jatkuvakäyttö on       . 

Katso kuvausta sivulta 8, 9, 11 ja 14.

Näyttö sammuu

Jos ajoneuvon valaistus on kytketty pois 

päältä, eikä mikään lämmityslaite tai 

lisälaite ole päällä, tai ei suoriteta mitään 

Näyttö lämpötilatunnistimen ollessa 
asennettuna.

Jos valinnainen lämpöti-

latunnistin on asennettu, 

voidaan painiketta  

painamalla saada vuorotel-

len näkyviin kellonaika tai 

lämpötila.

Jäljempänä kuvatuissa asetuksissa ja 

käyttötavoissa oletetaan, että lämpötila-

tunnistin on asennettu.

asetusta tai toimintoa, näyttö sammuu 

10 sekunnin kuluessa, eli ajastin menee 

lepotilaan.

Uutta toimintoa varten on painettava 

painiketta      uudelleen.



7

Ajastimen aktivoiminen
Ruudun näyttö

 Paina painiketta     kunnes valikkopalkki ja lämpötila 

ilmestyvät näyttöön. 

Ajastin on aktivoitu.

• Mahdolliset ruudun näytöt kuten          ja       kuvataan 

kappaleessa “Mitä tehdä, kun …?“ sivulta 22 lähtien.

• Jos lämmityslaite tai lisälaite on käytössä tai ajoneuvon 

valaistus (liitin 58) on kytketty päälle, ajastinta ei tarvitse 

aktivoida.

Ota huomioon!

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina     halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset
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Käyttö ja asetukset

 Viikonpäivän, kellonajan ja käyttöajan asettaminen

Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

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 

vastaavassa luvussa.



9

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.

Käyttö ja asetukset

Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

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     ja 

sen jälkeen vahvistaa painikkeella     .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina     , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu 

käyttöaika jää voimaan.

 Lämmityksen kytkeminen päälle

Ruudun näyttö

Ota huomioon!

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.
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Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina     halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.

Käyttö ja asetukset

 Lämmityksen kytkeminen pois päältä

Ruudun näyttö

Valitse symboli       painikkeella     tai     .

Vahvista valinta painikkeella     .

Lämmitys on kytketty pois päältä.
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Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

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     ja 

sen jälkeen vahvistaa painikkeella     .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina     , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu 

käyttöaika jää voimaan.

Käyttö ja asetukset

Ruudun näyttö

Ota huomioon!

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 

vastaavassa luvussa.

 Tuuletuksen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli  

näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).
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Valitse symboli       painikkeella     tai     .

Vahvista valinta painikkeella     .

Tuuletus on kytketty pois päältä.

Käyttö ja asetukset

Ruudun näyttö

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina     halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.

 Tuuletuksen kytkeminen pois päältä – mahdollinen vain silloin, kun 

symboli  näytetään valikkopalkissa (katso Yleisiä ohjeita sivulla 13).
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Yleisiä ohjeita tuuletuskäytöstä

Käyttö ja asetukset

laite sammutetaan, voidaan heti vaihtaa 
lämmityskäyttöön joko minisäätimellä tai 
„Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä. Kytke 
lopuksi lämmityslaite takaisin päälle 
ajastimella..

Tuuletuksen ja lämmityksen kytkemi-
nen pois päältä
Kytke lämmityslaite pois päältä ajastimella 
(katso sivu 10).

• Tuuletus- tai lämmityskäyttö täytyy valita 
ennen lämmityslaitteen kytkemistä 
päälle.

• Kun kytkin on asennossa „Tuuletus“, 
lämmityskäyttö ohitetaan ja HYDRONIC-
vesilämmityslaitteiden yhteydessä ohja-
taan suoraan ajoneuvon puhallinta, kun 
taas AIRTRONIC-ilmalämmityslaitteiden 
yhteydessä ohjataan suoraan lämmitys-
laitteen puhallinta.

• Jos sinulla on tuuletuskäyttöön liittyviä 
kysymyksiä, ota yhteyttä asennustyöpa-
jaan tai soita palvelupuhelinnumeroon 
(katso sivu 24).

Jos symbolia  ei näytetä valikkopalkissa, 
tuuletuskäyttö ei ole mahdollista kyseises-
sä lämmityslaiteversiossa. Tuuletuskäyttö 
on mahdollinen vain seuraavissa lämmitys-
laiteversioissa tiettyjen ehtojen täyttyessä:

• Vesilämmityslaitteissa HYDRONIC 
(B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W 
SC ja B / D 5 W SC), jotka on varustettu 
„Lämmitys/tuuletus“-kytkimellä (tilausnu-
mero: 22 1000 31 89 00).

• Ilmalämmityslaitteissa AIRTRONIC / 
AIRTRONIC M, jotka on varustettu 
minisäätimellä (tilausnumero: 
22 1000 32 07 00).

Tuuletus ei ole käytettävissä seisonta-
lämmittimeksi muutetun lisälämmittimien 
kanssa.
Tuuletus- ja lämmityskäytön valitse-
minen ja kytkeminen päälle edellä 
mainituissa lämmityslaiteversioissa

Valitse tuuletus- tai lämmityskäyttö „Läm-
mitys/tuuletus“-kytkimellä tai minisäätimel-
lä ja kytke lämmityslaite päälle ajastimella.

Vaihto tuuletus- ja lämmityskäytön 
välillä
Jos tuuletus- tai lämmityskäytön aikana on 
tarpeen vaihtaa käyttötapaa, lämmityslaite 
täytyy kytkeä pois päältä ajastimella (katso 
sivu 12 tai 10).
• Kun lämmityskäytössä oleva lämmi-

tyslaite sammutetaan, laite käy jonkin 
aikaa jälkikäynnillä. Kun jälkikäynti on 
päättynyt, vaihda tuuletuskäyttöön 
minisäätimellä tai “Lämmitys/tuuletus”-
kytkimellä. Kytke lopuksi lämmityslaite 
takaisin päälle ajastimella.

• Kun tuuletuskäytössä oleva lämmitys-

Ota huomioon!

Ota huomioon!
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Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

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     ja 

sen jälkeen vahvistaa painikkeella     .

 Ruudussa viimeksi näytetty käyttöaika hyväksytään 

myös ilman vahvistusta.

• Paina     , lämpötila tulee näyttöön, viimeksi tallennettu 

käyttöaika jää voimaan.

Käyttö ja asetukset

 Lisälaitteen kytkeminen päälle – mahdollinen vain silloin, kun symboli 

näytetään valikkopalkissa (katso yleisiä ohjeita sivulta 15).

Ruudun näyttö

Ota huomioon!

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 

vastaavassa luvussa.
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Käyttö ja asetukset

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 huolto�
liikkeen toimesta.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

• Paina     halutessasi vaihtaa lämpötilanäytöstä kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.
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Ajastimella voidaan ohjelmoida 3 
esivalinta-aikaa.
3 esivalinta-aikaa voidaan jakaa joko 
yhdelle viikonpäivälle tai eri viikonpäiville.
Käytettäessä vesilämmityslaitteita ja 
ajastimeen liitettyä lämpötilatunnistinta 
lämmityksen alku lasketaan automaatti-
sesti sisälämpötilan ja valitun lämmitysta-
son (ECO tai HIGH) mukaan. Käyttöaika 
voi olla 5 - 60 minuuttia ennen ohjelmoi-
tua 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

Yleisiä ohjeita esivalinta-ajan ohjelmoimiseksi

Identtiset esivalinta-ajat
Jos tietylle viikonpäivälle ohjelmiin 1, 
2 tai 3 ohjelmoidaan useampia ident-
tisiä esivalinta-aikoja, viimeksi annettu 
esivalinta-aika on voimassa. Ajastinta akti-
voitaessa 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?

Ajastin laskee käyttötavalle “Lämmi-
tys“ lämmityksen alkamisen, joka on 
riippuvainen ennen ohjelmoitua lähtöaikaa 
mitatusta sisäilman lämpötilasta, käyttö-
ajan 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.

Ota huomioon!
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Käyttö ja asetukset

Valitse haluamasi toiminto      ,      tai      painikkeella     

tai     ja vahvista painamalla     .

Valitse viikonpäivä Mo – So painikkeella     tai     ja 

vahvista painikkeella     .

Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

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 painik-

keella     .
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Käyttö ja asetukset

 Esivalinta-aikojen ohjelmoiminen
Ruudun näyttö

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 kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.

Valittaessa  (lämmityskäyttö),  tai  näyttöön tulee 

käyttöaika ja se voidaan hyväksyä painikkeella  tai 

asettaa painikkeella  tai  ja vahvistaa painikkeella .
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Käyttö ja asetukset

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 kellonai-

kaan ja takaisin.

• Valitse valikkopalkin toiminnot painikkeella     tai     , 

vahvista valinta painikkeella     .

 Muut toimintatavat on kuvattu valitun toiminnon 

vastaavassa luvussa.
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Käyttö ja asetukset

 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!

Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

Valitse symboli       painikkeella     tai     .

Vahvista valinta painikkeella     .

Ruudun näyttö

Valitse lämmitystaso ECO tai HIGH painikkeella  tai  

ja vahvista painikkeella .

Valittu lämmitystaso (esim. HIGH) on asetettu.
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Aktivoi ajastin painikkeella     (katso sivu 7).

Valitse symboli       painikkeella     tai     .

Vahvista valinta painikkeella     .

Käyttö ja asetukset

Ruudun näyttö

Ruudun näyttö

 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!

Muuta lämmitystaso painikkeella  tai  ja vahvista 

painikkeella .

Uusi lämmitystaso on asetettu.
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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

Ajastimen aktivoinnin jälkeen ilmestyy näyttö “Kellon asettaminen“.

Mahdollinen syy Korjaus

Ajastimen virransyöttö katkesi. Kaikki 
ohjelmoidut esivalinta-ajat on nollattu.

Aseta kellonaika (katso sivu 8).

Ilmoitukset

Kuvaus

Automaattinen laitteistotunnistus on juuri aktiivisena.

Mahdollinen syy Korjaus

Ajastin on irrotettu virtalähteestä ja on 
edelleen kytkettynä.

Odota, kunnes automaattinen laitteisto-
tunnistus on päättynyt.

Kuvaus

Käyttökytkimien välillä ei ole tietoliikennettä

Mahdollinen syy Korjaus

Päällekirjoittaminen tiedonsiirrossa. Toista käyttötapahtuma.

(vain käytettäessä 2 käyttökytkimen EasyStart T / T, R+ / T, R / T yhdistelmää)
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Mitä tehdä, kun …?

Jos vikaa tai häiriötä ei voi poistaa, ota 
yhteyttä valtuutettuun JE-huoltamoon tai 
valitse sivulla 24 mainittu palvelupuhelin-
numero.

Ota huomioon!

Mahdollinen syy

ADR-käyttö on aktiivinen. Tässä käyttötavassa esivalinta-aikojen ohjelmointi ei ole 
sallittua (    ei ole käytettävissä valikkopalkissa).

Esivalinta-aikaa ei voi ohjelmoida / näyttö sammuu

Mitään esivalinta-aikaa ei voi ohjelmoida.

Mahdollinen syy Korjaus

Liitintä 58 (valaistus) ei ole kytketty. Kytke liitin 58 (valaistus).

Näyttö sammuu.

 (vain käytettäessä 2 käyttökytkimen EasyStart R+ / T, R / T yhdistelmää)

Ilmoitukset

Kuvaus

Radiokauko-ohjaus on opetustilassa.

Mahdollinen syy Korjaus

Ajastin on irrotettu virtalähteestä ja on 
edelleen kytkettynä.

Odota, kunnes opetustila on päättynyt.
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Huolto

Hotline

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä tai 
ajastimeen tai lämmityslaitteeseen liittyvä 
ongelma, valitse seuraava palvelupuhe-
linnumero:

Hotline-puhelin

00 49 (0)800 / 12 34 300

Hotline-faksi

00 49 (0)1805 / 26 26 24

Muualla kuin Saksassa ota yhteys Ebers-
pächer-maahantuojaan.
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Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


