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HYVÄ ASIAKAS,
kiitämme EasyStart Call -puhelinkauko-ohjai-
men hankinnasta.
Tämän tuotteen avulla Eberspächer-seisonta-
lämmittimen käyttö on mukavaa ja innovatii-
vista.
Oheinen käyttöohje täydentää asennuksen 
suorittavan JE-huoltokumppanin selityksiä ja 
esittää yhteenvetona EasyStart Callin toiminnot.

KÄYTTÖ
Ajoneuvoon asennetun Eberspächer-lämmitys-
laitteen kauko-ohjaus on puhelimella helppoa 
DTMF-tiedonsiirrolla tai tekstiviestillä.

Käyttölaitteiksi soveltuvat kaikki matka- ja 
lankapuhelimet, joilla monitaajuusvalintaäänien 
(DTMF) tai tekstiviestien lähetys on mahdollista.

Liitetystä lämmityslaitteesta riippuen toiminta-
tavoiksi voidaan valita lämmitys ja tuuletus.

Esivalintakäyttö (ajastinohjelmointi) on mahdol-
lista vain tekstiviestitse.

Sisätilan lämpötilan kysely voidaan suorittaa 
ja lämpötila voidaan näyttää, jos asennetaan 
lämpötilatunnistin.

KÄYTTÖTARKOITUS

EasyStart Call on tarkoitettu, matka- tai 
lankapuhelimeen yhdistettynä, ainoastaan 
ajoneuvoon asennetun lämmityslaitteen kauko-
ohjaukseen.

HUOMIOI!

Epäasianmukainen, muu kuin säädettyyn käyt-
tötarkoitukseen sisältyvä käyttö sulkee takuun 
ja vastuun pois.

LAKISÄÄTEISET MÄÄRÄYKSET
Hyväksyntä

EasyStart Call on saanut EMC-hyväksynnän 
ECE-R10:n mukaisesta rakenneosasta seuraa-
valla virallisella tyyppihyväksyntämerkillä.

ECE-tyyppihyväksyntämerkintä

10R-04 6632

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että markkinoille tuomaamme 
mallia oleva käyttökytkin on seuraavan 
 EY-direktiivin asiaankuuluvien määräysten 
mukainen.

EY-direktiivi 1999/5/EY

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
tarkasteltavissa ja ladattavissa osoitteen  
www.eberspaecher.com linkistä Download 
Center.

1  JOHDANTO

http://www.eberspaecher.com
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YLEISOHJEET
 � Kun EasyStart Call otetaan käyttöön, kaikki 

SIM-kortilla olevat tiedot poistetaan.
 � EasyStart Callin käyttämiseksi tarvitaan 

matkapuhelinverkko-operaattorin SIM-kortti, 
joka ei sisälly toimitukseen. 
Lisätietoja SIM-kortista on asennusohjeessa.

 � Lue tämä käyttöohje sekä Eberspächer-läm-
mityslaitteen tekninen kuvaus huolellisesti 
ennen EasyStart Callin käyttöönottoa.

 � Soittaminen, tekstiviestin lähettäminen 
ja ”lämmityslaitteen kuittausilmoitus” 
tekstiviestitse aiheuttaa kustannuksia 
(puhelinmaksuja).

 � Jos EasyStart Callilla soitetaan ulkomailla, 
syntyy lisäkustannuksia (roaming-
kustannuksia).

 � Jos EasyStart Callia käytetään naapurimaata 
lähellä olevalla raja-alueella, voi myös 
syntyä roaming-kustannuksia verkkopeitteen 
päällekkäisyyksien vuoksi.

 � Kiinnitä huomiota ajoneuvon sijaintipaikkaan 
yhteyden muodostamisen suhteen.

 � Jos EasyStart Call ei ole yhteydessä 
GSM-verkkoon (esim. asiakas pysäköi 
pidemmäksi aikaa maanalaiseen pysäköin-
tihalliin), EasyStart Call yrittää pitenevin 
aikavälein rekisteröityä GSM-verkkoon ja 
se tekee sitä niin kauan, kunnes yhteyden 
muodostaminen onnistuu.
Suositus: Kun painiketta painetaan, yhteyden 
muodostaminen käynnistyy heti ja se kestää 
noin 3 min.

TURVAOHJEET

VAARA!

Radioaallot saattavat vaikuttaa sydämentah-
distimiin ja kuuloapuvälineisiin ja häiritä niiden 
toimintaa.

 Î Tarkastuta sydämentahdistimen häiriöalt-
tius erikoislääkärillä tai kuuloapuvälineen 
kuulolaiteakustikolla.

SIM-kortti, SIM-korttiteline ja lisätarvikkeet 
ovat pieniä osia ja lapset voivat niellä ne – hen-
genvaara!

 Î Pidä EasyStart Callin pienet osat lasten 
ulottumattomissa.

HUOMIO!

 � Puhelimellisen radiokauko-ohjauksen 
korjaus- ja muutostyöt ovat kiellettyjä.

 � Lakisääteisten määräysten ja kaikkien 
tämän käyttöohjeen sisältämien vaaroja 
koskevien huomautusten ja turvaohjeiden 
noudattaminen on takuun ja vastuuvaati-
muksien edellytys. 
Lakisääteisten määräysten ja vaaroja 
koskevien huomautusten ja turvaohjeiden 
laiminlyönti johtaa takuun ja Eberspächer 
Climate Control Systems GmbH & Co. KG 
-yhtiön vastuuvelvollisuuden lakkaamiseen.

1  JOHDANTO
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 � Jotta esivalitussa lämmityskäytössä 
vältetään ajoneuvon akun liiallinen purkau-
tuminen, suosittelemme lämmityksen keston 
säätämistä ajoajan mukaan.
Esimerkki:
Jos ajoaika on noin 30 minuuttia (yhden-
suuntainen matka), lämmityksen kestoksi 
tulisi säätää 30 minuuttia.

 � Lämmityksen ja/tai tuuletuksen kesto on 
säädetty tehtaalla vesilämmityslaitteille 
välitöntä käyttöä varten 30 minuuttiin ja 
ilmalämmittimille kestokäyttöön.

 � Lämmityksen ja/tai tuuletuksen kestoa 
voidaan muuttaa ja se voidaan tallentaa. 
Aika voidaan valita 10–120 minuutin väliltä.

 � Kestokäyttö on mahdollista vain ilmalämmit-
timissä välittömässä käytössä.

 � Kestokäyttö ei ole mahdollista ajastintoi-
minnolla.

 � Kun lämmityslaite käynnistetään, painikkeen 
merkkivalo syttyy.

 � Kun EasyStart Calliin tai lämmityslaitteeseen 
tulee häiriö toiminnon ”lämmityslaitteen 
virheen kuittausilmoitus” ollessa määri-
tettynä, käyttölaitteeseen (matkapuhelin/
lankapuhelin) lähetetään tekstiviestitse 
ilmoitus.

 � Tuuletus-toimintatavan päätyttyä lämmityk-
sen oletusasetus aktivoituu jälleen.

 � Lämpötilatunnistimen täytyy olla liitettynä 
sisätilan lämpötilan kyselyä varten. Lämpöti-
latunnistin sisältyy toimitukseen.

 � Säädetyn lämpötilan muuttaminen on 
mahdollista vain ilmalämmittimissä.

1  JOHDANTO

HUOMIOI!

Kaikki lämmityslaitemallit eivät tue tuuletus-
toimintoa.
Huomioi lämmityslaitteen tekninen kuvaus.
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ÄLYPUHELINTEN SOVELLUSTEN KUVAUS

Jotta EasyStart Callin käyttäminen olisi vieläkin 
mukavampaa, tarjoamme älypuhelimia varten 
kaksi valinnaista sovellusta. Voit ladata molem-
mat sovellukset App Storesta iPhonea ja Google 
Play -kaupasta Android-älypuhelimia varten.

Sovellusten toiminnot Basic Pro

Vesilämmityslaite PÄÄLLE/
POIS

 

Ilmalämmitin PÄÄLLE/POIS 

Käyntiajan asettaminen  

Tuuletus PÄÄLLE/POIS 

Lämmityskäytön esivalinta 

Ilmoitus lämmityslaite 
PÄÄLLE/POIS



Ilmoitus lämmityslaitteen 
vika



Lämpötilakysely 

Säähälytys 

Käyttöohje integroitu 
 sovellukseen



Käyttöohje ”App-Basic”
App-Basicin kotinäytöllä näkyy neljä harmaata 
ja yksi sininen painike.
Harmaat painikkeet ovat toimintoja [settings], 
[on], [off] ja [save] varten, sininen on laajempia 
tietoja varten [  ].

2  KÄYTTÖ

SOVELLUSTEN MÄÄRITYS

Lataamisen jälkeen täytyy syöttää ja tallentaa 
puhelinnumero ja EasyStart Callin PIN-koodi.

 � Paina painiketta [settings]

 � Syötä EasyStart Callin puhelinnumero

 � Syötä standardi-PIN 1234 tai mahdollisesti 
vaihdettu PIN

 � Paina painiketta [save], syötetyt tiedot 
tallennetaan.

TOIMINTO ”  TEKSTIVIESTITIEDOT“

Toiminto ”Tekstiviestitiedot” voidaan kytkeä 
päälle/pois App-Basicin kautta. Lisätietoja tästä 
on kohdassa ”What is this?”.

LÄMMITYSLAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
Paina painiketta [on].
Älypuhelin lähettää vastaavan tekstiviestiko-
mennon. Lämmityslaite käynnistyy. 

LÄMMITYSLAITTEEN SAMMUTTAMINEN
Paina painiketta [off].
Älypuhelin lähettää vastaavan tekstiviestiko-
mennon. Lämmityslaite sammuu.
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2  KÄYTTÖ

HUOMIOI!

Tekstiviestikomento keskeytetään, kun App-
Basic on epätäydellisesti tai virheellisesti 
määritetty, koska
 � puhelinnumeroa ei ole kirjattu,
 � PIN-koodia ei ole kirjattu tai on kirjattu väärä 

PIN,
 � PIN ei ole 4-paikkainen.

Näyttöön tulee varoitus ja sinut ohjataan edel-
leen valikkokohtaan [settings] arvojen korjaa-
mista tai täydentämistä varten.

KÄYNTIAJAN (RUNTIME) SÄÄTÖ

App-Basicilla voidaan säätää lämmityslaitteen 
käyntiaika 10 - 120 minuutin välille. Tehdasa-
setuksena on 30 minuutin käyntiaika.
 � Syötä haluamasi käyntiaika tekstikenttään 

tai säädä se liukusäätimellä.
 � Tallenna muutettu käyntiaika painikkeella 

[save].

HUOMIOI!

App-Basic korjaa tekstikenttään syötetyn 
luvattoman käyntiajan (< 10 minuuttia / > 120 
minuuttia) automaattisesti minimi-/maksimi-
käyntiajaksi ja säätää liukusäätimen vastaa-
vaan asentoon.
Automaattisesti korjattu arvo ei kuitenkaan 
tallennu tallennettaessa, vaan laukaisee virheil-
moituksen.

XX Anna sallittu käyntiaika / korjaa sitä.

 TIEDOT
App-Basic-toiminnot on merkitty kuvakkeella ja 
kuvailtu vastaavasti.
Valikkokohdassa [settings] voidaan koskettaa 
linkkiä “Download PDF Manual“. Selain aukeaa, 
PDF-tiedosto ladataan suoraan ja varmuuskopi-
oidaan älypuhelimen muistikortille.

Käyttöohje ”App-Pro”

App-Pro on Komfort-ohjaus, joka sisältää laajan 
toimintovalikoiman (katso sivu 6).

App-Pron käyttöohje sisältyy sovellukseen.

HUOMIOI!

Älä käytä App-Basic- ja App-Pro-sovelluksia 
samanaikaisesti, koska siitä aiheutuu lisäkus-
tannuksia.

XX Jos App-Pron toiminto ”Ilmoitus, lämmitys-
laite” ja/tai ”Ilmoitus, lämmityslaitteen vika” 
aktivoituu, myös App-Basicissa lähetetään 
ilmoitus Päälle- tai Pois-komennon lähe-
tyksen jälkeen. App-Basic ei käsittele eikä 
näytä tätä tekstiviesti-ilmoitusta, mutta se 
aiheuttaa silti ylimääräisiä kustannuksia. 

Emme tunnista aina palveluntarjoajien käyttö-
järjestelmiin Android / IOS tekemiä muutoksia 
emmekä sen vuoksi takaa yhteensopivuutta 
älypuhelimenne kanssa.
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2  KÄYTTÖ

EASYSTART CALLIN KÄYTTÖ ÄÄNITAAJUUS-
VALINNAN (DTMF) KAUTTA 
(lanka- tai matkapuhelin)
Säädä lankapuhelin äänitaajuusvalintaan 
(DTMF). Katso sitä koskevat ohjeet puhelimen 
käyttöohjeesta. Matkapuhelimissa tämä toi-
minto on yleensä valmiiksi asetettu.

EASYSTART CALLIIN SOITTAMINEN
 � Olet saanut verkko-operaattorilta SIM-kortin 

oston yhteydessä puhelinnumeron. Se on 
EasyStart Callin puhelinnumero.

 � Valitse lanka- tai matkapuhelimella 
EasyStart Callin puhelinnumero.

 � Kun yhteys on muodostettu, kuulet 
tervetuloa-tekstin ”Eberspächer EasyStart 
Call, tervetuloa”, jota seuraa kehotus ”Anna 
salasanasi”.
Anna salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) ja 
paina sen jälkeen vinoneliöpainiketta.
Tehtaalla salasanaksi (4-merkkinen pääsy-
PIN) on asetettu ”1234”.

Salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) syö-
tetty oikein
Jos salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) on 
annettu oikein, kuuluu tiedotus ”Pääva-
likko” ja käytettävissä olevat komennot 
luetellaan (maks. 2 toistoa) ja/tai sillä het-
kellä aktivoituna oleva toiminto mainitaan.

Salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) syö-
tetty väärin
Jos salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) on 
annettu väärin, kuuluu tiedotus ”Annettu 
väärin”, jonka jälkeen kuuluu kehote 
”Anna salasanasi”. 
Jos salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) 
annetaan 3 kertaa peräkkäin väärin, 
yhteys katkeaa.

HUOMIOI!

 � Jos puhelinnumero, johon EasyStart Call 
soittaa, on valtuutettu (puhelinnumero ei saa 
olla estettynä, soiton uudelleenohjaus ei saa 
olla aktivoituna), salasanaa (4-merkkinen 
pääsy-PIN) 1234 ei tarvitse enää syöttää.
EasyStart Call käynnistyy ja päävalikko 
aukeaa.

 � Ellei jonkin toiminnon valinnan jälkeen tehdä 
30 sekunnin kuluessa muita valintoja, yhteys 
katkeaa.

 � Tiedotus voidaan keskeyttää ennen sen 
päättymistä vaihtamalla uuteen toimintoon 
painiketta 1, 2, 3 tai 4 painamalla .

 � Kaikki syötöt, esim. salasanan, lämpötilan, 
lämmityksen keston muutokset, voidaan 
keskeyttää -painiketta painamalla, sen 
jälkeen voidaan tehdä uusi syöttö.
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2  KÄYTTÖ

PÄÄVALIKKO
Jos EasyStart Call on päävalikossa, toimin-
noista ja niihin liittyvistä painikkeista kuuluu 
tiedotus.

Toiminto Lämmitys PÄÄLLE

Tiedotus Paina lämmitystä varten 1.

Toimenpide Paina painiketta 1.

XX Ohje EasyStart Call avaa lämmityksen alivalikon sivu 11.

Toiminto Tuuletus PÄÄLLE

Tiedotus Paina tuuletusta varten 2.

Toimenpide Paina painiketta 2.

XX Ohje EasyStart Call avaa tuuletuksen alivalikon sivu 15.
Mahdollista vain lämmityslaitteissa, joissa on tuuletintoiminto!

Toiminto Salasanan (4-merkkinen pääsy-PIN) vaihtaminen

Tiedotus Paina salasanan vaihtamiseksi 3.

Toimenpide Paina painiketta 3.

Tiedotus Anna uusi salasana.

Toimenpide Syötä 4 numeroa, vahvista painamalla #-painiketta.

Tiedotus Anna salasana uudelleen.

Toimenpide Syötä samat 4 numeroa, vahvista painamalla #-painiketta.

Tiedotus Salasana tallennettu.

XX Ohje Ellei salasanaa annettu oikein, kuuluu tiedotus:

Tiedotus Annettu väärin. 
Anna uusi salasana.

Toimenpide Syötä samat 4 numeroa, vahvista toimenpide #-painikkeella.

Tiedotus Anna salasana uudelleen.

Toimenpide Syötä samat 4 numeroa, vahvista toimenpide #-painikkeella.

Tiedotus Salasana tallennettu.
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2  KÄYTTÖ

Toiminto Sisätilan lämpötilan kysely

XX Ohje Lämpötilatunnistimen täytyy olla liitettynä sisätilan lämpötilan 
kyselyä varten.

Tiedotus Paina sisätilan lämpötilan kysymiseksi 4.

Toimenpide Paina painiketta 4.

Tiedotus Sisätilan lämpötila on XX astetta.

XX Ohje Jos EasyStart Call on asetettu °F-muotoon (Fahrenheit-aste), sisäti-
lan lämpötilassa > 120 °F kuuluu seuraava tiedotus:

Tiedotus Sisätilan lämpötila on yli 120 astetta.

XX Ohje Vaihda lämpötilayksikkö tarvittaessa °F -> °C tekstiviestitse, katso 
asennusohje.

HUOMIOI!

Päävalikon toiminnon ”Lämmitys PÄÄLLE” tai 
”Tuuletus PÄÄLLE” aktivoinnin jälkeen kysei-
nen alivalikko on aktiivinen ja muita toimintoja 
voidaan avata.
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2  KÄYTTÖ

ALIVALIKKO LÄMMITYS
Heti päävalikon toiminnon ”Lämmitys PÄÄLLE” 
aktivoinnin jälkeen kuulet lämmityslaitetyypistä 
riippuen yhden seuraavista tiedotuksista:

Ilmalämmittimen käyntiaikarajoitus

Tiedotus Säädetty lämpötila on XX astetta.
Jäljellä oleva lämmityksen kesto on XX minuuttia.

Ilmalämmitin kestokäytössä

Tiedotus Säädetty lämpötila on XX astetta.
Kestokäyttö säädetty.

Vesilämmityslaite

Tiedotus Jäljellä oleva lämmityksen kesto on XX minuuttia.

MUIDEN TOIMINTOJEN TIEDOTUKSET

Toiminto Lämmitys POIS

Tiedotus Lopeta lämmitys painamalla 1.

Toimenpide Paina painiketta 1.

XX Ohje Lämmityslaite sammutetaan. 
EasyStart Call on jälleen päävalikossa, katkaise yhteys tarvittaessa.
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2  KÄYTTÖ

Toiminto Lämpötilasäädön muuttaminen (vain ilmalämmittimissä)

Tiedotus Muuta säädettyä lämpötilaa painamalla 2.

Toimenpide Paina painiketta 2.

Tiedotus Anna haluttu lämpötila.

Toimenpide Syötä lämpötila-arvot, 
(lämpötila-alue: 8 °C – 36 °C / 46 °F – 97 °F)
Vahvista toimenpide #-painikkeella. 

XX Ohje Syötä yksinumeroiset lämpötila-arvot, 
esim. 9 = oikein, 09 = väärin.
Syötä kaksinumeroiset lämpötila-arvot, 
esim. 21 = oikein, 021 = väärin.
Jos tieto on syötetty väärin, kuuluu tiedotus:

Tiedotus Annettu väärin. Anna haluttu lämpötila.

Toimenpide Syötä lämpötila-arvot,
(lämpötila-alue: 8 °C – 36 °C / 46 °F – 97 °F), 
vahvista toimenpide #-painikkeella. 
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2  KÄYTTÖ

Toiminto Lämmityksen keston muuttaminen

Tiedotus Muuta lämmityksen kestoa painamalla 3.

Toimenpide Paina painiketta 3.

Tiedotus Anna haluttu lämmityksen kesto.

Toimenpide Anna lämmityksen kesto minuuteissa, säätöalue 10 – 120 minuut-
tia, syötä kestokäyttöä varten 999.
Vahvista toimenpide #-painikkeella.

XX Ohje Anna kaksinumeroinen aikatieto (10 – 99)
Anna kolmenumeroinen aikatieto (100 – 120)

Tiedotus Lämmityksen kesto XX / XXX minuuttia tallennettu
tai
Kestokäyttö säädetty.

XX Ohje ”Kestokäyttö” ei ole mahdollista vesilämmityslaitteilla.
Lämmityksen kestoa varten voidaan asettaa vain kaksi- tai kolme-
numeroinen aikatieto (10 – 99 tai 100 – 120). 
Jos syötetään yksinumeroinen aikatieto (1 – 9) tai syötetään väärin, 
kuuluu seuraava tiedotus:

Tiedotus Annettu väärin. Anna haluttu lämmityksen kesto.

Toimenpide Anna lämmityksen kesto minuuteissa, säätöalue 10 – 120 minuut-
tia, syötä kestokäyttöä varten 999.
Vahvista toimenpide #-painikkeella.
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2  KÄYTTÖ

Toiminto Sisätilan lämpötilan kysely (Lämmitys PÄÄLLE aktivoitu)

XX Ohje Lämpötilatunnistimen täytyy olla liitettynä sisätilan lämpötilan 
kyselyä varten.

Tiedotus Paina sisätilan lämpötilan kysymiseksi 4.

Toimenpide Paina painiketta 4.

Tiedotus Sisätilan lämpötila on (tarvittaessa miinus) XX astetta.

XX Ohje Jos EasyStart Call on asetettu °F-muotoon (Fahrenheit-aste), sisäti-
lan lämpötilassa > 120 °F kuuluu seuraava tiedotus:

Tiedotus Sisätilan lämpötila on yli 120 astetta.

XX Ohje Vaihda lämpötilayksikkö tarvittaessa °F -> °C tekstiviestitse, katso 
asennusohje.
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2  KÄYTTÖ

ALIVALIKKO TUULETUS
Heti päävalikon toiminnon ”Tuuletus PÄÄLLE” 
aktivoinnin jälkeen kuulet lämmityslaitetyypistä 
riippuen jonkin seuraavista tiedotuksista:

Ilmalämmitin, jossa käyntiajan rajoitus ja/tai vesilämmityslaite

Tiedotus Tuuletus PÄÄLLE. Jäljellä oleva tuuletuksen kesto on XX minuuttia.

Ilmalämmitin kestokäytössä

Tiedotus Tuuletus PÄÄLLE. Kestokäyttö säädetty.

MUIDEN TOIMINTOJEN TIEDOTUKSET

Toiminto Tuuletuksen kytkeminen POIS

Tiedotus Lopeta tuuletus painamalla 1.

Toimenpide Paina painiketta 1.

XX Ohje Lämmityslaite sammutetaan. 
EasyStart Call on jälleen päävalikossa, katkaise yhteys tarvittaessa.

Toiminto Tuuletuksen keston muuttaminen

Tiedotus Muuta tuuletuksen kestoa painamalla 3.

Toimenpide Paina painiketta 3.

Tiedotus Anna haluttu tuuletuksen kesto.

Toimenpide Anna tuuletuksen kesto minuuteissa, säätöalue 10 – 120 minuuttia, 
syötä tuuletuksen kestokäyttöä varten 999.
Vahvista toimenpide #-painikkeella.

XX Ohje Anna kaksinumeroinen aikatieto (10 – 99)
Anna kolmenumeroinen aikatieto (100 – 120)
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Toiminto Tuuletuksen keston muuttaminen

Tiedotus Tuuletuksen kesto XX / XXX minuuttia tallennettu
tai
Kestokäyttö säädetty.

XX Ohje Tuuletuksen kestoa varten voidaan asettaa vain kaksi- tai kolmenu-
meroinen aikatieto (10 – 99 tai 100 – 120). 
Jos syötetään yksinumeroinen aikatieto (1 – 9) tai syötetään väärin, 
kuuluu seuraava tiedotus: 

Tiedotus ”Annettu väärin. Anna haluttu tuuletuksen kesto.”

Toimenpide Anna tuuletuksen kesto minuuteissa, säätöalue 10 – 120 minuuttia, 
syötä tuuletuksen kestokäyttöä varten 999.
Vahvista toimenpide #-painikkeella.

Toiminto Sisätilan lämpötilan kysely (Tuuletus PÄÄLLE aktivoitu)

XX Ohje Lämpötilatunnistimen täytyy olla liitettynä sisätilan lämpötilan 
kyselyä varten.

Tiedotus Paina sisätilan lämpötilan kysymiseksi 4.

Toimenpide Paina painiketta 4.

Tiedotus Sisätilan lämpötila on (tarvittaessa miinus) XX astetta.

XX Ohje Jos EasyStart Call on asetettu °F-muotoon (Fahrenheit-aste), sisäti-
lan lämpötilassa > 120 °F kuuluu seuraava tiedotus:

Tiedotus Sisätilan lämpötila on yli 120 astetta.

XX Ohje Vaihda lämpötilayksikkö tarvittaessa °F -> °C tekstiviestitse, katso 
asennusohje.
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EASYSTART CALLIN KÄYTTÖ TEKSTIVIES-
TITSE 
(lanka- tai matkapuhelin)

TOIMINNON VALINTA JA LÄHETYS SÄHKÖPOS-
TITSE
 � Olet saanut verkko-operaattorilta SIM-kortin 

oston yhteydessä puhelinnumeron EasyStart 
Callia varten.

 � Tekstiviestitse on mahdollista

 – kytkeä lämmityslaite PÄÄLLE ja POIS,

 – tallentaa 3 esivalinta-aikaa,

 – esivalita lämmityskäyttö 7 päivän sisällä,

 – saada vahvistus syötetystä komennosta 
kuittausilmoituksella (asetus, katso asen-
nusohje).

 � Valitse luettelossa olevista toiminnoista 
(katso alk. sivulta 18) haluamasi ja lähetä 
kyseinen syöttökomento tekstiviestitse 
EasyStart Calliin.
Jos asiakasta varten tehtävissä esiase-
tuksissa on aktivoitu  ”lämmityslaitteen 
kuittausilmoitus”, EasyStart Call lähettää 
vahvistukseksi tekstiviestin.

 � Jos tekstiviestikomento sisältää tilakyselyn 
(esim. heater?), vastauksena lähetetään 
ehdottomasti (myös kun toiminto ”lämmitys-
laitteen kuittausilmoitus” on deaktivoituna) 
tekstiviesti.

 � EasyStart Callin virheiden kuittausil-
moituksia lähetetään vain valtuutettuun 
puhelinnumeroon, kun ”lämmityslaitteen 
kuittausilmoitus” on aktivoituna suoritettaes-
sa päällekytkentä kielivalikon tai painikkeen 

kautta ja lähettäjän puhelinnumeroon 
suoritettaessa päällekytkentä tekstiviestitse.

 � Toiminnot ”lämmityslaitteen kuittausil-
moitus” ja ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitus” ovat oletusasetuksena 
deaktivoituja.

HUOMIOI!

 � Sekä isot että pienet kirjaimet hyväksytään.
 � Salasanan (4-merkkinen pääsy-PIN) ja 

syöttökomennon välillä täytyy olla aina 
välilyönti. Välilyöntiä esittää seuraavassa 
yleiskatsauksessa .

 � Jos puhelinnumero, johon EasyStart Call 
soittaa, on valtuutettu (valtuutus, katso 
asennusohje), salasanaa (4-merkkinen 
pääsy-PIN) ei tarvitse enää antaa ennen 
syöttökomentoa.

 � Syöttökomentojen väliin täytyy lisätä 
erottimeksi välilyönti.

 � Viikonpäivä ja kellonaika täytyy asettaa 
uudelleen jokaisen jännitekatkoksen jälkeen.

 � Kesäaika/talviaika täytyy vaihtaa manuaa-
lisesti.
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TOIMINTOJEN YLEISKATSAUS

Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Salasanan (4-merkkinen pääsy-PIN) vaihtaminen

pin:1234config:set,pin:*

* Uuden 4-merkkisen pääsy-PIN:n syöttö, sallittu 
alue 0000 – 9999.

esim.

PIN:9876

Nykyisen puhelinnumeron näyttö

pin:1234mainphone? MainPhone:ok,number:nykyinen puhelin-
numero

Puhelinnumeron valtuutus EasyStart Callin 
käyttöön

pin:1234mainphone:set,number:*

* Nykyinen puhelinnumero täytyy syöttää maan 
esivalinnan +-merkin tai 00-numeron (esim. 
Suomi +358 tai 00358) kera.
Anna maks. 24 merkkiä puhelinnumeroa varten.

MainPhone:ok,number:valtuutettu puhe-
linnumero

Tekstiviestin lähettäjän puhelinnumeron otto 
valtuutetuksi puhelinnumeroksi

pin:1234mainphone:set,number:mine

Nykyinen puhelinnumero näytetään maan esiva-
linnan +-merkin tai 00-numeron (esim. Suomi 
+358 tai 00358) kera.

MainPhone:ok,number:valtuutettu puhe-
linnumero

Lämmitys PÄÄLLE

pin:1234heater:on

Viimeiseksi syötetty käyntiaika (run) ja lämpötila 
(sp) jäävät voimaan.

esim.

Heater:on,mode:heater,run:45,
SP:24 (vain ilmalämmittimissä)
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Tuuletus PÄÄLLE

pin:1234heater:on,mode:fan

Viimeksi syötetty käyntiaika (run) jää voimaan.

esim.

Heater:on,mode:fan,run:45,

Lämmitys PÄÄLLE – 
käyntiajan ja lämpötilan syötön kera

pin:1234heater:on,run:*,sp:**

* Käyntiajan syöttö
Arvo voidaan valita 10 ja 120 minuutin väliltä, 
tai perm kestokäyttöä varten. Kestokäyttö on 
mahdollista vain ilmalämmittimissä.

** Lämpötila-arvon (vain ilmalämmittimissä) 
lämpötila-alueen syöttö 8 °C – 36 °C / 46 °F – 
97 °F.
Syötä yksinumeroiset lämpötila-arvot, 
esim. 9 = oikein, 09 = väärin.
syötä kaksinumeroiset lämpötila-arvot, 
esim. 21 = oikein, 021 = väärin.

esim.

Heater:on,mode:heater,run:45,
SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

Syöttöesimerkki

Lämmityksen, kestokäytön ja lämpötilan syöttö 
ilmalämmittimiä varten:

pin:1234heater:on,run:perm,sp:24

Lämmityksen ja käyntiajan syöttö vesilämmityslait-
teita varten:

pin:1234heater:on,run:30

Heater:on,mode:heater,run:perm,SP:24

Heater:on,mode:heater,run:30
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Lämmitys / tuuletus POIS

pin:1234heater:off Heater:off

Lämmityslaitteen tilan kysely

pin:1234heater?

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoituksia” 
ErD, ErH ja ErC koskevat ohjeet katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

esim.

Heater:on tai off,mode:heater tai fan,
run:45,SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

Lämmityslaitteen mahdolliset virheiden 
kuittausilmoitukset:

 – ei yhteyttä 
ErD:HeaterCom:lost,Heater:off

 – Lämmityslaitteen virhe
ErH:HeaterError

 – EasyStart Callin virhe, esim.
ErC:Temp:missing

AJASTIMEN OHJELMOINTIA KOSKEVIA HUO-
MAUTUKSIA

Ajastimen ohjelmoinnin yhteydessä on kiinni-
tettävä huomiota EasyStart Callin toimintatilaan 
ja tarvittaessa viikonpäiväalueeseen.

Lähtöajan tila (oletusasetus):
Lähtöajan tilassa (end) ajastimen ollessa 
aktivoituna lämmityslaite kytkeytyy pois päältä, 
kun säädetty kellonaika saavutetaan.

Aloitusajan tila:
Aloitusajan tilassa (start) ajastimen ollessa 
aktivoituna lämmityslaite kytkeytyy päälle, kun 
säädetty kellonaika saavutetaan.
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Viikonpäivän syöttö
Viikonpäivät voidaan ohjelmoida yksitellen tai 
viikonpäiväalueena. Valittavissa ovat viikonpäi-
väalueet: MO-FR / SA-SU / MO-SU

Kun ajastin aktivoidaan ohjelmoidulla viikon-
päiväalueella, kaikki viikonpäivät käsitellään 
peräkkäin.

Esimerkki:
Kun ajastin aktivoidaan ohjelmoidun viikonpäi-
väalueen MO – FR ollessa asetettuna keski-
viikkona ohjelmoidun ajan ulkopuolella, läm-
mityslaite lämmittää tai tuulettaa torstaina ja 
perjantaina esiasetetuilla säädöillä. 

Lämmityslaitetta ei käytetä lauantaina ja 
sunnuntaina. Seuraavan viikon maanantaina 
käyttö jatkuu ohjelmoidun viikonpäiväalueen 
esiasetuksilla.

HUOMIO!

Viikonpäiväalueen ollessa ohjelmoituna kiinnitä 
huomiota siihen, ettei ajoneuvoa sijoiteta tämän 
ajanjakson aikana lämmityskäyttöön hyväk-
symättömään paikkaan, kuten autotalliin tai 
huoltoasemalle.

Noudata lämmityslaitteen teknisessä kuvauk-
sessa olevia ylimääräisiä turvaohjeita.

AJASTIMEN AKTIVOINTIA KOSKEVIA OHJEITA

Lämmityslaite kytkeytyy ajastimen aktivoinnilla 
seuraavien ehtojen mukaisesti.

Lähtöajan tilassa (oletusasetus):
 � Nykyinen päivä ja esivalintapäivä ovat 

identtisiä 
 � Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin 

(aikaväli = lähtöaika miinus käyntiaika) 

Lämmityslaite kytkeytyy pois päältä saavutetta-
essa lähtöaika.

Esimerkki:
Nykyinen päivä / esivalintapäivä: TH
Tämänhetkinen aika: 18.45
Lähtöaika: 19.00
Käyntiaika: 30 minuuttia
Aikaväli: 18.30 - 19.00
Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin, lämmi-
tyslaite kytkeytyy päälle ja lämmittää 15 min 
(18.45 – 19.00).

Aloitusajan tilassa:
 � Nykyinen päivä ja esivalintapäivä ovat 

identtisiä 
 � Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin 

(aikaväli = lähtöaika plus 5 minuuttia) 

Esimerkki:
Nykyinen päivä / esivalintapäivä: MO
Tämänhetkinen aika: 15.03
Aloitusaika: 15.00
Käyntiaika: noin 30 minuuttia
Aikaväli: 15.00 - 15.05
Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin, läm-
mityslaite kytkeytyy päälle, lämmityksen kesto 
noin 30 minuuttia.
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Ajastimen ohjelmointi 

pin:1234T*:on,time:**,mode:fan,run:***

* Syöttö 1 2 3 ajastimelle 1, 2 tai 3

** Syöttö esim. FR.06.30 perjantaille klo 6.30

Viikonpäivän syöttö:
MO TU WE TH FR SA SU

Viikonpäivä voidaan syöttää yksitellen tai 
viikonpäiväalueina esim. MO-FR / SA-SU / 
MO-SU 
Aina voidaan syöttää vain yksi viikonpäi-
väalue.
Viikonpäivien lyhenteet ovat englanniksi.

Kellonajan syöttö:
Yksinumeroiset tunnit ja minuutit: 1-9 tai 
01-09.
Ajastimen oletusasetukseksi on ohjelmoitu 
lähtöaika (end).

*** Käyntiajan syöttö
Arvo voidaan valita 10 ja 120 minuutin 
väliltä. Kestokäyttö ei ole mahdollista 
esivalinnassa ajastimen kautta.

 � Ohje, joka koskee ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitusta” ErR katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

esim.

T1:on,time:FR.06.30,mode:fan,run:45

Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus, 
esim.

 – Kellonaika ei kelpaa 
ErR:DeviceTime:time_not_set

T2:off
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Syöttöesimerkki 1 ajastimen ohjelmointia varten

pin:1234t1:on, time:TU.06.30

Syöttö: 
pin:1234 salasanalle ja välilyönnille
t1: ajastimelle 1
on, lämmityslaitteen aktivoinnille
 (toimintatapa lämmitys)
time:TU.06.30 Lähtöaikana tiistai klo 6.30 

Viimeiseksi syötetty käyntiaika (run) ja lämpötila 
(sp) jäävät voimaan.

esim.

T1:on,time:TU.06.30,mode:heater, 
run:45,SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

Syöttöesimerkki 2 ajastimen ohjelmointia varten

pin:1234t2:on,time:MO-FR.16.30, 
mode:fan,run:40

Syöttö: 
pin:1234 salasanalle ja välilyönnille
t2: ajastimelle 2
on, lämmityslaitteen aktivoinnille
time:MO-FR.16.30
 Aloitusaika maanantai –  
 perjantai, 16.30 
mode:fan toimintatavalle tuuletus
run:40 40 minuutin tuuletuskestolle

Lämmityslaitteen käynnistyksen oletusase-
tukseksi on ohjelmoitu lähtöaika (end). Ase-
tus Lähtöaika (start) täytyy määrittää, katso 
asennusohje.

esim.

T2:on,time:MO-FR.16.30,mode:fan,run:40
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Syöttöesimerkki 3 ajastimen ohjelmointia varten

pin:1234t3:on,time:WE.05:50

Syöttö: 
pin:1234 salasanalle ja välilyönnille
t3: ajastimelle 3
on, lämmityslaitteen aktivoinnille
 (toimintatapa lämmitys)
time:WE.05.50 Lähtöaikana keskiviikko klo 5.50 

Viimeiseksi syötetty käyntiaika (run) ja lämpötila 
(sp) jäävät voimaan.

esim.

T3:on,time:WE.05.50,mode:heater,
run:45,SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

Ajastimen aktivointi

pin:1234t*:on

* Syöttö 1 2 3 ajastimelle 1, 2 tai 3

Aktivointi voidaan suorittaa aina vain valitulle 
ajastimelle.

 � Ohje, joka koskee ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitusta” ErR katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

esim.

T2:on,time:FR.16.30,mode:fan,run:40,
SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus, 
esim.

 – Kellonaika ei kelpaa
ErR:DeviceTime:time_not_set,

T2:off

Ajastimen deaktivointi

pin:1234t*:off

* Syöttö 1 2 3 ajastimelle 1, 2 tai 3

Deaktivointi voidaan suorittaa aina vain valitulle 
ajastimelle.

esim.

T2:off
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Ajastimen 1, 2 tai 3 tilan kysely

pin:1234t*?

* Syöttö 1 2 3 ajastimelle 1, 2 tai 3

 – kun ajastin ohjelmoidaan, esim.

T1:on,time:TU.06.30,mode:heater,run:45,
SP:24 (vain ilmalämmittimissä)

 – kun ajastin deaktivoidaan, esim.
T2:off

Kaikkien ajastinten tilan kysely

pin:1234tall?

esim.

T1:on tai off,
time:TU.06.30,
mode:heater tai fan,
run:45,
SP:24 (vain ilmalämmittimissä),
T2:on tai off, …
(Vaihtoehdot kuten ajastin 1)
T3:on tai off, … 
(Vaihtoehdot kuten ajastin 1)

Sisätilan lämpötilan kysely

pin:1234temp?

Lämpötilatunnistimen täytyy olla liitettynä sisäti-
lan lämpötilan kyselyä varten.

 � Ohje, joka koskee ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitusta” ErC katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

esim.

Temp:ok,value:28,

Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus,
 – lämpötilatunnistin ei ole liitettynä

ErC:Temp:missing
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ASIAKKAAN TEKEMÄT ESIASETUKSET

KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN ASETUS

EasyStart Call voi hankkia senhetkisen kello-
najan automaattisesti, kun toiminto on operaat-
torin tukema.
Tarkista etukäteen, onko toiminto ”Automaat-
tinen kellonaika” operaattorin tukema lähettä-
mällä tekstiviestin EasyStart Calliin.
Ellei ”Automaattinen kellonaika” -toiminto ole 
operaattorin tukema, kellonaika ja viikonaika 
täytyy asettaa manuaalisesti.

Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Kellonajan automaattinen kysely

pin:1234devicetime?

 � Ohje, joka koskee ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitusta” ErC katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

esim.

DeviceTime:ok,time:TU.14.20

Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus,
 – ”Automaattinen kellonaika” ei ole ope-

raattorin tukema
ErC:DeviceTime:time_not_set
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Toiminto

Tekstiviestikomento (  = välilyönnin symboli)

Ohje / syöttövaihtoehdot

Lämmityslaitteen kuittausilmoitus

Viikonpäivän ja kellonajan manuaalinen säätö

pin:1234devicetime:set,time:*

* Syöttö esim. FR.06.30 perjantaille klo 6.30

Viikonpäivän syöttö:
MO TU WE TH FR SA SU 

Kellonajan syöttö:
Yksinumeroiset tunnit ja minuutit: 1-9 tai 01-09
Kellonaika ja viikonpäivä tulisi lukea vielä kerran 
tarkastusta varten, sillä tekstiviestin kestoaika 
(syöttökomennon lähetys ja kuittausilmoituk-
sen vastaanotto) voi aiheuttaa aika-asetuksen 
poikkeaman. Se voidaan tasata mukautetulla 
syötöllä.

esim.

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

Kellonajan kysely

pin:1234DeviceTime?

 � Ohje, joka koskee ”lämmityslaitteen virheen 
kuittausilmoitusta” ErC katso sivu 29

 � ”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus” 
täytyy aktivoida, katso asennusohje.

 – kellonajan ollessa säädettynä, esim.

DeviceTime:ok,time:FR.06.30

Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoitus,
 – kun kellonaika ei ole säädettynä

ErC:DeviceTime:time_not_set
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KÄYTTÖ PAINIKKEELLA

EasyStart Callin toimitussisältöön kuuluu merk-
kivalollinen painike.
Tämä painike on asennettava, koska se on vält-
tämätön lämmityslaitteen käyttöä varten. 
Sisäänrakennettu merkkivalo on tarkoitettu 
nykyisen käyntitilan näyttöön.
Painikkeella lämmityslaite voidaan kytkeä 
manuaalisesti päälle ja pois päältä. 
Käyntiajalle ja lämpötilalle viimeksi syötetyt 
tiedot ovat voimassa.
Lisäksi painikkeella ja EasyStart Calliin soitta-
malla voidaan palauttaa salasana (4-merkkinen 
pääsy-PIN).
Se tehdään pitämällä painiketta painettuna 
samalla, kun tulee kehote salasanan antami-
seksi, ja syöttämällä 4-merkkinen pääsy-PIN 
1234 (oletusasetus). Sen jälkeen EasyStart 
Callin päävalikko aukeaa.
Jos lämmityslaite on painiketta painettaessa 
käytössä (merkkivalo palaa), lämmityskäyttö 
päättyy.
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OHJEITA, JOTKA KOSKEVAT ”LÄMMITYS-
LAITTEEN VIRHEEN KUITTAUSILMOITUSTA” 
ERD, ERH, ERC JA ERR

”Lämmityslaitteen virheen kuittausilmoi-
tus” ErD, ErH, ErC ja ErR ilmenee vain, kun 
«ErrorFeedback:on» on määritettynä.

Painettaessa painiketta ja käytettäessä laitetta 
äänivalinnan (DTMF) kautta ”lämmityslaitteen 
virheen kuittausilmoitus” lähetetään valtuutet-
tuun puhelinnumeroon (valtuutetun puhelinnu-
meron täytyy olla määritettynä)
tai
lähetettäessä tekstiviestikomento ”lämmitys-
laitteen virheen kuittausilmoitus” lähetetään 
viimeksi valittuun puhelinnumeroon.

HÄIRIÖT

EasyStart Call on kehitetty tekniikan viimeisim-
pien standardien mukaisesti ja sen toiminta on 
erittäin luotettavaa.

Näytöt ja toimintahäiriöt liittyvät useimmiten 
SIM-korttiin, verkko-operaattoriin, heikkoon 
vastaanottoon (heikko verkkopeite) tai virheelli-
seen käyttöön. Näiden ongelmien ratkaisut ovat 
seuraavassa taulukossa.

HUOMIOI!

Jos viimeisimmän sukupolven SIM-korttien 
kanssa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-
operaattoriin.

Toimintahäiriö Virheen aiheuttaja
 � Korjaava toimenpide

EasyStart Call ei reagoi soittoihin. Ei verkkoa.

SIM-kortti on umpeutunut tai verkko-operaattori 
on deaktivoinut sen.

SIM-korttia ei ole vielä aktivoitu (katso aktivointi 
asennusohjeesta).
 � Laita SIM-kortti matkapuhelimeen ja tarkista.
 � Ota yhteyttä verkko-operaattoriin tai lataa 

prepaid-korttiin saldoa.
 � Käynnistä lämmityslaite painikkeesta, 

odota noin 3 min, soita sen jälkeen uudelleen 
EasyStart Calliin.
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Toimintahäiriö Virheen aiheuttaja
 � Korjaava toimenpide

EasyStart Call ei reagoi tekstiviestiin. Ei verkkoa

SIM-kortti on umpeutunut tai verkko-operaattori 
on deaktivoinut sen.

SIM-korttia ei ole vielä aktivoitu (katso aktivointi 
asennusohjeesta).

 � Soita EasyStart Calliin, kun ei ole yhteyttä
 – Laita SIM-kortti matkapuhelimeen ja 

tarkista.
 – Lataa prepaid-korttiin saldoa.
 – Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.

EasyStart Call ei reagoi tekstiviestiin.  � Soita EasyStart Calliin, yhteys muodostetaan
 – Tekstiviestin syntaksi oikein?
 – Salasana (4-merkkinen pääsy-PIN) oikein?
 – Tekstiviestin kestoaika on ylittynyt (operaat-

torista riippuvainen)?
 – Aktivoi ”lämmityslaitteen virheen kuittausil-

moitus” ja testaa uudelleen.

Lämmityslaite ilman toimintaa, vaikka lämmi-
tyslaite lähetti kuittausilmoituksen.

 � Suorita lämmityslaitteen tilan kysely.
pin:1234heater?

Lämmityslaite ei aktivoi ajoneuvon puhallinta. EasyStart Call on määritetty lämmityskäyttöön.
 � Palauta EasyStart Callin oletusasetukset.
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Toimintahäiriö
 Lämmityslaitteen virheen  
 kuittausilmoitus

Virheen aiheuttaja
 � Korjaava toimenpide

Häiriö EasyStart Callin ja lämmityslaitteen 
tiedonsiirrossa.

ErD:HeaterCom:lost,Heater:off
ErD:HeaterCom:lost

Lämmitin on määritetty seisontalämmittimeksi.
 � Uusi käynnistysyritys.
 � Tarkasta asennus ja määritys. 
 � Ota yhteyttä JE-huoltokumppaniin.

ErD:HeaterCom:no_heater_found Lämmityslaitetta ei tunnistettu käyttöönoton yhte-
ydessä (lämmityslaite ei voi kytkeytyä päälle).
 � Uusi käynnistysyritys.
 � Vedä sulaketta ja aseta se uudelleen 

paikalleen.
 � Suorita käyttöönotto uudelleen.
 � Ota yhteyttä JE-huoltokumppaniin.

ErL:DatCom:lost Johdotusvika.
 � Ota yhteyttä JE-huoltokumppaniin.

ErH:Heater:mode_not_supported Virheellinen syöttö.
 � Lämmityslaite ei tue pyydettyä toimintoa.
 � Syötä uudelleen.

Lämmityslaitevirhe.
ErH:Heater:Error

Lämmityslaitteessa häiriö. 
 � Uusi käynnistysyritys.
 � Ota yhteyttä JE-huoltokumppaniin.

Lämpötilan näyttö puuttuu.
ErC:Temp:missing

Lämpötilatunnistinta ei ole asennettu.

Lämpötilan näyttö puuttuu lämpötilatunnisti-
men ollessa asennettuna.

ErC:Temp:short_circuit

Lämpötilatunnistin viallinen.
 � Ota yhteyttä JE-huoltokumppaniin.

EasyStart Callin viikonpäivä ja kellonaika 
eivät kelpaa.

ErC:DeviceTime:time_not_set

Operaattori ei tue toimintoa ”Automaattinen 
kellonaika”.
 � Säädä viikonpäivä ja kellonaika manuaalisesti.
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