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Bevezető

Mindenek előtt olvassa el
Mielőtt elkezdi a beállítást és kezelést, feltétlenül alaposan olvassa át ezt a kezelési útmutatót.
Benne fontos információkat talál, melyekre szüksége lesz
a beállítás és a kezelés során.
A könyvet gondosan őrizze meg, hogy később is utána
tudjon olvasni bizonyos dolgoknak.
Biztonsági utasítások
Veszély!
 Feltétlenül vegyen figyelembe a dokumentációban és
a fűtőberendezés műszaki leírásában szereplő minden
információt és utasítást, különösen a biztonsági utasításokat!
 A hordozható készüléken csak az elemtartó fedelét
szabad kinyitni.
 Az elemet és az elemtartó fedelét nem szabad gyerekek kezébe adni – lenyelhető apró alkatrészek.
 A ruhák kimosása előtt a hordozható készüléket vegye
ki a ruha zsebéből.
 Óvja a hordozható készüléket a kellemetlen behatásoktól (ütések, szélsőséges hőmérséklet, nedvesség, eső,
folyadékok).
 Tankolásnál a hordozható készüléket és a fűtőberendezést kapcsolja ki.
 Az elemet és a hordozható készüléket hulladékként a
törvényi előírásoknak megfelelően kezelje.
 Csak az ajánlott elemet és eredeti pótalkatrészeket
alkalmazzon (lásd: 30. oldal).

Törvényi előírások
Elektromos és elektronikus készülékek visszavétele / kezelése hulladékként a Roncsautókról
szóló irányelv 4. § 1. bekezdése szerint
Mikor a járművet egy elismert átvevő-, visszavételi vagy
szétszerelő helyen átadja, a Roncsautókról szóló irányelv
4. § 1. bekezdése szerint a rádiós távvezérlőt a jármű
tartozékaként helyezze a járműbe.
Alkalmazási terület
Az EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő a járműbe szerelt
fűtőberendezések és/vagy kiegészítő készülékek üzemmódjának kiválasztására, üzemelési időtartamának beállítására, a bekapcsolási idejének előzetes kiválasztására
valamint be-/kikapcsolására szolgál.
Vegye figyelembe!
Ha a készüléket a megadott felhasználási területen kívül
szakszerűtlenül alkalmazza, az kizár mindenféle jótállást
és garanciát.
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Bevezető

Általános információk
 Az EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő hordozható
készüléke egyszerűen kezelhető.
 Mindössze 4 billentyűvel minden funkciót beállíthat és,
ha szükséges, módosíthat.
 A hordozható készülék kapcsolási impulzusa szabad
térben (közvetlen rálátással) 1000 méterig terjed. Külső
zavaró hatások, helyi körülmények és a környező terület sűrű beépítettsége csökkentik a hatótávolságot.
 Működtetéskor ill. adatátvitelhez a hordozható készüléket mindig irányítsa a jármű felé.
 A felhasználás és a környezet hatásaitól függően a
képernyőn különböző kijelzések jelenhetnek meg,
melyek leírása a „Mit tegyek, ha ...?” c. fejezetben,
a 31. oldaltól látható.
 Ha a hordozható készülékkel hatótávolságon kívül tartózkodik, a fűtőberendezés üzeméről nem kell lemondania. Másik lehetőségként használhatja az előre kiválasztott üzemet.
 Ha a jármű feszültségmentes volt (lekötötte az akkumulátort) és utána visszaállította a feszültségellátást,
a billentyű 30 másodpercen át villog és a kijelzőn Add
vagy AddE kijelzés választható. A kiválasztást a
billentyű megnyomásával nyugtázza.
 Ezt követően állítsa be az időpontot és a hét napját.
 A hordozható készülék kezelését a 7. oldaltól részletesen leírjuk.

Megjegyzés az AddE kijelzéshez
Az AddE funkcióval csak az aktuális hordozható készüléket tanítja be. Minden előzőleg betanított hordozható
készüléket töröl.
Megjegyzés az Add kijelzéshez
Az Add funkcióval legfeljebb 4 hordozható készüléket
taníthat be egy helyhez kötött készülékre úgy, hogy mindig csak egy hordozható készülék csatlakozhat a helyhez
kötött készülékhez.
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Áttekintés

EasyStart Remote+ hordozható készüléke
Az EasyStart Remote+ hordozható készülékkel elvégezheti a fűtőberendezés és/vagy a kiegészítő készülékek
üzeméhez szükséges beállításokat.

A billentyűk funkciói
billentyű Longpress (a billentyű hosszú idejű
megnyomása)
A billentyű 2 másodpercnél hosszabb ideig legyen
lenyomva.
A fűtőberendezés be- vagy kikapcsolt kijelző mellett
azonnal bekapcsol (kivéve a programozás vagy a beállítások ideje alatt).
billentyű Shortpress (a billentyű rövid idejű
megnyomása)
A billentyűt 2 másodpercnél rövidebb ideig tartsa lenyomva
–– Kikapcsolt kijelző mellett  a hordozható készülék
bekapcsol és az indító kijelzést mutatja.
–– egy kiválasztott funkciót nyugtáz.
–– a beírt értékeket nyugtázza.
billentyű Longpress (a billentyű hosszú idejű
megnyomása)
A billentyűt 2 másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva
–– minden funkciót befejez.
–– Kikapcsolt kijelző mellett  a hordozható készülék
bekapcsol és az indító kijelzést mutatja.

billentyű Shortpress (a billentyű rövid idejű
megnyomása)
A billentyűt 2 másodpercnél rövidebb ideig tartsa
lenyomva
–– a kijelzett, aktivált funkciót befejezi, a további aktivált
funkciók megmaradnak.
–– A kijelzés minden Shortpress hatására a legközelebbi magasabb szintre lép egészen az indító kijelzésig.
–– A hordozható készülék egy almenüben van  a beállítást befejezi, a már beállított értékeket nem menti.
–– Kikapcsolt kijelző mellett  a hordozható készülék
bekapcsol és az indító kijelzést mutatja.
billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja
–– A hordozható készülék a főmenüben van és az indító
kijelzést mutatja  a menüsorban a következő, jobb
oldali ikon középen és villogva jelenik meg.
–– A hordozható készülék egy almenüben van  a
kijelzett érték változik (növekszik), vagy a következő
kiválasztás jelenik meg.
billentyűt 1-szer lenyomja/lenyomva tartja
–– A hordozható készülék a főmenüben van  a menüsorban a következő, bal oldali ikon középen és villogva
jelenik meg.
–– A hordozható készülék egy almenüben van  a kijelzett érték változik (csökken), vagy a következő kiválasztás jelenik meg.
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Kezelés és beállítás

Útmutatások a kezeléshez és a beállításhoz
Hordozható készülék aktiválása
Minden kezelés ill. beállítás előtt a hordozható és a rögzített készülék között fel kell építeni az összeköttetést.
Ehhez nyomja a

vagy a
sugárzó antenna jelenik meg.

billentyűt, a kijelzőn egy

Villogó ikon/villogó érték
A főmenü menüsorában egy villogó ikont a

billentyű
megnyomásával aktiválhat.
Az almenüben a
vagy a
billentyűvel egy villogó
érték vagy egy kiválasztás működtethető.
Az aktiválható menüpont ikonja a képernyőn középen
és villogva jelenik meg. Ha több aktív menüpont van az
ikonok váltakozva jelennek meg.
Bevitt adatok jóváhagyása

Mindig a
billentyű megnyomásával nyugtázza a beállításokat és a változtatásokat, különben elvesznek.
Kijelzés adatátvitel közben.

Beállítások megszakítása / befejezése

Ha az adatátvitel sikeres volt, a kijelzőn az aktív üzemmód

A beállítás a
billentyű megnyomásával megszakítható, ill. befejezhető.

jelzése vagy az indító kijelzés jelenik meg, folytassa a
kezeléssel vagy a beállítással.
Ha az adatátvitel sikertelen volt, a kijelzőn egy villogó,
áthúzott antenna jelenik meg. Ha az adatátvitel sikertelen,
lásd a „Mit tegyek, ha...?” c. fejezetet a 31. oldaltól.

Kijelző
A hordozható készülék kezelése közben a kijelző világít.
Ha nem végez beállítást vagy nyugtázást, a kijelző 10
másodpercen belül kialszik, tehát a hordozható készülék
nyugalmi állapotba kerül.
Egy újbóli Shortpress funkció a
b illentyűvel.

Kijelzés sikertelen adatátvitel után.

vagy
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Kezelés és beállítás

Működési időtartam beállítása

Kiegészítő készülék

Az üzemelési időtartamot egyedileg a

A kiegészítő berendezés lehet pl. egy második fűtőberendezés, vagy egy álló helyzeti klímaberendezés. Lehetőség
van továbbá a fűtőberendezést egy befúvóval kombinálni,
ami a jármű belsejében oszlatja el a levegőt.
A fűtőberendezést és a kiegészítő készüléket egyszerre
vagy egymástól függetlenül is lehet működtetni.

vagy a
billentyűvel állítsa be. Az üzemelési időtartam legalább
10 – legfeljebb 120 percre állítható be, a beírást 1 perces
lépésekben végezheti. Levegőfűtő berendezésnél lehetőség van tartós üzemre is.
Fűtés bekapcsolása a Longpress funkcióval
A fűtőberendezést azonnal bekapcsolta. Egy kiegészítő
készüléket nem kapcsol be ugyanakkor.
Fűtés kikapcsolása a Longpress funkcióval
Ha egy fűtőberendezés és egy kiegészítő készülék
ü zemel, mindkettőt kikapcsolja.

Útmutatások a kezeléshez és a beállításhoz
A szellőzés üzemelési időtartama
A szellőzés üzemmódra nem minden fűtőberendezés
kivitelnél van lehetőség (ehhez lásd a fűtőberendezés
műszaki leírását).
Hőmérsékletérzékelő
Vízmelegítő készülékeknél a jármű belső tere hőmérsékletének lekérdezésére csatlakoztassa a szállított elemek
között található hőmérsékletérzékelőt. A levegőfűtő
berendezéseknél nincs szükség a szállított elemek között
található hőmérsékletérzékelőre, mivel a fűtőkészülékbe
beszerelt hőmérsékletérzékelő a belső tér hőmérsékletének meghatározására is használható.

Vegye figyelembe!
A beépített fűtőberendezéstől és a felszerelés változataitól
függően különböző mennyiségű jel és kijelzés látható a
képernyőn.
Gyári beállítás
Program/előválasztás (minden fűtőberendezésre)
 A hét napjai: hét. – pén.
 Indulási idő: 07:00 óra
 Nyelv: DE
 Időpont formátuma: 24 óra
 Üzemelési időtartam előválasztásnál: 30 perc
Levegőfűtő berendezések
 Üzemelési időtartam: tartós üzem
 Előírt hőmérséklet 21 °C
Vízfűtő berendezések
 Üzemelési időtartam: 30 perc
 Automatikus üzemelési időtartam kiszámítás: OFF (ki)
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Kezelés és beállítás
Státusztartomány

Főmenü

A státusztartományban, ha nincs aktív menüpont, a
pillanatnyi időpont és csatlakoztatott hőmérsékletérzékelő
(opció) használatakor a jármű belsejének hőmérséklete
jelenik meg a kijelzőn.

Menüsor

17:30

21 °C

Státusztartomány

Indító kijelzés:
 Időpont, pl. 17:30
 Hőmérséklet a jármű belsejében, pl. 21 °C.

Menüsor

Fűtés be / ki

Ha egy menüpont (fűtés, szellőztetés, kiegészítő készülék,
beállítások vagy program/előválasztás) aktív, a státusztartományban különböző információk jelennek meg, ezeket a
megfelelő szakaszokban bemutatjuk és leírjuk.

Szellőzés be / ki

Almenü

A következő menüpontok választhatók.
Ikon

Funkció

Kiegészítő készülék be / ki
(pl. egy második fűtőberendezés)
Beállítások

Menüsor

08:30
120 min

Program/előválasztás

Vegye figyelembe!
ikon a kiegészítő készülék menüponthoz a
A
műhelymenüben aktiválható, ennek elvégzése érdekében
forduljon a beszerelést végző műhelyhez.
A
ikont a szellőzés menüpontnál a rendszer csak
akkor jelzi ki, ha a fűtőberendezés ezt a funkciót
támogatja.

 107 min 

Beírási tartomány

Kijelzés:
pl. fűtés bekapcsolás / üzemelési időtartam 107 perc.
Almenüben a kiválasztott menüpont ikonja a kijelző közepén helyezkedik el.
A hozzá tartozó érték a beírási tartományban villog, a
vagy
billentyűvel beállítható és a
billentyű
megnyomásával nyugtázható.
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Kezelés és beállítás

Indító kijelzés a hordozható készülék
aktiválása után

Szellőzés be

60 min

17:30

21 °C

Az indító kijelzésen, ha nincs aktív menüpont, a menüsor
közepén egy villogó fűtés ikon van, a pillanatnyi időponttal
és a státusztartomány tényleges hőmérsékletével.
További lehetséges műveletek:
 Azonnali fűtés a Longpress funkcióval.
 Fűtés bekapcsolás a Shortpress funkcióval, majd
az előírt hőmérséklet és üzemelési időtartam nyugtázása, szükség esetén beállítása, lásd: 12. oldal.
 Egy új menüpont kiválasztása.

Kijelzések aktív menüpontoknál
Fűtés bekapcsolása

21 °C

További lehetséges műveletek:
 Szellőzés kikapcsolása, lásd: 16. oldal.
 Egy új menüpont kiválasztása.
Kiegészítő készülék fűtésének bekapcsolása

90 min
További lehetséges műveletek:
 Kiegészítő készülék fűtésének kikapcsolása,
lásd: 20. oldal.
 Egy új menüpont kiválasztása.
Kiegészítő készülék szellőzésének
bekapcsolása

60 min

21 °C

További lehetséges műveletek:
 fűtés kikapcsolása, lásd: 11. oldal és
15. oldal.
 Egy új menüpont kiválasztása.

90 min
További lehetséges műveletek:
 Kiegészítő készülék szellőzésének
k ikapcsolása, lásd: 20. oldal.
 Egy új menüpont kiválasztása.
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Azonnali fűtés LONGPRESS funkcióval
(beállítások nélkül)
billentyű Longpress, 2 másodpercnél hosszabb
ideig.
Eredményes adatátvitel után - a fűtőberendezés
bekapcsolása.

Fűtés KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS funkcióval
billentyű Longpress, 2 másodpercnél hosszabb
ideig.
Eredményes adatátvitel után - a fűtőberendezés
kikapcsolása.

Off
30 min

21 °C

21 °C

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben
(gyári beállítás).

A fűtés off kijelzés után10 másodperccel a kijelző
világítása kialszik.
Vegye figyelembe!
Ha a fűtést kikapcsolja a Longpress funkcióval,
minden aktív funkciót befejez.

∞

21 °C

Vegye figyelembe!
Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési
jelenik meg.
időtartam vagy
A beállítási értékeket a rendszer az előző fűtő üzemtől
veszi át.
A Longpress funkciónál fűtő üzem közben a fűtés
hőmérséklet előírt értékének beállítása – (csak
levegőfűtő berendezésnél) és az működési időtartam
beállítása almenü kijelzésére vált.
Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra.
A szellőzés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén
állítsa be az üzemelési időtartamot.

A fűtés off kijelzése közben a következő műveleteket
végezheti:
vagy
billentyűvel kiválaszthat egy menüponA
tot.
billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.
A
billentyű Shortpress funkciójával a fűtés
almenüt jelzi ki.

08:30
120 min
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Fűtés BEKAPCSOLÁS SHORTPRESS funkcióval és
beállításokkal
A

vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után
megjelenik az indító kijelzés.

17:30

Működési időtartam beállítása
vagy a
Szükség esetén az üzemelés időtartamát a
billentyűvel állítsa be.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő
berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.

21 °C

60 min

A
billentyű Shortpress funkciójával, 2 másodpercnél rövidebb idejű megnyomás, a fűtés almenüt jelzi ki.
Vegye figyelembe!
A következő beállításokra, ill. nyugtázásokra (hőmérséklet
előírt értéke és üzemelési időtartam) kötelezően szükség
van.

Hőmérséklet előírt értékének beállítása – csak
levegőfűtő berendezéseknél
vagy a
Szükség esetén a hőmérséklet előírt értékét a
billentyűvel állítsa be.
Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:
8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.

 21 °C 
A hőmérséklet előírt értékét a
sával nyugtázza.

billentyű megnyomá-

Az üzemelési időtartamot a
billentyű megnyomásával
nyugtázza.
A fűtőberendezés BEKAPCSOLT.

60 min

21 °C

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben
(gyári beállítás).

∞

21 °C

Vegye figyelembe!
Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési
jelenik meg.
időtartam vagy
Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra.
A szellőzés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén
állítsa be az üzemelési időtartamot.
A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított
üzemelési időtartamot.
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Fűtés KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval
A

vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után a
kijelző a fűtés menüpontot mutatja.
billentyű Shortpress, 2 másodpercnél rövidebb
ideig.
A fűtőberendezést kikapcsolja.

Off

21 °C

A fűtés off kijelzés után10 másodperccel a kijelző
világítása kialszik.
Vegye figyelembe!
A fűtőberendezés kikapcsol, egy aktív kiegészítő készülék
üzemben marad.
A fűtés off kijelzése közben a következő műveleteket
végezheti:
A
vagy
billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.
billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.
A
billentyű Shortpress funkciójával a fűtés
almenüt jelzi ki.

08:30
120 min

Üzem közben a hőmérséklet előírt értékének és/vagy az üzemelési időtartamnak a
módosítása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Az eredményes adatátvitel után
a fűtés / szellőzés / kiegészítő készülék fűtése
vagy kiegészítő készülék szellőzése menüpont van
a kijelzőn.
billentyű Shortpress, 2 másodpercnél rövidebb
ideig.
Vegye figyelembe!
Beállított értékként a rendszer a fűtőberendezés bekapcsolása előtt beállított, ill. nyugtázott előírt hőmérséklet
értéket és a fennmaradó üzemelési időtartamot mutatja.
Az üzemelési időtartamot és az előírt hőmérséklet értéket
egyszer módosíthatja.
Mindkét beállított értéket nyugtázza.

Előírt hőmérséklet érték beállítása - csak
levegőfűtő berendezéseken, nem a szellőzés
funkciónál
vagy a
Szükség esetén a hőmérséklet előírt értékét a
billentyűvel állítsa be.
Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:
8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.

 21 °C 
A hőmérséklet előírt értékét a
billentyű megnyomásával nyugtázza. A hőmérséklet előírt értékét egyszer
módosíthatja.
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Működési időtartam beállítása
vagy a
Szükség esetén az üzemelés időtartamát a
billentyűvel állítsa be.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő
berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.

60 min
Az üzemelési időtartamot a
billentyű megnyomásával
nyugtázza.
Az üzemelési időtartamot egyszer módosíthatja.

60 min

21 °C

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben

∞

21 °C
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Szellőzés BEKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS funkcióval, szükség esetén a működési időtartam
beállítása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
vagy a
billentyűvel válassza ki
a
szellőzés ikont.

Off

21 °C

A szellőzés menüpontot a
val nyugtázza.

60 min

21 °C

Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós szellőző
üzemben.

∞

21 °C

billentyű megnyomásá-

Vegye figyelembe!
A következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.

Működési időtartam beállítása
vagy a
Szükség esetén az üzemelés időtartamát a
billentyűvel állítsa be.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó szellőző üzemre is van
lehetőség.

30 min
Az üzemelési időtartamot a
nyugtázza.

Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.

billentyű megnyomásával

Vegye figyelembe!
Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési
jelenik meg.
időtartam vagy
Szellőző üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A fűtés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén
állítsa be az üzemelési időtartamot.
Ha a rendszer nem jelzi ki a
ikont, a fűtőkészülék nem
rendelkezik szellőzés funkcióval.
A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított
üzemelési időtartamot.
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Szellőzés KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS
funkcióval
billentyű Longpress, 2 másodpercnél hosszabb
ideig
A fűtőberendezést kikapcsolja.

Szellőzés KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS
funkcióval
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után a
kijelző a szellőzés menüpontot mutatja.
billentyű Shortpress, 2 másodpercnél rövidebb
ideig
A fűtőberendezést kikapcsolja.

21 °C

Off

A szellőzés off kijelzés után 10 másodperccel a kijelző
világítása kialszik.
Vegye figyelembe!
A szellőzés off Longpress funkcióval, minden aktív
funkciót befejez.
A szellőzés off kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:
A

vagy

billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.
A
billentyű Shortpress funkciójával a szellőzés
almenüt jelzi ki.

Off

21 °C

A szellőzés off kijelzés után 10 másodperccel a kijelző
világítása kialszik.
Vegye figyelembe!
A fűtőberendezés kikapcsol, egy aktív kiegészítő készülék
üzemben marad.
A szellőzés off kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:
A

vagy
billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.
billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.

A
billentyű Shortpress funkciójával a szellőzés
almenüt jelzi ki.
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Kiegészítő készülék BEKAPCSOLÁSA - pl. egy 2.
fűtőberendezésnél a FŰTÉS funkció aktiválása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

vagy a

billentyűvel válassza ki

ikont.

Off

21 °C

A kiegészítő készülék menüpontot a
megnyomásával nyugtázza.
A

vagy

billentyűvel válassza ki a

08:30
120 min
billentyű

ikont.

Hőmérséklet előírt értékének beállítása – csak
levegőfűtő berendezéseknél
vagy a
billentyűA hőmérséklet előírt értékét a
vel állítsa be.
Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:
8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.

 21 °C 
A hőmérséklet előírt értékét a
sával nyugtázza.

billentyű megnyomá-

Működési időtartam beállítása
Az üzemelés időtartamát a
vagy a
billentyűvel
állítsa be.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő
berendezéseknél állandó fűtő üzemre is van lehetőség.

A fűtés funkciót a
n yugtázza.

billentyű megnyomásával

08:30

Vegye figyelembe!
90 min
Mindkét következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.

 90min 
Az üzemelési időtartamot a
billentyű megnyomásával
nyugtázza.
Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.
A fűtőberendezés bekapcsolt.

90 min
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Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós fűtő üzemben
(gyári beállítás).

∞

Kiegészítő készülék BEKAPCSOLÁSA - pl. egy
2. fűtőberendezésnél a SZELLŐZÉS funkció
aktiválása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

Vegye figyelembe!
Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési
jelenik meg.
időtartam vagy
Fűtő üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra.
A szellőzés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén
állítsa be az üzemelési időtartamot.
Ha a kijelzőn nem látható a
ikon, a KIEGÉSZÍTŐ
KÉSZÜLÉK menüpont nem aktív.

vagy a

billentyűvel válassza ki

ikont.

Off

21 °C

A kiegészítő készülék menüpontot a
megnyomásával nyugtázza.
A

vagy

billentyűvel válassza ki a

billentyű

ikont.

A kiegészítő készülék, pl. egy 2. fűtőberendezés az
1. fűtőberendezéssel egy időben különböző üzemmóddal,
eltérő előírt hőmérséklet értékkel és üzemelési időtartammal működtethető.
A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított
üzemelési időtartamot.

A szellőzés funkciót a
nyugtázza.

billentyű megnyomásával

Vegye figyelembe!
Ha a rendszer nem jelzi ki a

ikont, a fűtőkészülék nem
rendelkezik SZELLŐZÉS funkcióval.
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Vegye figyelembe!
A következő beállítás, ill. nyugtázás kötelező.
MŰKÖDÉSI IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA
vagy a
Szükség esetén az üzemelés időtartamát a
billentyűvel állítsa be.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben, levegőfűtő berendezéseknél állandó szellőző üzemre is van
lehetőség.

60 min
Az üzemelési időtartamot a
billentyű megnyomásával
nyugtázza.
Az üzemelési időtartamot tartósan módosíthatja.
A fűtőberendezés bekapcsolt.

60 min
Kijelzés levegőfűtő berendezésnél tartós szellőző
üzemben (gyári beállítás).

∞

Vegye figyelembe!
Levegőfűtő berendezésnél bekapcsolás után 2 másodpercig „On” (be) kijelzés majd a fennmaradó üzemelési
jelenik meg.
időtartam vagy
Szellőző üzem közben átkapcsolhat egy másik menüpontra. A fűtés menüpontnál ellenőrizze, szükség esetén
állítsa be az üzemelési időtartamot.
Ha a kijelzőn nem látható a
ikon, a kiegészítő
készülék menüpont nem aktív.
A kiegészítő készülék, pl. egy 2. fűtőberendezés az
1. fűtőberendezéssel egy időben különböző üzemmóddal,
eltérő előírt hőmérséklet értékkel és üzemelési időtartammal működtethető.
A rendszer a következő indításnál felajánlja a módosított
üzemelési időtartamot.
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Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA a LONGPRESS
funkcióval

Kiegészítő készülék KIKAPCSOLÁSA a SHORTPRESS
funkcióval
billentyű Shortpress, 2 másodpercnél rövidebb

billentyű Longpress, 2 másodpercnél hosszabb
ideig

ideig

Kiegészítő készülék kikapcsolása.

Kiegészítő készülék kikapcsolása.

Off

Off

21 °C

21 °C

A kiegészítő készülék off kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.

A kiegészítő készülék off kijelzés után 10 másodperccel a kijelző világítása kialszik.

Vegye figyelembe!
A kiegészítő készülék off Longpress funkcióval,
minden aktív funkciót befejez.
A kiegészítő készülék off kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:

Vegye figyelembe!
A kiegészítő készülék off kijelzése közben a következő műveleteket végezheti:

A

vagy

billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.

billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.
A
billentyű Shortpress funkciójával a fűtés
almenüt jelzi ki.

A

vagy
billentyűvel kiválaszthat egy menüpontot.
billentyű Shortpress, megjelenik az indító kijelzés.

A
billentyű Shortpress funkciójával a fűtés
almenüt jelzi ki.
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Az előzetesen kiválasztott időzítés programozására vonatkozó általános információk
Az előzetesen kiválasztott időzítés programozása a
menüpontban végezhető.
Az EasyStart Remote+ hordozható készülékével 3 időzítést lehet beprogramozni. Ezt a 3 időzítést a hét egyik
vagy különböző napjaira oszthatja el.
A kiválasztáshoz 3 naptartomány áll rendelkezésre, ezeket
egy előre kiválasztott időben naponta lehet elindítani.
Naptartományok:
Szo. - vas.
2x fűtés / szellőzés
Hét. – pén. 5x fűtés / szellőzés
Hét. – vas.
7x fűtés / szellőzés
Ha a programozott naptartomány aktív, a rendszer a hét
összes napját egymás után feldogozza, azután újabb
programozásra van szükség.
Példa:
Ha a hét. - pén. naptartományra programozott EasyStart
Remote+ hordozható készüléket vasárnap aktiválja, akkor
a fűtőberendezés hétfőtől péntekig fűt vagy szellőztet a
beállított adatoknak megfelelően (5x fűtés / szellőzés).
Ha a hét. - pén. naptartományra programozott EasyStart
Remote+ készüléket szerdán aktiválja, akkor a fűtőberendezés csütörtökön és pénteken fűt vagy szellőztet,
szombaton és vasárnap a berendezés nem üzemel. A
következő héten hétfőtől szerdáig az üzemelés a beállított adatoknak megfelelően folytatódik (5x fűtés /
s zellőzés).
Miután egy naptartományt a berendezés feldolgozott, új
programozásra van szükség.

Vegye figyelembe!
Az EasyStart Remote+ programozásánál az üzemmódot a
következőkben leírtak szerint vegye figyelembe.

Indulási idő üzemmód (gyári beállítás
A következő feltételek mellett az előre kiválasztott fűtő
üzem nem az aktuális napon indul.
 Az aktuális nap és a hét napja azonos.
 Az aktuális idő az indulási idő mínusz az üzemelési
időtartam időszakba esik.
Példa:
Aktuális nap/kiválasztott nap: Csü.
Aktuális időpont: 18:45 óra
Indulási idő: 19:00 óra
Üzemelési időtartam: 30 perc
Időszak: 18:30-tól 19:00 óráig
Az aktuális idő a megjelölt időszakba esik, a fűtőberendezés nem kapcsol be.
A programot a rendszer a következő héten hajtja végre.
Indítási idő üzemmód
Indítási idő üzemmódban a fűtőberendezés az előre kiválasztott napon, a beállított idő elérésekor kapcsol be.
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Automatikus üzemelési időtartam kiszámítás
(csak vízmelegítő berendezéseknél)
Vízmelegítő berendezések és csatlakoztatott hőmérsékletérzékelő esetén a rendszer a fűtés kezdetét a helyiség
mért hőmérsékletétől, ill. a kiválasztott fűtési fokozattól
(ECO vagy HIGH) függően automatikusan számítja ki.
A berendezés az indulás beprogramozott időpontja előtt
10 és 60 perc közötti időtartamig működhet, miközben
5 perccel utána mindig leáll. Így az üzemelési időtartam
minimum 15, maximum 65 perc lehet.
A program / előválasztás menüben megadott üzemelési időtartam ebben az esetben nem érvényes.
A berendezés minden egyéb helyzetben az előre beállított
működési időtartamnak megfelelően indul el.
Vegye figyelembe!
 Az ECO ill. HIGH fűtési fokozatok csak egy beprogramozott időzítéssel együtt érvényesek.
 A gyárilag beállított időpontok mindig az indulási időpontokat jelentik, kikapcsolt üzemelési időtartam
kiszámítás esetén is.
 3 előre kiválasztott időzítésnél nem lehet többet
beprogramozni.
 Automatikus üzemelési idő kiszámításánál a 65 perces maximális működési időtartam gyári beállítás.
Ezt a beszerelést végző műhely szükség esetén min.
15 percre tudja csökkenteni.
 Ha a vízmelegítő készüléknél az automatikus üzemelési időtartam kiszámítás aktív, az üzemelési idő az
időszak meghatározásához 60 perc.
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Előzetesen kiválasztott időzítések
programozása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

vagy a

billentyűvel válassza ki

ikont.

P1 programtároló kijelzése, gyári beállítás.

1
Mo. - Fr. 21 °C
07 : 00 30 min.
P2 programtároló kijelzése programozott előválasztással.

Kijelzés, ha nem aktivált időzítést.

1

2

2
Mi.
21 °C
06 : 30 60 min.

3

Kijelzés, ha egy időzítést aktivált, pl. P2.

A kiválasztott programtárolót a
sával nyugtázza.

billentyű megnyomá-

Programtároló aktiválása/kikapcsolása

1

2

A
vagy a
billentyűvel válassza ki az „On” (be),
ill. az „Off” (ki) ikont.

3

A program menüpontot a
nyugtázza.
Vegye figyelembe!

Ha a ikonnál egy jel van, egy, ill. több programtároló
már aktív.
Az aktív programtárolót a kijelzőn egy
ikon jelzi.
Programtároló beállításai
Programtároló kiválasztása
A rendszer a P1 programtárolót jelzi ki, szükség esetén
a
vagy a
billentyűvel kiválaszthatja a P2, P3
tárolót vagy ismét a P1-et.

2

billentyű megnyomásával

On Off
2
On

Off

Az „On”, ill. „Off” beállítást a
billentyű megnyomásával nyugtázza, ezzel a programot, pl. a P2-t, aktiválta vagy
kikapcsolta.
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Napcsoport/nap kiválasztása

2
Mi.
21 °C
06 : 30 60 min.

A napcsoportot Mo – Fr (hét-pén), Sa – So (szo-vas), Mo
– So (hét-szo) vagy a hét egy napját Mo (hét), Di (ked), Mi
(sze), Do (csü), Fr (pén), Sa (szo), So (vas) a
vagy a
billentyűvel válassza ki.

2

Vegye figyelembe!
A programfeldolgozás végrehajtása után a

billentyű
megnyomásával térjen vissza a program / előválasztás menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

A

billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On”
beállítás „Off”-ra vált és viszont.

Mi.
A beállítást a

billentyű megnyomásával nyugtázza.

Indulási-/indítási idő beállítása
Az órákat a
Programtároló feldolgozása
A
billentyű megnyomásával a kiválasztott programtárolót, pl. a P2-t, nyugtázza.
A
vagy
billentyűvel válassza ki a
ikont.

2
Off
A beállítást a

On
billentyű megnyomásával nyugtázza.

vagy a

billentyűvel állítsa be.

2
06 : 00
A beállítást a

billentyű megnyomásával nyugtázza.

A perceket a

vagy a

billentyűvel állítsa be.

2
06 : 30
A beállítást a

billentyű megnyomásával nyugtázza.
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Üzemmód kiválasztása
A

vagy a
ikont.

billentyűvel válassza ki a

vagy a

vagy a

2

2

ECO

2

2

HIGH

A fűtés vagy a szellőzés funkciót a
megnyomásával nyugtázza.

billentyű

Hőmérséklet előírt értékének beállítása – csak
levegőfűtő berendezéseknél
A hőmérséklet előírt értékét a

vagy a
billentyűvel állítsa be.
Hőmérséklet előírt értékének beállítási tartománya:
8 °C – 36 °C 1 °C lépésekben,
46 °F – 97 °F 1 °F lépésekben.

2

A fűtési fokozatot a
nyugtázza.

billentyű megnyomásával

Működési időtartam beállítása
A
vagy a
billentyűvel állítsa be az üzemelés
időtartamát.
Üzemelési időtartam beállítási tartománya:
Min. 10 – max. 120 perc 1 perces lépésekben.

2
60 min
Az üzemelési időtartamot a
nyugtázza.

21 °C
A hőmérséklet előírt értékét a
sával nyugtázza.

Az ECO vagy a HIGH fűtési fokozatot a
billentyűvel válassza ki.

billentyű megnyomá-

Fűtési fokozat kiválasztása
Csak automatikus üzemelési időtartam kiszámítással
rendelkező vízmelegítő berendezéseknél
ECO fűtési fokozat = normál felmelegítés, kb. 10 °C.
HIGH fűtési fokozat = komfort-felmelegítés, kb. 14 °C.

billentyű megnyomásával

Vegye figyelembe!
Az automatikus üzemelési időtartam kiszámítással rendelkező vízmelegítő berendezéseknél az időtartam max. 65
percre korlátozott. A működési időtartam beállítására
nincs lehetőség.
A levegőfűtő berendezéseknél és előzetesen kiválasztott
üzemelésnél az időtartam 120 percre korlátozott. Tartós
fűtő üzemre nincs lehetőség.
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Programtároló aktiválása

Programtároló kikapcsolása
A
vagy a
beállítást.

2

2

On Off
Az „On” beállítást a
nyugtázza.

billentyűvel válassza ki az„Off”

On

billentyű megnyomásával

2
Mi.
21 °C
06 : 30 60 min.
Vegye figyelembe!
A programfeldolgozás végrehajtása után a

billentyű
megnyomásával térjen vissza a program / előválasztás menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.

A
billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On”
beállítás „Off”-ra vált és viszont.

Off

Az „Off” beállítást a
nyugtázza.

billentyű megnyomásával

Vegye figyelembe!
Az előzőleg végrehajtott beállításokat a rendszer menti.
billentyű
A programfeldolgozás végrehajtása után a
megnyomásával térjen vissza a program / előválasztás menüpontra vagy várjon amíg a kijelző kialszik.
A
billentyűt ne nyomja meg, mert akkor az „On”
beállítás „Off”-ra vált és viszont.

Programtároló ismételt feldolgozása
A

vagy

billentyűvel válassza ki a

ikont.

2
Off

On

A beállítást a
billentyű megnyomásával nyugtázza és
a 25., 26. és a 24. oldalon leírt módon folytassa.
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Beállítások

A perceket a

Időpont beállítása
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
A
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

vagy a

billentyűvel válassza ki

ikont.

vagy a

billentyűvel állítsa be.

06 : 30
A beállítást a

billentyű megnyomásával nyugtázza.

Vegye figyelembe!
billentyűt ne nyomja meg, mert különben a kijelző
ismét az időpont beállítása menüpontot jelzi ki.
A

Mo. 10:30
A beállítások menüpontot a
sával nyugtázza.

billentyű megnyomá-

Az időpont beállítás menüpontot a
nyomásával nyugtázza.
Az órákat a

vagy a

billentyű meg-

billentyűvel állítsa be.

06 : 00
A beállítást a

billentyű megnyomásával nyugtázza.

A beállítás végrehajtása után a
billentyű megnyomásával térjen vissza a beállítások menüpontra vagy
várjon amíg a kijelző kialszik.
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A hét napjának beállítása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

vagy a

billentyűvel válassza ki

ikont.

Mo. 10:30
A beállítások menüpontot a
sával nyugtázza.

A kijelzőn megjelenik a
vagy
A
napja ikont.

billentyű megnyomá-

időpont beállítása ikon.

billentyűvel válassza ki a

A beállítást a
A hét napját a

hét

billentyű megnyomásával nyugtázza.
vagy a

billentyűvel válassza ki.

Mo.
A hét napját a

billentyű megnyomásával nyugtázza.

Vegye figyelembe!
A
billentyűt ne nyomja meg, mert különben a kijelző
ismét a hét napja menüpontot jelzi ki.
A beállítás végrehajtása után a
billentyű megnyomásával térjen vissza a beállítások menüpontra vagy
várjon amíg a kijelző kialszik.
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Időpont formátum beállítása
A
vagy
billentyű megnyomásával aktiválja a
hordozható készüléket. Eredményes adatátvitel után megjelenik az indító kijelzés.
A menüsorban a
a

vagy a

24 h

billentyűvel válassza ki
Az időpont formátumát a
nyugtázza.

ikont.

billentyű megnyomásával

Vegye figyelembe!

Mo. 10:30
A beállítások menüpontot a
sával nyugtázza.

A rendszer kijelzi a

billentyű megnyomá-

időpont beállítása ikont.

vagy
billentyűvel válassza ki a
A
formátuma ikont.

A beállítást a

időpont

billentyű megnyomásával nyugtázza.

Az időpont formátumát a
válassza ki.

12 h

billentyűt ne nyomja meg, mert különben a kijelző
ismét az időpont formátum beállítása menüpontot
jelzi ki.

A

vagy a

billentyűvel

A beállítás végrehajtása után a
billentyű megnyomásával térjen vissza a beállítások menüpontra vagy
várjon amíg a kijelző kialszik.
Funkciógomb
A járműbe szerelt gombbal a következő műveleteket
hajthatja végre:
 Fűtő üzem indítása, a működési időtartamot az előző
fűtő üzemtől veszi át (LED be).
 Minden aktív készülék kikapcsolása (LED ki).
 Hordozható készülék betanítása, lásd a beszerelési
útmutatót.
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Karbantartás

A hordozható készülék elemének töltöttségi
szintje
Az elem feltöltöttségi állapotát az indító kijelzésen a
beállítások menüpont mutatja.

Elem cseréje
 Nyissa ki az elemrekeszt.
A hüvelykujjával az ábrán bemutatott helyen nyomja
lefele az elemrekesz fedelét majd tolja előre.

Mo. 10:30
Ha az „Elem gyenge” kijelzést látja, szerezzen be egy, az
Eberspächer cég által ajánlott, Varta, Sony vagy Renata
gyártmányú, kereskedelemben kapható, CR2430 típusú
gombelemet és helyezze be a hordozható készülékbe.
Az elem rendben van
Az elem elegendő
Az elem gyenge
Hamarosan le kell cserélni.
Az elem kimerült. Azonnal cserélje le!

 Vegye ki az üres elemet.
 Helyezze be az új elemet.
Az elemet akkor helyezte be megfelelően, ha a
pozitív pólus jele és az elem típusának megnevezése
o lvasható.
 Helyezze fel az elemrekesz fedelét és tolja hátrafelé,
amíg be nem kattan.
 Aktiválja a hordozható készüléket (lásd: 7. oldal).
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Üzemzavar esetén a következő kijelzések lehetnek
Kijelzés

Pair mode
Add

Leírás

Segítség / vevő

 Automatikus felismerés aktív.
 A EasyStart Remote+ készüléket leválasztotta a feszültségellátásról és visszacsatlakoztatta.

Várja meg, míg az automatikus felismerés
lezárul, ezután állítsa be az időpontot és a
hét napját lásd: 27. oldal és 28. oldal.

 Az elem kimerült.

Azonnal cserélje le az elemet!

 Nincs kommunikáció

Ellenőrizze a fűtőberendezés biztosítékát,
szükség esetén cserélje le.

Pair mode
AddE

NO SIGNAL

08:30
120 min

Keresse fel a javítóműhelyt.
 Az 1. fűtőberendezés üzemzavara.

Keresse fel a javítóműhelyt.

 A 2. fűtőberendezés üzemzavara.

Keresse fel a javítóműhelyt.

 A hőmérsékletérzékelő hibás.

Keresse fel a javítóműhelyt.

Error

Error

18:30

 °C
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Kijelzés

Leírás

Leírás

Segítség / vevő

 Túl nagy a távolság a hordozható készülék és
a jármű között, ill. a hatótávolság határán van.

Változtassa a helyzetét a járműhöz képest,
pl. a hordozható készüléket tartsa magasabban vagy fordítsa oldalt. Menjen közelebb a járműhöz.

 A hordozható készülék és a jármű között épületek vannak.

Menjen közelebb. Lásson rá közvetlenül a
járműre, ha lehet.

 A hordozható készüléket nem tanította be.

Tanítsa be a hordozható készüléket a
beszerelési útmutató szerint.

 Egyszerre több EasyStart Remote+ rádiós távvezérlő működik.

A hordozható készüléket egy kis szünet
után aktiválja.

Lehetséges ok

A hordozható készülé-  Az elem kimerült.
ket nem lehet aktiválni  Nincs behelyezve az elem.
A billentyű LED
kijelzője villog

Megoldás
 Cserélje le az elemet.
 Helyezze be az elemet.

 Rosszul tette be az elemet.

 Helyezze be megfelelően az elemet.

A rögzített készülék tanuló üzemmódban van.

 30 másodperc után a kijelző magától kialszik.
 Tanítsa be a hordozható készüléket a
beszerelési útmutatóban leírt módon.

Vegye figyelembe!
Ha a hibát vagy az üzemzavart nem tudja elhárítani, lépjen
kapcsolatba az egyik hivatalos JE műhellyel, vagy hívja fel
a következő szerviz telefonszámot (lásd: 31. oldal).
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Szerviz

Forródrót
Ha műszaki kérdései, vagy problémái vannak az EasyStart
Remote+ rádiós távvezérlővel vagy a fűtőberendezéssel
kapcsolatban, Németországon belül hívja az alábbi szerviz-telefonszámot.
Forródrót: 0800 1234300
Fax forródrót: 01805 262624
Németországon kívül forduljon az Eberspächer cég helyi
képviseletéhez.
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