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Ievads
Lūdzu, vispirms izlasīt

Vispārējas norādes

Pirms taimera iestatīšanas un lietošanas
obligāti rūpīgi izlasīt šo lietošanas
instrukciju.
Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta
svarīga informācija, kas jums būs
nepieciešama, lietojot un veicot
iestatījumus taimerī.
Lūdzu, rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas
instrukciju vēlākām uzziņām.

Taimeris ir vienkārši lietojams.
Izmantojot tikai 4 taustiņus, iespējams
iestatīt, nepieciešamības gadījumā mainīt,
visas funkcijas, kā arī ieprogrammēt
iepriekš izvēlētus laikus.
Lai varētu izmantot visas taimera
funkcijas, ieteicams izmantot
temperatūras sensoru, ko ir iespējams
pasūtīt kā papildu detaļu.
Ja transportlīdzeklis kādu laiku ir bijis bez
sprieguma (spailes bijušas atvienotas
no akumulatora) un strāvas padeve tiek
atjaunota, ieslēdzot taimeri, displejā
parādās pulksteņa laiks. Tas tādā
gadījumā ir jānoregulē. Aprakstu skat. 8.
lpp., nodaļā „Nedēļas dienas, pulksteņa
laika un darbības ilguma iestatīšana“.
Taimera lietošana detalizēti ir aprakstīta,
sākot ar 6. lpp.

Drošības norādes
Bīstami!
– Obligāti ņemt vērā visa veida sniegto
informāciju un norādes, īpaši sildītāja
tehniskajā aprakstā sniegtās drošības
norādes!
– Degvielas uzpildes laikā sildītājam ir
jābūt izslēgtam.
– Drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves
daļas.

Izmantošanas mērķis
Taimeris EasyStart T ir paredzēts
automašīnā uzstādītā sildītāja un / vai
papildierīces ieslēgšanās laika, darbības
ilguma un režīma ieslēgšanai / izslēgšanai
un priekšizvēlei.
Lūdzu ievērot!

Ierīces nelietpratīga lietošana un
izmantošana pretēji definētajiem
izmantošanas mērķiem izslēdz jebkādu
atbildības uzņemšanos un garantiju.
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Pārskats
Taimeris
Ar taimeri ir iespējams veikt sildītāja
ekspluatācijai nepieciešamos iestatījumus,
kā arī ieslēgt vai izslēgt dažādas ierīces.

Izvēlņu josla

Lūdzu ievērot!

Atkarībā no iemontētā sildītāja un
aprīkojuma variantiem atšķiras arī displeja
simbolu un indikāciju skaits.

Indikāciju josla

Programmēšanas josla
Aktivētās programmas
atmiņas un attiecīgās
nedēļas dienas indikācija

Vadības taustiņšuz atpakaļ
Funkcijas izvēle
izvēlņu joslā un
vērtību iestatīšana

Aktivizēšanas taustiņš
• Taimeris – IESLĒGT /
IZSLĒGT
• Pārslēgšanās indikāciju joslā
starp
– temperatūras
– pulksteņa laika
– darbības ilguma
– temperatūras
nominālvērtības rādījumiem
• Pārslēgšanās atpakaļ
uz izvēlņu joslu
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Vadības taustiņšuz priekšu
Funkcijas izvēle
izvēlņu joslā un
vērtību iestatīšana

OK taustiņš
Mirgojošā simbola
izvēle, resp.,
ievadītās informācijas
apstiprināšana
Nosegvāciņš un
stiprinājuma skrūve

Stāvokļa indikācija

Pārskats
Displeja indikācijas
Izvēlņu josla

Indikāciju josla
Ciparu un teksta indikācijas

Apsilde IESLĒGT / IZSLĒGT
Vēdināšana IESLĒGT / IZSLĒGT

AM Dienas laiks priekšpusdienā
(angliski)

Papildierīce IESLĒGT / IZSLĒGT
Iepriekš izvēlēta laika

PM Dienas laiks pēcpusdienā (angliski)

programmēšana

°C

iestatīšana
Apsildes pakāpes iestatīšana

Temperatūras rādījums grādos pēc
Celsija

Pulksteņa laika / Darbības ilguma
F

Temperatūras rādījums
grādos pēc Fārenheita
Neierobežots darbības ilgums
Apsildes pakāpe iestatīta

Programmēšanas josla

Stāvokļa indikācija

Priekšizvēles atmiņa 1

Apsildes režīms ieslēgts

Priekšizvēles atmiņa 2

Vēdināšanas režīms ieslēgts

Priekšizvēles atmiņa 3

Papildierīce ieslēgta

Mo – So

Nedēļas dienas vāciski

Mo – Su

Nedēļas dienas angliski

Lūdzu ievērot!

• Ja programmas cipars ir pasvītrots,
piem., , šī programma laika norisē tiks
izpildīta kā nākamā.
• Darbības režīms „Vēdināšana“
nav
pieejams visos sildītāja modeļos.
• Funkcija Papildierīce
nav pieejama
visos sildītāja modeļos un tā ir jāaktivizē
montāžas servisā.
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Lietošana un iestatīšana
Lietošanas un iestatīšanas pamatnoteikumi
Taimera aktivizēšana

vai netiek veikts neviens iestatījums vai

Ja displejs nav izgaismots, pirms katras

10 sekunžu laikā, t.i., taimeris ieslēdzas

lietošanas reizes ir jāaktivizē taimeris.
Lai to izdarītu, spiest

aktivizēšanas darbība, indikācija izdziest
gaidīšanas režīmā.

, līdz displejā

parādās izvēlņu joslas indikācija, pēc tam
taustiņu atlaist un sākt ierīces lietošanu,

Lai no jauna veiktu ievadīšanu, nospiest
vēlreiz

.

resp., iestatīšanu (skat arī 7. lpp.)
Darbības ilguma iestatīšana
(vienu reizi vai paliekoši)
Darbības ilgumu var iestatīt individuāli ar
Mirgojošie simboli

vai

10 – 120 minūtes.

simboliem izvēlņu,

Tūlītējas aktivizēšanas režīmā

programmēšanas un
indikāciju joslā ar

.

Priekšizvēles režīmā ilgums var būt

Jebkuru no mirgojošajiem

10 – 120 minūtes vai ilgstošajā režīmā

vai

ir iespējams nomainīt un ar

apstiprināt.

Ievadītās informācijas apstiprināšana

.

Aprakstu skat. arī 8., 9., 11. un 14. lpp.

Indikācija, ja ir pieslēgts
temperatūras sensors.

Iestatījumi un izmaiņas vienmēr ir
jāapstiprina ar

Ja ir pieslēgts pēc

, pretējā gadījumā tās

netiks apstiprinātas un neaktivizēsies

izvēles uzstādāmais

(izņēmums ir darbības ilgums).

temperatūras sensors,

Iestatīšanas darbības pārtraukšana /
beigšana

tikt uzrādīts pulksteņa laiks

Iestatījumu jebkurā no izvēlnēm iespējams

Tālāk aprakstītie iestatījumi un to lietošana

pārtraukt, resp., pabeigt, izmantojot

attiecas uz gadījumiem, kad ir pieslēgts

pārmaiņus, spiežot

.

Indikācija izdziest
Ja ir izslēgts automašīnas apgaismojums,
nav ieslēgts sildītājs, resp., papildierīce
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, var

vai temperatūra.

temperatūras sensors.

Lietošana un iestatīšana
Taimera aktivizēšana
Indikācija displejā

Spiest

tik ilgi, līdz displejā parādās izvēlņu josla un

temperatūras rādījums.
Taimeris ir aktivizēts.
Lūdzu ievērot!

• Iespējamās displeja indikācijas, piem.,

un

ir

aprakstītas nodaļā „Ko darīt, ja …?“, sākot ar 22. lpp.
• Ja sildītājs vai papildu ierīce darbojas vai ir ieslēgts
automašīnas apgaismojums (spaile 58), taimeris nav
jāaktivizē.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Nedēļas dienas, pulksteņa laika un darbības ilguma iestatīšana
Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)

Izvēlēties simbolu

ar

vai

Izvēli apstiprināt ar

.

Indikācija displejā

Ar

vai

izvēlēties nedēļas dienu.

Izvēli apstiprināt ar

Ar

vai

.

iestatīt stundas.

Iestatījumu apstiprināt ar

Ar

vai

vai

.

iestatīt minūtes.

Iestatījumu apstiprināt ar

Ar

.

.

paliekoši iestatīt darbības ilgumu

tūlītējās aktivizēšanas režīmam.
Iestatījumu apstiprināt ar

.

Iestatīšana ir pabeigta.
Ir iespējama šāda darbība:
• Ar

vai

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Apsildes ieslēgšana
Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)
Indikācija displejā

ar

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar

vai

.

.

Apsilde ir ieslēgta.
Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas
šādas darbības:
• Darbības ilgumu var apstiprināt
• Ar

vai

.

darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un

pēc tam ar

apstiprināt.

Lūdzu ievērot!

Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī
bez apstiprinājuma.
•

Nospiežot

, tiek parādīta temperatūra, pēdējais

atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek
nemainīgs.
Ir iespējamas šādas darbības:
• Indikāciju izsaukšana.
Nospiežot , tiek parādīta iestatītā apsildes pakāpe.
(tikai gaisa sildītājiem)
Nospiežot

, tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums.
Iestatījumu skatīt augšā.
• Ar vai izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli
apstiprināt ar .
Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Apsildes izslēgšana
Indikācija displejā

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar

ar

vai

.

.

Apsilde ir izslēgta.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Vēdināšanas ieslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā tiek
(Vispārējas norādes skat. 13. lpp.).

parādīts

Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)
Indikācija displejā

Izvēlēties simbolu

ar

Izvēli apstiprināt ar

.

vai

.

Vēdināšana ir ieslēgta.
Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas
šādas darbības:
• Darbības ilgumu var pārņemt ar
• Ar

vai

.

darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un

pēc tam ar

apstiprināt.

Lūdzu ievērot!

Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī
bez apstiprinājuma.
Nospiežot

•

, tiek parādīta temperatūra, pēdējais

atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek nemainīgs.
Ir iespējamas šādas darbības:
• Indikāciju izsaukšana.
, tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums.
Iestatījumu skatīt augšā.
• Ar

vai

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Vēdināšanas izslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā tiek
(Vispārējas norādes skat. 13. lpp.).

parādīts simbols

Indikācija displejā

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar

ar

vai

.

.

Vēdināšana ir izslēgta.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Vispārējas norādes par darbības režīmu „Vēdināšana“
Ja simbols izvēlņu joslā neparādās,
darbības režīms „Vēdināšana“ ir
pieejams tikai tālāk uzskaitītajiem sildītāju
izpildījumiem, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
• Šķidruma sildītājiem HYDRONIC (B /
D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC un
B / D 5 W SC) ir jābūt
uzstādītam slēdzim „Apsilde / Vēdināšana“
(pasūt. Nr. 22 1000 31 89 00).
• Gaisa sildītājiem AIRTRONIC /
AIRTRONIC M ir jābūt uzstādītam
mazizmēra regulatoram
(pasūt. Nr. 22 1000 32 07 00).
Lūdzu ievērot!

Uzstādītajiem papildsildītājiem darbības
režīms „ Vēdināšana“ nav paredzēts.

Darbības režīma „Vēdināšana“ vai
„Apsilde“ iestatīšana un ieslēgšana
augstāk norādītajiem sildītāju
izpildījumiem
Ar slēdzi „Vēdināt / Sildīt“, resp., ar
mazizmēra regulatoru izvēlēties darbības
režīmu „Vēdināšana“ vai „Apsilde“ un pēc
tam ar taimeri ieslēgt sildītāju.

uz darbības režīmu „Vēdināšana“. Pēc
tam ar taimeri sildītāju atkal ieslēgt.
• Pēc sildītāja izslēgšanas darbības
režīmā „Vēdināšana“ uzreiz ar slēdzi
„Sildīt / Vēdināt“, resp., ar „Mazizmēra
regulatoru“ ir iespējams pārslēgt
sistēmu uz darbības režīmu „Apsilde“.
Pēc tam ar taimeri sildītāju atkal ieslēgt.

Darbības režīma „Vēdināšana“ vai
„Apsilde“ izslēgšana
Ar taimeri sildītāju izslēgt
(skat. 12., resp., 10. lpp.).
Lūdzu ievērot!

• Darbības režīms „Vēdināšana“ vai
„Apsilde“ ir jāiestata pirms sildītāja
ieslēgšanas.
• Slēdža pozīcijā „Vēdināšana“ šķidruma
sildītājiem HYDRONIC automašīnas
ventilators un gaisa sildītājiem
AIRTRONIC sildītāja ventilators tiek
aktivizēts tieši, apejot apsildes režīmu.
• Ja jums rodas papildu jautājumi par
darbības režīmu „Vēdināšana“, lūdzam
vērsties montāžas servisā vai zvanīt uz
servisa tālruni (skat. 24.lpp.).

Darbības režīmu pārslēgšana
„Vēdināšana“ vai „Apsilde“
Ja režīma „Vēdināšana“ vai „Apsilde“
darbības laikā darbības režīmu ir
nepieciešams mainīt, ar taimeri sildītājs ir
jāizslēdz (skat. 12., resp., 10. lpp.).
• Pēc sildītāja izslēgšanas darbības
režīmā „Apsilde“ notiek inerces darbība.
Kad inerces darbība ir beigusies,
ar slēdzi „Vedināt / Sildīt“, resp.,
„Mazizmēra regulatoru“ pārslēgt sistēmu
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Lietošana un iestatīšana
Papildierīces ieslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā
(Vispārējas norādes skat. 15. lpp.).

tiek parādīts simbols
Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)
Indikācija displejā

ar

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar

vai

.

.

Papildierīce ir ieslēgta.
Attiecībā uz darbības ilgumu ir iespējamas
šādas darbības:
• Darbības ilgumu var pārņemt ar
vai

• Ar

.

darbības ilgumu var izmainīt vienu reizi un

pēc tam ar

apstiprināt.

Lūdzu ievērot!

Displejā redzamais darbības ilgums tiek pārņemts arī
bez apstiprinājuma.
Nospiežot

•

, tiek parādīta temperatūra, pēdējais

atmiņā saglabātais darbības ilgums paliek nemainīgs.
Ir iespējamas šādas darbības:
• Indikāciju izsaukšana.
Nospiežot

, tiek parādīts pulksteņa laiks.

Nospiežot , tiek parādīts darbības ilgums.
Iestatījumu skatīt augšā.
• Ar

vai

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Papildierīces izslēgšana – iespējama tikai tad, ja izvēlņu joslā
tiek parādīts simbols .
Indikācija displejā

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar

ar

vai

.

.

Papildierīce ir izslēgta.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.

Vispārējas norādes par papildierīci
Papildierīce, piemēram, var būt vēl viens
sildītājs vai no motora darbības neatkarīgs
gaisa kondicionieris.
Pastāv arī sildītāja un ventilatora
kombinēšanas iespēja. Ventilators ir
paredzēts vienmērīgai gaisa izkliedēšanai
transportlīdzekļa salonā.

Sildītāju un ventilatoru ir iespējams
darbināt vienlaikus vai arī neatkarīgi
vienu no otra.
Funkcija „Papildierīce“ ir jāaktivizē
montāžas servisā.
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Lietošana un iestatīšana
Vispārējas norādes par iepriekš izvēlēta laika programmēšanu
Ar taimeri var ieprogrammēt 3 iepriekš
izvēlētus laikus.
3 iepriekš izvēlētos laikus ir iespējams
iestatīt vai nu vienai nedēļas dienai, vai arī
sadalīt pa dažādām nedēļas dienām.
Šķidruma sildītājiem un pie taimera
pieslēgtam temperatūras sensoram
apsildes sākuma brīdis tiek aprēķināts
automātiski atkarībā no izmērītās salona
temperatūras un iestatītās apsildes
pakāpes (ECO vai HIGH).
Darbības ilgums var būt robežās no 5 līdz
60 minūtēm pirms ieprogrammētā ceļā
došanās laika, turklāt darbība vienmēr tiek
pārtraukta 5 minūtes pēc ieprogrammētā
izbraukšanas laika. Tādējādi min. darbības
ilgums var būt 10 minūtes un maks.
darbības ilgums – 65 minūtes.
Izvēlnē „Pulksteņa laika iestatīšana“
iestatītais darbības ilgums šajā gadījumā
tiek uzskatīts par spēkā neesošu.
Visu pārējo konfigurāciju gadījumā
iedarbināšana notiek atbilstoši iepriekš
iestatītajam darbības ilgumam.
Lūdzu ievērot!

• Iepriekš izvēlētie laiki vienmēr ir
izbraukšanas laiki, arī tad, ja
darbības ilguma aprēķināšanas sistēma
ir deaktivēta.
• Ieprogrammēt ir iespējams ne vairāk kā
3 iepriekš izvēlētus laikus.
• Maks. darbības ilgums 65 minūtes
automātiskajā darbības ilguma
aprēķināšanas sistēmā ir rūpnīcas
iestatījums. To vajadzības gadījumā
montāžas servisā var samazināt līdz
min. 15 minūtēm.
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Vienādi iepriekš izvēlēti laiki
Ja noteiktai nedēļas dienai programmās
1, 2 un 3 tiek iepriekš ieprogrammēti
vairāki vienādi laiki, par spēkā esošu tiek
uzskatīts pēdējais ieprogrammētais laiks.
Aktivizējot taimeri, atmiņā saglabātie
vienādie iepriekš izvēlētie laiki tiek izdzēsti.
Iepriekš ieprogrammējot vienādus laikus
dažādām nedēļas dienām, sistēma tos
bez problēmām akceptē.
Iepriekš izvēlēto laiku dublēšanās
Piemērs:
Vienā no nedēļas dienām jūs esat iestatījis
darbības režīmu „Apsilde“ ar izbraukšanas
laiku plkst. 13. Vienlaikus uz to pašu dienu
iepriekš ir ieprogrammēts darbības režīms
„Vēdināšana“ ar ieslēgšanās laiku plkst.
12.45 un darbības ilgumu 15 minūtes.
Kas notiek?
Taimeris darbības režīmam „Apsilde“
izrēķina apsildes sākuma brīdi, kurš
atkarībā no izmērītās salona temperatūras
var būt robežās no 5 līdz 60 minūtēm
pirms ieprogrammētā izbraukšanas laika.
Ja aprēķinātais apsildes sākums ir pēc
plkst. 12.45, laika posmā no 12.30 līdz
12.45 salons tiek vēdināts un pēc tam
apsildīts.
Ja aprēķinātais apsildes sākums ir pirms
12.45, tad līdz 12.30 salons tiek apsildīts,
pēc tam apsildes režīms tiek izslēgts un
sildītājs pārslēdzas uz darbības režīmu
„Vēdināšana“. Kad iestatītais darbības
ilgums darbības režīmam „Vēdināšana“ ir
pagājis, sildītājs izslēdzas.

Lietošana un iestatīšana
Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana
(skat. 7. lpp.)

Taimera aktivizēšana ar

Indikācija displejā

Izvēlēties simbolu

ar

Izvēli apstiprināt ar

.

Ar

vai

vai

izvēlēties un ar

.

apstiprināt priekšizvēles

atmiņu 1, 2 va 3.

Ar

vai

izvēlēties un ar

apstiprināt nedēļas

dienu Mo – So.

Ar

vai

iestatīt un ar

apstiprināt stundas.

Ar

vai

iestatīt un ar

apstiprināt minūtes.

Ar

vai

funkciju

izvēlēties un ar
,

vai

apstiprināt nepieciešamo

.

Turpinājums 18. lpp.
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Lietošana un iestatīšana
Iepriekš izvēlētu laiku programmēšana
Indikācija displejā

Tikai izvēloties

(apsilde ar deaktivētu darbības

ilguma aprēķināšanas sistēmu),

vai

, tiek parādīts

darbības ilgums, un to var apstiprināt ar
iestatīt ar

vai

un apstiprināt ar

, resp.,

.

Iestatīšana ir pabeigta.

Lūdzu ievērot!

Aizņemtās priekšizvēles atmiņas tiek
parādītas displejā. Laika norisē nākamā
aktivizētā priekšizvēles atmiņa displejā ir
pasvītrota un papildus tiek parādīta tai
atbilstošā nedēļas diena.

Programmējot iepriekš izvēlētus laikus
priekšizvēles atmiņā 2 vai 3, nepieciešams
izpildīt tās pašas darbības.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Iepriekš izvēlētu laiku dzēšana
Lai dzēstu iepriekš izvēlētus laikus, jāizpilda tās pašas
darbības, kuras tika veiktas iepriekš izvēlētu laiku
iestatīšanas procesā, līdz stāvokļa joslā sāk mirgot

Indikācija displejā

aktuālā funkcija.
vai

Spiest
Ar

, līdz displejā parādās

.

apstiprināt.

Iepriekš izvēlētais laiks ir izdzēsts.

Ir iespējamas šādas darbības:
• Temperatūras indikācijas pārslēgšana uz pulksteņa
laika indikāciju un atpakaļ, nospiest
• Ar

vai

.

izvēlņu joslā izvēlēties funkcijas, izvēli

apstiprināt ar

.

Tālākā rīcība ir aprakstīta atbilstošajā izvēlētās funkcijas
sadaļā.
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Lietošana un iestatīšana
Apsildes pakāpes iestatīšana – šķidruma sildītājiem
Šķidruma sildītājiem ir iespējams izvēlēties
starp apsildes pakāpi ECO (standarta
apsilde) un HIGH (paaugstināta komforta
apsilde).
Iestatītā apsildes pakāpe ir nepieciešama
darbības režīma „Apsilde“ aprēķināšanai
atkarībā no izmērītās salona
temperatūras.
Lūdzu ievērot!

Apsildes pakāpes ECO un HOGH
darbojas tikai kombinācijā ar
ieprogrammētu iepriekš izvēlētu laiku.

Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)
Indikācija displejā

ar

Izvēlēties simbolu
Izvēli apstiprināt ar
Ar

vai

vai

.

.

izvēlēties un ar

apstiprināt apsildes

sistēmu ECO vai HIGH.

Izvēlētā apsildes pakāpe (piem., HIGH) ir
iestatīta.
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Lietošana un iestatīšana
Apsildes pakāpes iestatīšana – gaisa sildītājiem
Gaisa sildītājiem tūlītējās aktivizēšanas un priekšizvēles
režīmā ir iespējams individuāli iestatīt apsildes pakāpi no
8 līdz 36.
Lūdzu ievērot!

Apsildes pakāpes no 8 līdz 36 tikai aptuveni atbilst
temperatūras rādījumam un tādēļ var atšķirties no
faktiskās temperatūras transportlīdzeklī.

Taimera aktivizēšana ar

(skat. 7. lpp.)
Indikācija displejā

ar

Izvēlēties simbolu

.

.

Izvēli apstiprināt ar

Apsildes pakāpi pārslēgt ar
un apstiprināt ar

vai

vai

.

Jaunā apsildes pakāpe ir iestatīta.
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Ko darīt, ja ...?
Indikācijas

Apraksts

Risinājums

Sildītājā tā ekspluatācijas laikā ir radies
Darbības traucējumu novēršanu skatīt
darbības traucējums (piem., nepietiekams sildītāja montāžas instrukcijā.
degvielas daudzums vai diagnostikas
vada pārrāvums).

Apraksts
Šajā brīdī ir aktivizējusies automātiskā aparatūras identifikācijas sistēma.
Iespējamais cēlonis

Risinājums

Taimerim bijis sprieguma padeves
pārtraukums un tad padeve ir
atjaunojusies.

Pagaidīt, līdz ir ir pabeigta automātiskā
aparatūras identifikācija.

Apraksts
Pēc taimera ieslēgšanas parādās indikācija „Pulksteņa iestatīšana“.
Iespējamais cēlonis

Risinājums

Taimerim ir bijis strāvas padeves
pārtraukums. Visi iepriekš
ieprogrammētie laiki ir izdzēsti.

Iestatīt pulksteņa laiku (skat. 8. lpp.).

(tikai 2 vadības elementu EasyStart T / T, R+ / T, R / T kombinēšanas
gadījumā)
Apraksts
Nav savienojuma starp vadības elementiem.
Iespējamais cēlonis

Risinājums

Datu dublēšanās
informācijas pārraides laikā

Atkārtot darbību.
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Ko darīt, ja ...?
Indikācijas

(tikai 2 vadības elementu EasyStart R+ / T, R / T kombinēšanas gadījumā)
Apraksts
Tālvadības pults ir ieslēgusies piereģistrēšanas režīmā.
Iespējamais cēlonis

Risinājums

Taimerim bijis sprieguma padeves
pārtraukums un tad padeve ir
atjaunojusies.

Pagaidīt, līdz ir beidzies piereģistrēšanas
režīms.

Iepriekš izvēlēto laiku nav iespējams ieprogrammēt / Indikācija
izdziest
Nav iespējams ieprogrammēt iepriekš izvēlēto laiku.
Iespējamais cēlonis
Ir aktivizējies ADR režīms. Šajā darbības režīmā iepriekš izvēlētu laiku
programmēšana nav atļauta ( izvēlņu joslā nav pieejama).

Indikācija izdziest.
Iespējamais cēlonis

Risinājums

Spaile 58 (apgaismojums) nav pieslēgta.

Pieslēgt spaili 58 (apgaismojums).

Lūdzu ievērot!

Ja kļūmi vai darbības traucējumu
tomēr neizdodas novērst, sazinieties ar
pilnvarotu JE servisu vai zvaniet uz 24.
lpp. norādīto servisa tālruņa numuru.
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Serviss
Karstā līnija
Ja jums rodas tehniska rakstura jautājumi
vai ir radušies sarežģījumi taimera vai
sildītājā darbībā, Vācijas teritorijā zvaniet
uz tālāk norādīto servisa tālruņa numuru:
Kārstā tālruņa līnija
+49 (0)800 / 12 34 300
Faksa karstā līnija
+49 (0)1805 / 26 26 24
Ārpus Vācijas lūdzam jūs vērsties firmas
Eberspächer pārstāvniecībā jūsu valstī.
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