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1 Indledning

1.1 Skal læses som det første

Før indstilling og betjening påbegyndes, 
skal denne betjeningsvejledning under 
alle omstændigheder læses grundigt 
igennem. 
Denne betjeningsvejledning indeholder 
vigtige informationer, som er nødvendige 
til indstilling og betjening.
Denne betjeningsvejledning skal 
opbevares omhyggeligt til senere brug.

1.2 Sikkerhedsanvisninger

Fare
Alle informationer og anvisninger, især 
sikkerhedsanvisningerne i denne doku-
mentation og i den Tekniske beskrivelse 
for varmeapparatet, skal under alle 
omstændigheder følges!

1.3 Anvendelsesområde

EasyStart Select er beregnet til valg af 
driftstilstand, indstilling af driftstid og 
til-/frakobling af varmeapparatet, der er 
indbygget i køretøjet.

Henvisning
Usagkyndig brug og anvendelse uden for 
det angivne anvendelsesområde udeluk-
ker enhver form for ansvar og garanti.

1.4 Generelle informationer

EasyStart Select har en nem 
betjeningsstruktur. Kun 3 taster er 
nødvendige til indstilling og evt. ændring 
af alle funktioner.

Hvis et køretøj har været uden 
spænding (batteri afbrudt) og 
strømforsyningen genoprettes, vises  
for den automatiske identifikation af 
varmeapparatet i displayet på EasyStart 
Select.

Når identifikationen var vellykket, 
vises startskærmen med et blinkende 
varmesymbol og ved luftvarmere med 
temperaturen i køretøjets kabine.

Betjeningen af EasyStart Select 
beskrives udførligt fra side 5.
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1.5 EU-overensstemmelses-
erklæring

Vi erklærer hermed, at 
betjeningselementet i den udførelse, som 
sælges af os, er i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i det 
følgende EU-direktiv.

EU-direktiv 2014/30/EU

På www.eberspaecher.
com kan den fuldstændige 
overensstemmelseserklæring læses og 
downloades. 

2 Oversigt

2.1 EasyStart Select

Med EasyStart Select kan man 
gennemføre de nødvendige indstillinger 
for drift af varme apparatet.

2.2 Tasternes grundfunktioner

Ved at trykke på tasten  tændes 
og slukkes varmeapparatet og aktioner 
 bekræftes.

Ved at trykke på tasterne   
vælges menupunkter og foretages 
indstillinger.

LONGPRESS – Den direkte vej
LONGPRESS  trykkes længere end 
2 sekunder – varmefunktionen startes 
 omgående.

3 Betjening og indstilling

3.1 Informationer om betjening 
og indstilling

Aktivering af EasyStart Select
Hvis displayet ikke er belyst, skal 
EasyStart Select aktiveres (ikke ved 
VARME ON med LONGPRESS).
SHORTPRESS (kortere end 2 sekunder) 
på en af de tre taster, i displayet vises 
startskærmen, fortsæt derefter med 
betjeningen eller indstillingen.

Aktivering af menupunkt
Symbolet for menupunktet, der skal 
aktiveres, vises blinkende i displayet.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectBetjeningsvejledning | EasyStart Select
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Display
Displayet er belyst

 � under betjeningen af EasyStart Select.

 � når klemmen 58 er tilsluttet og køretø-
jets belysning er tændt.

 � ved varmeapparat ON.

Sletning af visning
Hvis køretøjets belysning er slukket, 
intet varmeapparat er tilkoblet eller hvis 
der ikke foretages nogen indstilling eller 
betjening, går displayet ud inden for 
10 sekunder, dvs. EasyStart Select skifter 
til hviletilstanden.

For at foretage en ny indtastning skal 
en af de tre taster trykkes forinden (ikke 
ved VARME ON med LONGPRESS).

Blinkende symbol
Et blinkende symbol i menubjælken kan 
aktiveres med tasten .

VARME ON med LONGPRESS
Varmeapparatet tændes straks.

Bekræftelse af valg
Valg af menupunkterne VARME  eller 
VENTILATION  skal altid bekræftes med 
tasten .

Driftstilstand ventilation
Driftstilstanden VENTILATION er ikke 
tilgængelig ved alle varmeapparat-
udførelser (se i den forbindelse 
den Tekniske beskrivelse for 
varmeapparatet).

Temperaturføler
Ved luftvarmere anvendes den 
temperaturføler, som er indbygget 
i varmeapparatet og beregnet til 
reguleringen, også til måling af 
indetemperaturen.

Henvisning
Afhængigt af det indbyggede varmeap-
parat og udstyrsvarianterne er antallet 
af symboler og visninger i displayet 
forskelligt.

3.2 Fabriksindstilling

Luftvarmere 

 � Driftstid kontinuerlig varmefunktion

 � Ønsketemperatur 21 °C

Vandvarmere
Driftstid 60 minutter

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Betjeningsvejledning
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3.3 Startskærm

Startskærm ved vandvarmere

  Menubjælke
Statusområde

Startskærm ved luftvarmere

  Menubjælke
Statusområde

Menubjælke
Følgende menupunkter kan vælges ved 
luft- og vandvarmere

Symbol Funktion
Varme ON / OFF

Ventilation ON / OFF

Følgende symboler vises kun ved 
luftvarmere

Symbol Ønsketemperatur
 eller Temperatur i 

køretøjets kabine

 eller Ønsketemperatur

Henvisning
Symbolet  for menupunktet 
 VENTILATION vises kun, når denne funk-
tion understøttes af varmeapparatet. 

Statusområde
Hvis intet menupunkt er aktiveret, vises 
temperaturen i køretøjets kabine i 
statusområdet (kun ved luftvarmere).

Er et menupunkt (VARME, VENTILATION) 
aktiveret, vises i statusområdet 

 � den resterende driftstid ved 
vandvarmere.

 � temperaturen i køretøjets kabine og 
ønsketemperaturen skiftevist ved 
luftvarmere i kontinuerlig drift. 
Hvis monteringsværkstedet har ændret 
den kontinuerlige varmefunktion til en 
tidsbegrænset driftstid ved den første 
ibrugtagning, vises foruden tempera-
turen i køretøjets kabine og ønske-
temperaturen også den resterende 
driftstid.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectBetjeningsvejledning | EasyStart Select
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3.4 OMGÅENDE VARME med 
longpress

Tasten  LONGPRESS trykkes, 
længere end 2 sekunder.

Varmeapparat ON

Visning ved vandvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere med kontinuerlig 
varmefunktion (fabriksindstilling)

Temperatur i 
køretøjets kabine

Ønsketemperatur

Visning ved luftvarmere med tids-
begrænset driftstid (f.eks. 30 min.)

Temperatur i 
køretøjets kabine

Ønsketemperatur

Resterende 
driftstid

Henvisning
Indstillingsværdierne fra den forrige 
 varmecyklus overtages.

3.5 VARME ON med shortpress

Easystart select aktiveres med en 
vilkårlig tast.

Startskærmen vises.
I menubjælken blinker symbolet .

Tasten  SHORTPRESS trykkes, 
kortere end 2 sekunder.

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Betjeningsvejledning
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Varmeapparat ON

Visning ved vandvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmere med kontinuerlig 
varmefunktion (fabriksindstilling)

Temperatur i 
køretøjets kabine

Ønsketemperatur

Visning ved luftvarmere med tids-
begrænset driftstid (f.eks. 30 min.)

Temperatur i 
køretøjets kabine

Ønsketemperatur

Resterende 
driftstid

Henvisning
Indstillingsværdierne fra den forrige 
 varmecyklus overtages.

3.6 Indstilling af 
ønsketemperatur under 
varmefunktionen – kun ved 
luftvarmere

Ønsketemperaturen indstilles med tasten 
 eller .

Indstillingsområde for ønsketemperatur:
8 °C – 36 °C i trin på 1 °C,
46 °F – 97 °F i trin på 1 °F.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectBetjeningsvejledning | EasyStart Select
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Henvisning
Den ændrede ønsketemperatur tilbydes 
igen ved næste start.

3.7 VARME OFF med shortpress

Menupunktet VARME vises i displayet.

Tasten  SHORTPRESS trykkes, 
kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat OFF

Startskærm ved vandvarmere

  

Startskærm ved luftvarmere

  

Temperatur i 
køretøjets kabine

Henvisning
Ved køretøjsbelysning ON vises 
startskærmen permanent.
Ved køretøjsbelysning OFF slukker dis-
playet efter 10 sekunder.

3.8 VENTILATION ON med 
shortpress

EasyStart Select aktiveres med en 
vilkårlig tast.

Startskærmen vises. I menubjælken 
vælges ventilationssymbolet  med 
tasten  eller .

Tasten  SHORTPRESS trykkes, 
kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat ON

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Betjeningsvejledning



22 1000 34 14 02 DA | 12.2016 11

Visning ved vandvarmere

Resterende driftstid

Visning ved luftvarmer

Temperatur i 
køretøjets kabine

Henvisning
Indstillingsværdierne fra den forrige 
 varmecyklus overtages. 

Visning ved luftvarmere med 
tidsbegrænset driftstid (f.eks. 30 min.)

Temperatur i 
køretøjets kabine

Resterende 
driftstid

Henvisning
Indstillingsværdierne fra den forrige 
 varmecyklus overtages.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectBetjeningsvejledning | EasyStart Select
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3.9 VENTILATION OFF med 
shortpress

Menupunktet VENTILATION vises i 
displayet.

Tasten  SHORTPRESS trykkes, 
kortere end 2 sekunder.

Varmeapparat OFF

Startskærm ved vandvarmere

  

Startskærm ved luftvarmere

  

Temperatur i 
køretøjets kabine

Henvisning
Ved køretøjsbelysning ON vises 
startskærmen permanent.
Ved køretøjsbelysning OFF slukker dis-
playet efter 10 sekunder.
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4 Hvad skal man gøre,  
hvis ...?

4.1 Mulige visninger ved en fejl
Meddelelse Beskrivelse Afhjælpning / kunde

 � Automatisk identifikation er 
aktiv.

 � EasyStart Select blev adskilt 
fra spændingsforsyningen 
og igen tilsluttet.

Vent, indtil den automatiske 
identifikation er afsluttet.

  

 � Fejl varmeapparat.

 � Fejl EasyStart Select.

Kontakt værksted. 

Henvisning
Display OFF med LONGPRESS på 
tasten .

 � Varmeapparat OFF – under-
spænding til stede.

Oplad batteriet.
Kontakt værksted.

Henvisning
Display OFF med LONGPRESS på 
tasten .

 � Ingen kommunikation. Kontrol og evt. udskiftning af 
varmeapparatets sikring.
Kontakt værksted.

 � Afbrydelse temperaturføler. Kontakt værksted.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectBetjeningsvejledning | EasyStart Select
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4.2 Teknisk support

Hvis du har tekniske spørgsmål eller 
problemer med varmeapparatet, 
betjeningselementet eller 
betjeningssoftwaren, så henvend dig til 
følgende service-adresse:
support-DA@eberspaecher.com

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Betjeningsvejledning
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