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1  ievADs

lūdzu, vispirMs izlasīT
pirms ierīces iestatīšanas un lietošanas obligāti rūpīgi 

izlasīt šo lietošanas instrukciju.

šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga infor-

mācija, kas jums būs nepieciešama, lietojot un veicot 

iestatījumus ierīcē.

Lūdzu, rūpīgi uzglabājiet šo lietošanas instrukciju 

vēlākām uzziņām.

drošības norādes

bīsTaMi!
Obligāti ņemt vērā visu sniegto informāciju un norā-

des, īpaši šajā dokumentācijā un sildītāja tehniskajā 

aprakstā sniegtās drošības norādes!

lieTošanas sfēra
easystart Timer ir paredzēts transportlīdzeklī iebū-

vētā sildītāja darbības režīma izvēlei, darbības ilguma 

iestatīšanai, ieslēgšanās laika priekšizvēlei un sildī-

tāja ieslēgšanai / izslēgšanai.

lūdzu ievēroT!
ierīces lietošana neatbilstoši noteikumiem un izman-

tošana pretēji definētajam izmantošanas mērķim 

izslēdz jebkādu atbildības uzņemšanos un garantijas 

pakalpojumu sniegšanu.

vispārējas norādes 
easystart Timer ir vienkāršs lietošanas princips. 

Ar tikai 4 taustiņiem ir iespējams iestatīt un, ja nepie-

ciešams, izmainīt visas funkcijas.

Lai šķidruma sildītājam varētu izmantot funkciju 

AuTOMāTiskā DARbībAs iLGuMA ApRĒķināšAnA, ir 

nepieciešams izmantot temperatūras sensoru, kas ir 

pieejams kā izvēles aprīkojums.

ja transportlīdzeklim ir bijis atslēgts spriegums 

(atvienota akumulatora dēļ) un strāvas padeve atkal 

tiek atjaunota, easystart Timer displejā parādās 

indikācija iniT, signalizējot par automātisko sildītāja 

atpazīšanu.

ja atpazīšana ir bijusi veiksmīga, displejā mirgojot 

parādās pulksteņa laika sākuma indikācija. jāiestata 

pulksteņa laiks. pēc tam jāiestata nedēļas diena, 

skat. 27. lpp.. 

easystart Timer lietošana detalizēti ir aprakstīta sākot 

ar 6. lpp.. 
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2  pāRskATs

easysTarT TiMer 

Ar easystart Timer ir iespējams veikt sildītāja un / vai 

papildierīces darbībai nepieciešamos iestatījumus.

TausTiņu darbība

Taustiņš  LOnGpRess (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm.

Displejam esot iesLĒGTAM vai izsLĒGTAM, sildītājs 

uzreiz tiek ieslēgts (izņemot, ja tajā brīdī notiek prog-

rammēšana vai tiek veikti iestatījumi).

Taustiņš  shORTpRess (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm

 – displejam esot izsLĒGTAM  easystart Timer 

iesLĒDzAs, displejā parādās sākuma indikācija,

 – tiek apstiprināta izvēlētā funkcija,

 – tiek apstiprinātās ievadītās vērtības.

Taustiņš  LOnGpRess (ilgā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests ilgāk par 2 sekundēm

 – visas funkcijas tiek pabeigtas.

 – displejam esot izsLĒGTAM  easystart Timer 

iesLĒDzAs, displejā parādās sākuma indikācija. 

Taustiņš  shORTpRess (īsā spiešana)

Taustiņš ir jātur nospiests mazāk par 2 sekundēm 

 – Redzamā, aktivizētā funkcija tiek pabeigta, pārējās 

aktivizētās funkcijas saglabājas.

 – katru reizi nospiežot taustiņu shORTpRess, 

displeja rādījums pārslēdzas par vienu līmeni uz 

augšu, līdz easystart Timer izsLĒDzAs.

 – Displejā ir redzama sākuma indikācija un nav 

aktīva neviena funkcija  easystart Timer 

izsLĒGTs.

 – easystart Timer atrodas apakšizvēlnē  iestatī-

jums tiek pabeigts, jau iestatītās vērtības netiek 

saglabātas atmiņā.

 – Displejam esot izsLĒGTAM  easystart Timer 

iesLĒDzAs, displejā parādās sākuma indikācija.

Taustiņu  nospiest 1x / turēt nospiestu

 – easystart Timer atrodas galvenajā izvēlnē un 

displejā ir redzama sākuma indikācija  izvēlņu 

joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, labās 

puses simbols.

 – easystart Timer atrodas apakšizvēlnē  redzamā 

vērtība tiek mainīta (palielināta), vai arī kļūst 

redzama nākamā izvēle.

 – Displejam esot izsLĒGTAM  easystart Timer 

iesLĒDzAs, displejā parādās sākuma indikācija.

Taustiņu  nospiest 1x / turēt nospiestu

 – easystart Timer atrodas galvenajā izvēlnē un 

displejā ir redzama sākuma indikācija  izvēlņu 

joslā vidusdaļā mirgojot parādās nākamais, kreisās 

puses simbols.

 – easystart Timer atrodas apakšizvēlnē  redzamā 

vērtība tiek mainīta (samazināta), vai arī kļūst 

redzama nākamā izvēle.

 – Displejam esot izsLĒGTAM  easystart Timer 

iesLĒDzAs, displejā parādās sākuma indikācija.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

lieTošanas un iesTaTīšanas norādes

eAsysTART TiMeR AkTivizĒšAnA 

ja displejs nav izgaismots, ir jāaktivizē easystart 

Timer (neattiecas, ja apsilde iesLĒGTA, spiežot 

LOnGpRess).

shORTpRess uz viena no četriem taustiņiem, displejā 

parādās sākuma indikācija, pēc tam sākt lietošanu 

vai attiecīgi iestatījumus.

izvĒLnes punkTA AkTivizĒšAnA

Aktivizējamā izvēlnes punkta simbols mirgojot kļūst 

redzams displeja vidusdaļā. ja ir aktivizēti vairāki 

izvēlnes punkti, simboli displejā tiek parādīti pārmai-

ņus viens aiz otra.

DispLejs

Displejs ir izgaismots

 � easystart Timer lietošanas laikā,

 � ja ir pieslēgta spaile 58, esot ieslēgtam transportlī-

dzekļa apgaismojumam,

 � ja sildītājs / papildierīce ir iesLĒGTA.

inDikāCijA izDziesT

ja transportlīdzekļa apgaismojums ir izslēgts, nav 

ieslēgts sildītājs vai attiecīgi papildierīce vai arī 

netiek veikti iestatījumi vai funkciju aktivizēšana, 

indikācija 10 sekunžu laikā izdziest, t.i., easystart 

Timer pārslēdzas uz miera stāvokli.

Lai no jauna ievadītu datus, vispirms ir jānospiež 

kāds no četriem taustiņiem (neattiecas, ja apsilde ir 

iesLĒGTA , spiežot LOnGpRess).

MiRGOjOšs siMbOLs / MiRGOjOšA vĒRTībA

Galvenajā izvēlnē mirgojošu simbolu izvēlņu joslā var 

aktivizēt ar taustiņu .

Apakšizvēlnē ar taustiņu  vai  var aktivizēt 

mirgojošu vērtību vai izvēlētu funkciju. 

ApsiLDes iesLĒGšAnA, nOspiežOT TAusTiņu 

LOnGpRess

sildītājs tiek ieslēgts uzreiz. papildierīce vienlaicīgi 

netiek ieslēgta.

ApsiLDes izsLĒGšAnA, nOspiežOT TAusTiņu 

LOnGpRess

ja darbojas gan sildītājs, gan papildierīce, abas ierī-

ces tiek izslēgtas.

iesTATīšAnAs DARbībAs pāRTRAukšAnA / beiGšAnA

iestatīšanu iespējams pārtraukt vai attiecīgi pabeigt, 

spiežot taustiņu .

ievADīTās inFORMāCijAs ApsTipRināšAnA

iestatījumi un izmaiņas vienmēr ir jāapstiprina ar 

taustiņu , pretējā gadījumā tās netiks apstiprinā-

tas un neaktivizēsies.

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

Darbības ilgumu var iestatīt individuāli, spiežot 

taustiņu  vai . Darbības ilguma iestatīšanas 

amplitūda ir no 10 līdz maks. 120 minūtēm, vērtības 

tiek ievadītas, indikācijai pa 1 minūtei pārslēdzoties 

uz priekšu vai uz atpakaļ. Gaisa sildītājiem papildus ir 

iespējams nepārtrauktais apsildes režīms.

sildītāja un papildierīces darbības ilgumu var iestatīt 

neatkarīgi vienu no otra.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

lieTošanas un iesTaTīšanas norādes

DARbībAs iLGuMA pAGARināšAnA

Darbības ilgumu var pagarināt līdz pat 720 minūtēm, 

vērtības tiek ievadītas, indikācijai no 120. minūtes 

pārslēdzoties uzreiz pa 5 minūtēm uz priekšu vai 

atpakaļ. šajā sakarā sazināties ar montāža darbnīcas 

meistaru.

DARbībAs RežīMs «vĒDināšAnA»

Darbības režīms vĒDināšAnA nav iespējams visiem 

sildītāja variantiem (šajā sakarā skatīt sildītāja teh-

nisko aprakstu).

TeMpeRATūRAs sensORs

Aprakstot tālāk norādītos iestatījumus un lietošanas 

darbības, tiek pieņemts, ka šķidruma sildītājam ir 

pieslēgts temperatūras sensors.

Gaisa sildītājiem temperatūras sensors, kas ir 

iebūvēts sildītājā un ir paredzēts sildītāja darbības 

regulēšanai, tiek izmantots arī salona temperatūras 

noteikšanai.

pApiLDieRīCe

papildierīce, piemēram, var būt vēl viens sildītājs vai 

no motora darbības neatkarīgs gaisa kondicionieris. 

papildus tam pastāv iespēja sildītāju kombinēt ar 

ventilatoru; ventilators tādā gadījumā kalpo gaisa 

izkliedēšanai pa transportlīdzekļa salonu.

sildītāju un papildierīci ir iespējams darbināt vienlai-

kus vai arī neatkarīgi vienu no otra.

lūdzu ievēroT!
Atkarībā no iemontētā sildītāja un aprīkojuma varian-

tiem atšķiras arī displeja simbolu un indikāciju skaits.

rūpnīcas iesTaTījuMs

pROGRAMMA / pRiekšizvĒLe (visiem sildītājiem)

 � nedēļas dienu grupa p-pk.

 � izbraukšanas laiks plkst. 07:00. 

 � valoda Lv

 � pulksteņa laika formāts 24 h.

 � Darbības ilgums, veicot iepriekšēju iestatīšanu, 

30 minūtes.

GAisA siLDīTāji 

 � Darbības ilgums nepārtrauktas darbības režīmā

 � nominālā temperatūra 21 °C

šķiDRuMA siLDīTāji

 � Darbības ilgums 30 minūtes 

 � Automātiskā darbības ilguma aprēķināšana OFF
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sTATusA zOnA

statusa zonā, ja nav aktivizēts neviens izvēlnes 

punkts, ir redzams aktuālais pulksteņa laiks un - ja ir 

pieslēgts temperatūras sensors (opcija) -, transportlī-

dzekļa salona temperatūra.

sākuma indikācija: 
 � pulksteņa laiks, piemēram, plkst. 17:30.

 � salona temperatūra, piemēram, 21 °C.

ja ir aktivizēts kāds no izvēlnes punktiem (apsilde, 

vēdināšana, papildierīce, iestatījumi vai programma / 

priekšizvēle), statusa zonā tiek rādīta dažāda rakstura 

informācija, kas ir attēlota un aprakstīta atbilstošajās 

sadaļās.

ApAkšizvĒLne

  107 min  
08:30

120 min

izvēlņu josla

ievadīšanas amplitūda

indikācija: 
piemēram, ApsiLDes iesLĒGšAnA / darbības ilgums 

107 min.

Apakšizvēlnē displejā vidusdaļā ir redzams izvēlētā 

izvēlnes punkta simbols.

Atbilstīgā iestatāmā vērtība mirgojot tiek rādīta ieva-

dīšanas zonā un to var iestatīt  ar taustiņu  vai 

 un apstiprināt ar taustiņu .

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

Galvenā izvēlne

17:30 21 °C

  izvēlņu josla

statusa zona

izvĒLņu jOsLA

izvēlei pieejami šādi izvēlnes punkti.

simbols funkcija

Apsildes iesLĒGšAnA / izsLĒGšAnA

vēdināšanas iesLĒGšAnA / izsLĒG-

šAnA

papildierīces iesLĒGšAnA / izsLĒG-

šAnA

(piemēram, otrs sildītājs)

iestatījumi

programma / priekšizvēle

lūdzu ievēroT!

izvēlnes punkta pApiLDieRīCe simbols  ir jāak-

tivizē rūpnīcas izvēlnē, šim mērķim sazināties ar 

montāžas darbnīcas meistaru. 

izvēlnes punkta vĒDināšAnA simbols  displejā ir 

redzams tikai tad, ja sildītājs šo funkciju atbalsta.

Transportlīdzekļiem, kas tiek darbināti ADR režīmā, 

displejā parādās tikai simboli  un . ja 

sildītājs atbalsta funkciju vĒDināšAnA, papildus ir 

redzams arī simbols .
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

sākuMa indikācija pēc ieslēGšanas

17:30 21 °C

  

sākuma indikācija, ja nav aktivizēts neviens no 

izvēlnes punktiem, ar mirgojošu apsildes simbolu tiek 

rādīta izvēlņu joslas vidusdaļā kopā ar aktuālo pulk-

steņa laiku un faktisko temperatūru statusa zonā.

Citas iespējamās darbības: 

 � TūLīTĒjA ApsiLDes iesLĒGšAnās, nospiežot taus-

tiņu LOnGpRess,

 � ApsiLDes iesLĒGšAnA, nospiežot taustiņu shORT-

pRess, papildus temperatūras nominālās vērtības 

un darbības ilguma iestatīšana, ja tas ir nepiecie-

šams, skat. 11. lpp.,

 � jauna izvēlnes punkta izvēle.

indikācijas, esoT akTivizēTieM izvēlnes 
punkTieM

ApsiLDes iesLĒGšAnA

60 min 21 °C

  

Citas iespējamās darbības: 

 � ApsiLDes izsLĒGšAnA, skat. 10. lpp. un 12. 

lpp..

 � jauna izvēlnes punkta izvēle.

vĒDināšAnAs iesLĒGšAnA

60 min 21 °C

  

Citas iespējamās darbības: 

 � vĒDināšAnAs izsLĒGšAnA, skat. 15. lpp..

 � jauna izvēlnes punkta izvēle.

pApiLDu siLDīTājs ApsiLDes iesLĒGšAnA

90 min

  

Citas iespējamās darbības: 

 � pApiLDieRīCe ApsiLDes izsLĒGšAnA,  

skat. 19. lpp..

 � jauna izvēlnes punkta izvēle.

pApiLDu siLDīTājs vĒDināšAnAs iesLĒGšAnA

90 min

  

Citas iespējamās darbības: 

 � pApiLDieRīCe vĒDināšAnAs izsLĒGšAnA,  

skat. 19. lpp..

 � jauna izvēlnes punkta izvēle.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

TūlīTēja apsildes ieslēGšanās, nospiežoT 
TausTiņu lonGpress (bez iesTaTījuMieM)

spiest taustiņu  LOnGpRess, ilgāk par 2 sekun-

dēm.

sildītājs iesLĒGTs.

30 min 21 °C

  

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā (rūpnīcas iestatījums).

21 °C

  

∞

lūdzu ievēroT!
pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija 

«On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa 

sildītājiem - .

iestatāmās vērtības tiek aizgūtas no iepriekšējā 

apsildes režīma. 

nospiežot taustiņu LOnGpRess apsildes režīma 

laikā, indikācija pārslēdzas uz apakšizvēlni ApsiLDe 

TeMpeRATūRAs nOMināLās vĒRTībAs iesTATī-

šAnA – (tikai gaisa sildītājam) un DARbībAs iLGuMA 

iesTATīšAnA.

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēg-

ties uz citu izvēlnes punktu. izvēlnes punktā vĒDi-

nāšAnA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt 

darbības ilgumu.

apsildes izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
lonGpress

Displejam esot iesLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēl-

nes punkts ApsiLDe.

spiest taustiņu  LOnGpRess, ilgāk par  

2 sekundēm.

sildītājs ir izsLĒGTs.

21 °C

  

Off

pēc indikācijas ApsiLDe OFF displejā parādās 

sākuma indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam 

esot izsLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas 

pēc 10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
ApsiLDi izsLĒDzOT ar taustiņu LOnGpRess, tiek 

pabeigtas visas aktīvās funkcijas. 

indikācijas ApsiLDe OFF laikā ir iespējamas šādas 

darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs. 

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne ApsiLDe.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

apsildes ieslēGšana, spiežoT TausTiņu 
shorTpress, un veicoT iesTaTījuMus

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija.

17:30 21 °C

  

spiest taustiņu  shORTpRess, mazāk par  

2 sekundēm.

lūdzu ievēroT!
Obligāti ir nepieciešami šādi iestatījumi vai attiecīgi 

apstiprinājumi (temperatūras nominālā vērtība un 

darbības ilgums.

TeMpeRATūRAs nOMināLās vĒRTībAs iesTATīšAnA – 

TikAi GAisA siLDīTājieM

vajadzības gadījumā temperatūras nominālo vērtību 

iestatīt ar taustiņu  vai .

Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas 
amplitūda:
8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,

46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu 

.

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taus-

tiņu  vai .

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 

1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās 

darbības režīms.

  60 min  

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

sildītājs iesLĒGTs.

60 min 21 °C

  

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā (rūpnīcas iestatījums).

21 °C

  

∞

lūdzu ievēroT!
pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija 

«On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa 

sildītājiem - . Apsildes režīma darbības laikā 

ir iespējams pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. 

izvēlnes punktā vĒDināšAnA pārbaudīt un vajadzības 

gadījumā iestatīt darbības ilgumu.

izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas 

laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

apsildes izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
shorTpress

Displejam esot iesLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēl-

nes punkts ApsiLDe.

spiest taustiņu  shORTpRess, mazāk par  

2 sekundēm.

sildītājs ir izslēgts.

21 °C

  

Off

pēc indikācijas ApsiLDe OFF displejā parādās 

sākuma indikācija.

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒGTAM, 

displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina 

darboties.

indikācijas ApsiLDe OFF laikā ir iespējamas šādas 

darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne ApsiLDe.

TeMperaTūras noMinālās vērTības un / vai 
darbības ilGuMa Mainīšana ierīces darbības 
laikā

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama apakšizvēlne 

ApsiLDe / vĒDināšAnA / pApiLDieRīCe ApsiLDe vai 

pApiLDieRīCe vĒDināšAnA.

spiest taustiņu  shORTpRess, mazāk par  

2 sekundēm.

lūdzu ievēroT!
kā iestatāmās vērtības displejā tiek rādīta pirms 

sildītāja ieslēgšanas iestatītā vai attiecīgi apstiprinātā 

temperatūras nominālā vērtība un aktuālais atlikušās 

darbības ilgums (zemākā robežvērtība 10. min.).

Darbības ilgums un temperatūras nominālā vērtība 

tiek mainītas vienu reizi.

Abas iestatāmās vērtības ir jāapstiprina.

TeMpeRATūRAs nOMināLās vĒRTībAs iesTATīšAnA 

– TikAi GAisA siLDīTājieM, nAv spĒkā FunkCijAi 

vĒDināšAnA.

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu 

 vai .

Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas 
amplitūda:
8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,

46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taus-

tiņu . Temperatūras nominālā vērtība tiek mainīta 

vienu reizi.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 

1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās 

darbības režīms.

  60 min  

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts vienu reizi.

60 min 21 °C

  

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā 

21 °C

  

∞
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

vēdināšanas ieslēGšana, spiežoT TausTiņu 
shorTpress, vajadzības GadījuMā darbības 
ilGuMa iesTaTīšana

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija.

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties vēdi-

nāšanas simbolu .

21 °COff

izvēlnes punktu vĒDināšAnA apstiprināt ar taustiņu 

.

lūdzu ievēroT!
Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu 

vai attiecīgi apstiprinājumu.

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA 

vajadzības gadījumā darbības ilgumu iestatīt ar taus-

tiņu  vai .

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 

min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbī-

bas režīms vĒDināšAnA.

  30 min  

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

30 min 21 °C

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā vĒDināšAnA 

21 °C∞

lūdzu ievēroT!
pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija 

«On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa 

sildītājiem - .

vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams 

pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. izvēlnes punktā 

ApsiLDe pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt 

darbības ilgumu.

ja simbols  displejā nav redzams, funkcija vĒDi-

nāšAnA nav aktivizēta vai sildītājam nav paredzēta.

izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas 

laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.
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vēdināšanas izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
shorTpress

Displejam esot iesLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēl-

nes punkts vĒDināšAnA.

spiest taustiņu  shORTpRess mazāk par  

2 sekundēm.

sildītājs ir izsLĒGTs.

21 °COff

pēc indikācijas vĒDināšAnA OFF, ir redzama sākuma 

indikācija.

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒGTAM, 

displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
sildītājs izslēdzas, aktivizētā papildierīce turpina 

darboties.

indikācijas vĒDināšAnA OFF laikā ir iespējamas 

šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs. 

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne vĒDināšAnA.

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

vēdināšanas izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
lonGpress

Displejam esot iesLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēl-

nes punkts vĒDināšAnA.

spiest taustiņu  LOnGpRess ilgāk par  

2 sekundēm.

sildītājs ir izsLĒGTs.

21 °COff

pēc indikācijas vĒDināšAnA OFF, ir redzama sākuma 

indikācija.

Transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒGTAM, 

displeja apgaismojums izslēdzas pēc 10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
vĒDināšAnu izsLĒDzOT ar taustiņu LOnGpRess, tiek 

pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

indikācijas vĒDināšAnA OFF laikā ir iespējamas 

šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs. 

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne vĒDināšAnA.
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TeMpeRATūRAs nOMināLās vĒRTībAs iesTATīšAnA – 

TikAi GAisA siLDīTājieM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu 

 vai .

Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas 
amplitūda:
8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,

46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.

  21 °C  
08:30

120 min

Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu 

.

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 

1 min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās 

darbības režīms.

  90min  

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

sildītājs iesLĒGTs.

 
90 min

  

3 L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

papildierīces ieslēGšana – pieMēraM, esoT 
uzsTādīTaM 2. sildīTājaM, funkcijas apsilde 
akTivizēšana

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija. 

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties sim-

bolu .

  

Off 21 °C

izvēlnes punktu pApiLDieRīCe apstiprināt ar taustiņu 

.

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

 

Funkciju ApsiLDe apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!
Obligāti nepieciešams veikt abus tālāk norādītos 

iestatījumus vai attiecīgi apstiprinājumus.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā (rūpnīcas iestatījums).

 

  

∞

lūdzu ievēroT!
pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija 

«On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa 

sildītājiem - .

Apsildes režīma darbības laikā ir iespējams pārslēg-

ties uz citu izvēlnes punktu. izvēlnes punktā vĒDi-

nāšAnA pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt 

darbības ilgumu.

ja simbols  displejā nav redzams, izvēlnes punkts 

pApiLDieRīCe nav aktivizēts vai sildītājam nav pare-

dzēts.

papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams 

darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības 

režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un 

darbības ilguma vērtība.

izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas 

laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.

papildierīces ieslēGšana – pieMēraM, esoT 
uzsTādīTaM 2. sildīTājaM, funkcijas vēdinā-
šana akTivizēšana

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija. 

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties sim-

bolu .

  

Off 21 °C

izvēlnes punktu pApiLDieRīCe apstiprināt ar taustiņu 

. 

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

   

Funkciju vĒDināšAnA apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!
Obligāti nepieciešams veikt tālāk norādīto iestatījumu 

vai attiecīgi apstiprinājumu.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

Darbības ilgumu iestatīt ar taustiņu  vai .

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 

min., gaisa sildītājiem iespējams nepārtrauktās darbī-

bas režīms vĒDināšAnA.

  60 min  

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu . 

Darbības ilgums tiek mainīts paliekošā režīmā.

sildītājs iesLĒGTs.

60 min

  

indikācija gaisa sildītājiem nepārtrauktās darbības 

režīmā vĒDināšAnA (rūpnīcas iestatījums).

  

∞

lūdzu ievēroT!
pēc ieslēgšanās uz 2 sekundēm parādās indikācija 

«On» un pēc tam atlikušais darbības ilgums vai gaisa 

sildītājiem - .

vēdināšanas režīma darbības laikā ir iespējams 

pārslēgties uz citu izvēlnes punktu. izvēlnes punktā 

ApsiLDe pārbaudīt un vajadzības gadījumā iestatīt 

darbības ilgumu.

ja simbols  displejā nav redzams, izvēlnes punkts 

pApiLDieRīCe nav aktivizēts vai sildītājam nav pare-

dzēts.

papildierīci, piemēram, 2. sildītāju, ir iespējams 

darbināt reizē ar 1. sildītāju, kam ir atšķirīgs darbības 

režīms un atšķirīga temperatūras nominālā vērtība un 

darbības ilguma vērtība.

izmainītais darbības ilgums nākamās ieslēgšanas 

laikā tiek aktivizēšanai piedāvāts vēlreiz.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

papildierīces izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
lonGpress

spiest taustiņu  LOnGpRess ilgāk par 2 sekun-

dēm.

papildierīce ir izsLĒGTA.

  

Off 21 °C

pēc indikācijas pApiLDieRīCe OFF ir redzama sākuma 

indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam esot 

izsLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 

10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
pApiLDieRīCi izsLĒDzOT ar taustiņu LOnGpRess, tiek 

pabeigtas visas aktīvās funkcijas.

indikācijas pApiLDieRīCe OFF laikā ir iespējamas 

šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne ApsiLDe.

papildierīces izslēGšana, spiežoT TausTiņu 
shorTpress

Displejam esot iesLĒGTAM, ekrānā ir redzams izvēl-

nes punkts pApiLDieRīCe – ApsiLDe.

spiest taustiņu  shORTpRess mazāk par  

2 sekundēm.

papildierīce ir izsLĒGTA.

  

Off 21 °C

pēc indikācijas pApiLDieRīCe OFF ir redzama sākuma 

indikācija. Transportlīdzekļa apgaismojumam esot 

izsLĒGTAM, displeja apgaismojums izslēdzas pēc 

10 sekundēm.

17:30 21 °C

  

lūdzu ievēroT!
indikācijas pApiLDieRīCe OFF laikā ir iespējamas 

šādas darbības:

Ar taustiņu  vai  izvēlēties kādu no izvēlnes 

punktiem.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās sākuma indikācija, vēlreiz nospiežot taustiņu  

shORTpRess, displejs izsLĒDzAs.

nospiežot taustiņu  shORTpRess, displejā parā-

dās apakšizvēlne ApsiLDe.
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lūdzu ievēroT!

ja simbols  izvēlņu joslā nav redzams, sildītājs dar-

bojas ADR režīmā, iepriekš iestatīts apsildes režīms 

šajā gadījumā nav iespējams.

programmējot easystart Timer, darbības režīmu 

iestatīt kā aprakstīts tālāk.

DARbībAs RežīMs izbRAukšAnAs LAiks (RūpnīCAs 

iesTATījuMs)

pie tālāk norādītajiem nosacījumiem iepriekš iestatī-

tais apsilde režīms aktuālajā dienā neieslēgsies.

 � Aktuālā diena un priekšizvēles diena ir identiskas.

 � Aktuālais laiks atrodas laika sprīža robežās, kas 

atbilst laikam «izbraukšanas laiks mīnus darbī-

bas ilgums». 

piemērs:

Aktuālā diena / priekšizvēles diena: Cet.

Aktuālais laiks: plkst. 18:45

izbraukšanas laiks: plkst. 19:00

Darbības ilgums: 30 minūtes

Laika sprīdis: no plkst. 18:30 līdz 19:00

Aktuālais laiks atrodas aprēķinātā laika sprīža 

robežās, sildītājs neieslēdzas.

programma tiks izpildīta nākamajā nedēļā.

DARbībAs RežīMs iesLĒGšAnās LAiks

Darbības režīmā ieslēgšanās laiks sildītājs ieslēdzas 

iepriekš izvēlētajā dienā, kad ir pienācis iestatītais 

pulksteņa laiks.

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

vispārējas norādes par iepriekš izvēlēTa 
laika proGraMMēšanu

iepriekš izvēlēta laika programmēšana tiek veikta 

izvēlnes punktā .

Ar easystart Timer ir iespējams ieprogrammēt 3 

iepriekš izvēlētus laikus. 3 iepriekš izvēlētos laikus ir 

iespējams iestatīt vai nu vienai nedēļas dienai, vai arī 

sadalīt pa dažādām nedēļas dienām. 

izvēlei ir pieejamas arī 3 nedēļas dienu sadaļas, 

tomēr tām katru dienu ir jāsākas ar iepriekš iestatītu 

laiku.

nedēļas dienu sadaļas:

s – sv.  2x ApsiLDe / vĒDināšAnA

p – pk.  5x ApsiLDe / vĒDināšAnA

p – sv.  7x ApsiLDe / vĒDināšAnA

Aktivizējot ierīci ar ieprogrammētu nedēļas dienu 

sadaļu, visas nedēļas dienas tiek apstrādātas viena 

pēc otras, pēc tam ir nepieciešams veikt atkārtotu 

programmēšanu.

piemērs:

easystart Timer ierīci ar ieprogrammētu nedēļas 

dienu sadaļu p – pk. aktivizējot svētdienā, sildī-

tājs veic apsildi vai vēdināšanu no pirmdienas līdz 

piektdienai ar iestatītajiem parametriem (5x ApsiLDe 

/ vĒDināšAnA).

easystart Timer ierīci ar ieprogrammētu nedēļas 

dienu sadaļu p – pk. aktivizējot trešdienā, sildītājs 

veiks apsildi vai vēdināšanu ceturtdien un piektdien, 

sestdien un svētdien sildītājs netiks darbināts. nāka-

majā nedēļā no pirmdienas līdz trešdienai sildītājs 

darbosies ar iestatītajiem parametriem (5x ApsiLDe 

/ vĒDināšAnA).

pēc tam, kad nedēļas dienu sadaļa būs apstrādāta, 

nepieciešams veikt atkārtotu programmēšanu.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

AuTOMāTiskA DARbībAs iLGuMA ApRĒķināšAnA

(tikai šķidruma sildītājiem)

šķidruma sildītājiem un ja ir uzstādīts temperatūras 

sensors, kas ir pieslēgts pie easystart Timer, apsildes 

sākuma brīdis tiek aprēķināts automātiski atkarībā no 

izmērītās salona temperatūras un iestatītās apsildes 

pakāpes (eCO vai hiGh). 

Darbības ilgums var būt robežās no 10 līdz 60 

minūtēm pirms ieprogrammētā izbraukšanas laika, 

turklāt darbība vienmēr tiek pārtraukta 5 minūtes pēc 

ieprogrammētā izbraukšanas laika. Tādējādi min. dar-

bības ilgums var būt 15 minūtes un maks. darbības 

ilgums – 65 minūtes.

izvēlnē pROGRAMMA / pRiekšizvĒLe iestatītais dar-

bības ilgums šajā gadījumā tiek uzskatīts par spēkā 

neesošu.

visu pārējo konfigurāciju gadījumā iedarbināšana 

notiek atbilstoši iepriekš iestatītajam darbības ilgu-

mam.

lūdzu ievēroT!
 � Apsildes pakāpes eCO un hOGh darbojas tikai 

kombinācijā ar ieprogrammētu iepriekš izvēlētu 

laiku.

 � iepriekš izvēlētie laiki vienmēr ir izbraukšanas 

laiki, arī tad, ja darbības ilguma aprēķināšanas 

funkcija ir deaktivizēta.

 � ieprogrammēt ir iespējams ne vairāk kā 3 iepriekš 

izvēlētus laikus.

 � Maks. darbības ilgums 65 minūtes automātiskajā 

darbības ilguma aprēķināšanas gadījumā ir rūpnī-

cas iestatījums. To vajadzības gadījumā montāžas 

servisā var samazināt līdz min. 15 minūtēm.

 � ja šķidruma sildītājiem ir aktivizēta automātiskās 

darbības ilguma aprēķināšanas funkcija, darbības 

ilgums laika sprīža aprēķināšanai ir 60 minūtes.
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programmēšanas atmiņas p1 indikācija, rūpnīcas 

iestatījums.

1  
Mo. - Fr.     21 °C
07 : 00    30 min.

programmēšanas atmiņas p2 ar ieprogrammētu 

priekšizvēli indikācija.

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

izvēlēto programmēšanas atmiņu apstiprināt ar 

taustiņu .

pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs AkTivizĒšAnA / 

 DeAkTivizĒšAnA

Ar taustiņu  vai  izvēlēties iestatījumu «On» 

vai «Off».

2

OffOn 

2

OffOn  
iestatījumu «On» vai «Off» apstiprināt ar taustiņu  

, programma, piemēram, p2 ir aktivizēta vai attie-

cīgi deaktivizēta.

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

iepriekš izvēlēTu laiku proGraMMēšana

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija.

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties sim-

bolu .

indikācija, ja nav aktivizēta priekšizvēle.

1 2 3

  

indikācija, ja ir aktivizēta priekšizvēle, piemēram, p2.

1 2 3

izvēlnes punktu pROGRAMMA apstiprināt ar taustiņu 

.

lūdzu ievēroT!

ja simbols  ir marķēts ar , ir jau aktivizēta viena 

vai vairākas programmēšanas atmiņas.

Aktivizētās programmēšanas atmiņas indikācijā ir 

atzīmētas ar .

easysTarT TiMer iesTaTījuMi

pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs izvĒLe

kļūst redzama programmēšanas atmiņa p1, nepie-

ciešamības gadījumā ar taustiņu  vai  iestatīt 

nākamo programmēšanas atmiņu p2, p3 vai vēlreiz 

p1.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

lūdzu ievēroT!
pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  

pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe vai gaidīt, līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā iestatījums 

«On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs ApsTRāDe 

Ar taustiņu  apstiprināt programmēšanas atmiņu, 

piemēram, p2.

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

2

Off On 

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

neDĒļAs Dienu GRupAs / neDĒļAs DienAs izvĒLe

Ar taustiņu  vai  izvēlēties nedēļas dienu 

grupu p – pk, s – sv, p – sv vai nedēļas dienu p, O, T, 

C, pk, s, sv.

2
Mi.  

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

izbRAukšAnAs LAikA / iesLĒGšAnās LAikA 

 iesTATīšAnA

stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai . 

2

06 : 00   

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .

2
  06 : 30

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .
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Apsildes pakāpe hiGh = gaisa sasildīšana atbilstoši 

standarta klasei, apm. 23 °C.

Apsildes pakāpi eco vai apsildes pakāpi hiGh iestatīt 

ar taustiņu  vai .

2
  ECO

2
  HIGH

Apsildes pakāpes iestatījumu apstiprināt ar taustiņu 

.

DARbībAs iLGuMA iesTATīšAnA

Ar taustiņu  vai  iestatīt darbības ilgumu.

darbības ilguma iestatīšanas amplitūda:
no 10 līdz maks. 120 minūtēm, pārslēdzoties par 1 min.

2
  60 min

Darbības ilgumu apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!
šķidruma sildītājiem ar automātisko darbības ilguma 

aprēķināšanu darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 

65 minūtēm. Darbības ilguma iestatīšana nav iespē-

jama.

izmantojot gaisa sildītāju un ja ir iestatīts priekšizvē-

les režīms, darbības ilgums ir ierobežots līdz maks. 

120 minūtēm. nepārtrauktās darbības režīms nav 

iespējams.

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

DARbībAs RežīMA izvĒLe

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  vai 

simbolu .

2
  

2
  

Funkciju ApsiLDe vai vĒDināšAnA apstiprināt ar 

taustiņu .

TeMpeRATūRAs nOMināLās vĒRTībAs iesTATīšAnA – 

TikAi GAisA siLDīTājieM

Temperatūras nominālo vērtību iestatīt ar taustiņu 

 vai .

Temperatūras nominālās vērtības iestatīšanas 
amplitūda:
8 °C – 36 °C, pārslēdzoties par 1 °C vienību,

46 °F – 97 °F, pārslēdzoties par 1 °F vienību.

2
  21 °C

Temperatūras nominālo vērtību apstiprināt ar taustiņu 

.

ApsiLDes pAkāpes izvĒLe

tikai šķidruma sildītājiem ar automātisko darbības 

ilguma aprēķināšanu

Apsildes pakāpe eco = gaisa sasildīšanas standarta 

variants, apm. 20 °C.
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pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs DeAkTivizĒšAnA

Ar taustiņu  vai  izvēlēties iestatījumu «Off».

2

OffOn  
iestatījumu «Off» apstiprināt ar taustiņu . 

lūdzu ievēroT!
iestatījumi saglabājas atmiņā.

pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  

pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe vai gaidīt, līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā iestatījums 

«On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.

pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs ATkāRTOTA ApsTRāDe

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu .

2

Off On 

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu , un tālāk rīko-

ties kā aprakstīts 23. lpp., 24. lpp. un 25. lpp..

3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

pROGRAMMĒšAnAs ATMiņAs AkTivizĒšAnA

2

OffOn 
iestatījumu «On» apstiprināt ar taustiņu .

2  
   Mi.            21 °C
06 : 30    60 min.

lūdzu ievēroT!
pabeidzot programmas apstrādi, ar taustiņu  

pārslēgties atpakaļ uz izvēlnes punktu pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe vai gaidīt, līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts pROGRAMMA / 

pRiekšizvĒLe,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā iestatījums 

«On» pārslēgsies uz «Off» un otrādi.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

iesTaTījuMi

puLksTeņA LAikA iesTATīšAnA

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija.

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties sim-

bolu .

10:30

 

Mo.

izvēlnes punktu iesTATījuMi apstiprināt ar taustiņu 

.

 

puLksTeņA LAikA iesTATījuMu ApsTipRināT ar 

taustiņu . 

stundas tiek iestatītas ar taustiņu  vai . 

06 : 00   

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

Minūtes tiek iestatītas ar taustiņu  vai .

  06 : 30

iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā displejā vēl-

reiz parādās indikācija iesTATīT puLksTeņA LAiku.

pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties 

atpakaļ uz izvēlnes punktu iesTATījuMi vai gaidīt, 

līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts iesTATījuMi,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

neDĒļAs DienAs iesTATīšAnA

Displejam esot iesLĒGTAM, ir redzama sākuma 

indikācija.

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties sim-

bolu .

10:30

 

Mo.

izvēlnes punktu iesTATījuMi apstiprināt ar taustiņu 

.

 

Displejā kļūst redzams simbols  iesTATīT 

 puLksTeņA LAiku. 

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  

neDĒļAs DienA.

 
iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

nedēļas dienu izvēlēties ar taustiņu  vai .

Mo.   

nedēļas dienu apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā displejā vēl-

reiz parādās indikācija iesTATīT neDĒļAs Dienu.

pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties 

atpakaļ uz izvēlnes punktu iesTATījuMi vai gaidīt, 

līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts iesTATījuMi,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.
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3  L ieTOšAnA un iesTATīšAnA

puLksTeņA LAikA FORMāTA iesTATīšAnA

Displejam esot ieslēgtam, ir redzama sākuma indi-

kācija.

izvēlņu joslā ar taustiņu  vai  izvēlēties 

 simbolu .

10:30

 

Mo.

izvēlnes punktu iesTATījuMi apstiprināt ar taustiņu 

.

 

Displejā kļūst redzams simbols  iesTATīT 

 puLksTeņA LAiku. 

Ar taustiņu  vai  izvēlēties simbolu  puLk-

sTeņA LAikA FORMāTs.

 
iestatījumu apstiprināt ar taustiņu .

pulksteņa laika formātu izvēlēties ar taustiņu  

vai .

12 h   

24 h   

pulksteņa laika formātu apstiprināt ar taustiņu .

lūdzu ievēroT!

Taustiņu  nespiest, pretējā gadījumā displejā 

vēlreiz parādās indikācija iesTATīT puLksTeņA LAikA 

FORMāTu.

pēc iestatījuma izpildes ar taustiņu  pārslēgties 

atpakaļ uz izvēlnes punktu iesTATījuMi vai gaidīt, 

līdz,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot iesLĒG-

TAM, parādās izvēlnes punkts iesTATījuMi,

 � transportlīdzekļa apgaismojumam esot izsLĒG-

TAM, displeja apgaismojums izslēdzas.
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4  kO DARīT, jA . . .?

darbības TraucējuMa GadījuMā displejā var parādīTies šādas indikācijas:

inDikāCijA ApRAksTs RisinājuMs / kLienTs

INIT

 � Automātiskā atpazīšana ir aktivi-

zēta.

 � easystart Timer ir atvienota sprie-

guma padeve un pēc tam atkal 

atjaunota.

pagaidīt, līdz automātiskā atpazīšana ir 

pabeigta, pēc tam iestatīt pulksteņa laiku 

un nedēļas dienu. 

NO SIGNAL

 � nenotiek datu apmaiņa.  � pārbaudīt un vajadzības gadījumā 

nomainīt sildītāja drošinātāju. 

 � Doties uz servisa darbnīcu.

Error

 � Traucējums 1. sildītājā Doties uz servisa darbnīcu.

Error

 � Traucējums 2. sildītājā Doties uz servisa darbnīcu.

 � Tiek pievadīts pazemināts spriegums. uzlādēt akumulatoru, vajadzības gadī-

jumā doties uz servisa darbnīcu.

18:30  °C

 � bojāts temperatūras sensors. Doties uz servisa darbnīcu.

lūdzu ievēroT!
ja kļūmi vai darbības traucējumu tomēr neizdodas 

novērst, sazinieties ar pilnvarotu je servisa darbnīcu 

vai zvaniet uz tālāk norādīto servisa tālruņa numuru.
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5  seRviss

karsTā līnija
ja jums rodas tehniska rakstura jautājumi, ir radu-

šies sarežģījumi easystart Timer darbībā vai sildītājā, 

vācijas teritorijā zvaniet uz tālāk norādīto tehniskās 

palīdzības dienesta tālruņa numuru.

karstā līnija: 0800 1234300

Faksa karstā līnija: 01805 262624

ārpus vācijas lūdzam jūs vērsties firmas eberspächer 

pārstāvniecībā jūsu valstī.
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headquarters:

eberspächer Climate Control systems

Gmbh & Co. kG

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

karstā līnija: 0800 1234300 

Faksa karstā līnija: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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