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KOMFORTGUIDE EASYSTART
Tack för att du har valt en parkeringsvärmare från Eberspächer. Den här guiden beskriver hur du på ett enkelt sätt använder din parkeringsvärmare
och uppnår maximal komfort i din bil. Vi vill påminna om att kontrollenheterna har fler funktioner och användningssätt än vad som visas i
denna guide. Mer information kring dessa hittar du i bruksanvisningen för respektive enhet.
SÅ FUNGERAR PARKERINGSVÄRMAREN
Parkeringsvärmaren värmer bilen precis som motorn gör när den är igång.
Snabbt och effektivt fördelas den varma luften i kupén via bilens inbyggda
ventilationssystem. Parkeringsvärmaren drivs av bilens eget bränsle och
batteri samt fungerar utan tillgång till 230V eluttag.
Tips
Bilen bör köras lika länge som värmaren har varit i drift för att återladda
batteriet. Värmaren mår bra av att startas minst en gång i månaden,
även sommartid.
OPTIMERA DIN KLIMATANLÄGGNING
För att du ska mötas av en varm och behaglig bil bör du inför nästa resa göra följande
inställningar på klimatanläggningen innan du stänger av tändningen.

1.

Ställ temperaturen på max
värme.

2.

Aktivera defroster
funktionen, för
att prioritera
isfria rutor.

3.

Välj låg
fläkthastighet
(ca ¼ av max
hastigheten)

4.

Stäng av tändningen.
Nu är bilen optimalt
inställd för parkeringsvärmaren

STARTA PARKERINGSVÄRMAREN MED DIN KONTROLLENHET
EasyStart Web
EasyStart Web använder en webbserver som tar emot de kommandon som du anger från t.ex. en smartphone,
smartwatch, surfplatta eller PC och skickar dem i dataform till mottagaren i fordonet via GSM-nätet. EasyStart
Web är mycket enkel att använda och räckvidden är i princip obegränsad.

Här följer några enkla steg för att komma igång:
1. Skapa ett användarkonto på: www.myeberspaecher.com
2. Logga in på www.myeberspaecher.com med dina inloggningsuppgifter
3. Ange åtkomstkoden som står på snabbguiden, förpackningen samt EasyStart Web-enheten (IMEI, 15 siffror)
4. Via betaltjänsten betalar du ditt abonnemang för 12 månader i taget
EasyStart Web är nu aktiverad och kan styras via ditt konto på www.myeberspaecher.com eller via smartphone
eller smartwatch. App finns att ladda ner på Google Play eller App Store.
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EasyStart Timer, EasyStart Remote+
Oavsett om det är en fast enhet i bilen, EasyStart Timer, eller fjärrkontroll med
display, EasyStart Remote+, har båda samma grundläggande funktioner.
Symbolernas betydelse*
Värme PÅ / AV
Ventilation PÅ / AV
Extra utgång PÅ / AV
(t.ex. ytterligare värmesystem)

Inställningar

Huvudmeny
Menyrad

Program / förval

Statusrad

*Antalet symboler kan variera beroende på utrustning.

Snabbstarta värmaren med “Longpress“

Stänga av värmaren med “Longpress“

Tryck och håll inne knappen

Tryck och håll inne knappen

i mer än

i mer än

2 sekunder. Menyraden visar blinkande

2 sekunder. Menyraden visar blinkande

Statusraden visar On samt driftstiden.

Statusraden visar Off.

Starta värmaren

Stänga av värmaren

Aktivera kontrollenheten genom att

Aktivera kontrollenheten genom att

trycka på

trycka på

eller

Välj symbolen

.

med

eller

Välj symbolen

Bekräfta val av driftstid och starta
värmaren genom att trycka på

eller

.
med

eller

stäng av värmaren genom att trycka på
.

.

Nu visas status Off.

Nu visas status On samt kvarvarande drifttid.
Programmeringsläge
Du kan programmera din parkeringsvärmare så att din bil är varm precis när du vill ha den. Vänligen obeservera att kontrollenheten är förinställd på den tid du vill att bilen ska vara varm, inte när värmaren ska starta.
Aktivera kontrollenheten genom att trycka på
Välj symbolen
med
eller
bekräfta
genom att trycka på

Välj prog. p1, p2 eller p3 med
bekräfta genom att trycka på

Aktivera/deaktivera program
Välj inställingen “On“eller “Off“ med knapparna
och bekräfta med

Ändra program
På menyraden väljer du
med
bekräfta genom att trycka på

Välj veckodagsgrupp / veckodag*
Med knapparna
väljer du grupp Må-Fr, LöSö, Må-Sö, eller en veckodag. Bekräfta med

Välj avresetid
Välj timmar och minuter med knapparna
och bekräfta med

Välj värmardrift
Välj symbolen
med knapparna
bekräfta genom att trycka på

Välj drifttid
Välj drifttid med
bekräfta genom att
trycka på
Programmeringen är nu klar!

*Vänligen observera att en veckodag måste anges
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