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1  ÚvOD

nejdříve Si přečTěTe
než začnete s nastavováním a obsluhou, bezpodmí-

nečně si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, 

které potřebujete k nastavování a obsluze.

Tento návod k obsluze si pečlivě uložte k pozdějšímu 

vyhledávání informací.

bezpečnoSTní pokyny

nebezpečí!
 � vždy bezpodmínečně dodržujte veškeré informace 

a pokyny, zejména bezpečnostní pokyny v této 

dokumentaci a v technickém popisu topného pří-

stroje!

 � u přenosnou  části je povoleno otevírat pouze kryt 

přihrádky na baterii.

 � baterie a kryt přihrádky na baterii se nesmí dostat 

do rukou dětem.

 – hrozí nebezpečí polknutí malých dílů.

 � před praním oděvů vyjměte přenosnou část z 

kapsy.

 � přenosnou část chraňte před nepříznivými vlivy 

(rázy, údery, extrémní teploty, vlhkost, déšť, kapa-

liny).

 � při čerpání pohonných hmot musí být přenosná 

část a topení vypnuté.

 � baterii a přenosnou část likvidujte v souladu se 

zákonnými předpisy.

 � používejte výhradně doporučené baterie a origi-

nální náhradní díly (viz strana 30).

zákonné předpiSy
vRáCení / LikviDACe eLekTRiCkýCh A eLekTROniC-

kýCh zAřízení pODLe § 4 ODsTAvCe 1 vyhLášky 

O sTARýCh zAřízeníCh

Dálkové radiové ovládání je součástí vozidla a při 

předání vozidla uznávanému odběrnímu místu, uzná-

vanému sběrnému místu nebo uznávanému demon-

tážnímu závodu ke vrácení podle § 4 odst. 1 německé 

vyhlášky o likvidaci starých vozidel musí být vloženo 

do vozidla.

oblaST použiTí
Dálkové radiové ovládání easystart Remote+ slouží 

k výběru režimu provozu, k nastavení doby provozu, 

k předvolbě doby zapnutí a k zapínání a vypínání 

topného přístroje nebo doplňkového zařízení zabudo-

vaného ve vozidle.

proSíMe reSpekTujTe!
použití v rozporu s určením mimo stanovený rozsah 

použití vylučuje jakékoliv záruky a plnění.
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1  ÚvOD

všeobeCné pokyny 
 � přenosná část dálkového radiového easystart 

Remote+ ovládání má jednoduchou strukturu ovlá-

dání. 

 � všechny funkce lze nastavovat a případně měnit 

pouhými 4 tlačítky.

 � Dosah spínacích impulzů přenosné části na vol-

ném prostranství (přímé vizuální spojení) dosahuje 

až 1000 metrů. Tento dosah snižují vnější rušivé 

vlivy, místní podmínky a těsná zástavba na okol-

ním prostranství.

 � přenosnou část je třeba při aktivaci respektive při 

přenosu dat vždy namířit směrem k vozidlu.

 � podle vlivů použití a prostředí se však mohou 

na displeji zobrazit indikace, které jsou popsány 

v kapitole „Co dělat, když…?“ od strany 31.

 � nacházíte-li se s přenosnou částí mimo dosah, 

musíte se vzdát možnosti topení. Alternativně se 

však v takovém případě nabízí možnost předvole-

ného provozu.

 � jestliže bylo vozidlo bez napětí (odpojený akumu-

látor) a elektrické napájení bylo později opět obno-

veno, tlačítko bliká po dobu 30 sekund a na dis-

pleji se zobrazí na výběr add nebo adde. volbu 

potvrďte tlačítkem .

 � poté je třeba nastavit čas a den v týdnu, . 

 � Ovládání přenosné části je popsáno podrobně  

od strany 7.

upOzORnĚní k zObRAzení nA DispLeji adde
Funkcí adde se přihlásí pouze aktuální přenosná 

část. všechny dříve přihlášené přenosné části se 

smažou.

upOzORnĚní k zObRAzení nA DispLeji add
Funkcí add lze přihlásit k jedné stacionární až 4 

přenosné části, přičemž se stacionární částí může 

navázat kontakt vždy jen jedna přenosná část.
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2  přehLeD

přenoSná čáST eaSySTarT reMoTe+ 

s přenosnou částí dálkového radiového ovládání 

easystart Remote+ lze provést nastavení potřebná 

pro provoz topného přístroje nebo doplňkového 

zařízení.

FunkCe TlačíTek

Tlačítko  – LOngpRess (dlouhé stisknutí)

Tlačítko stiskněte na více než 2 sekundy.

Topný přístroj se při zobrazení  zAp nebo vyp ihned 

zapne (kromě případů, kdy probíhá programování 

nebo nastavování).

Tlačítko  – shORTpRess (krátké stisknutí)

Tlačítko stiskněte na méně než 2 sekundy

 – s displejem vyp  přenosnou částí  zAp, zobrazí 

se úvodní obrazovka.

 – potvrdí se zvolená funkce.

 – potvrdí se zadání.

Tlačítko  – LOngpRess (dlouhé stisknutí)

Tlačítko stiskněte na více než 2 sekundy

 – veškeré funkce se ukončí.

 – s displejem vyp  přenosnou částí zAp, zobrazí se 

úvodní obrazovka. 

Tlačítko  – shORTpRess (krátké stisknutí)

Tlačítko stiskněte na méně než 2 sekundy 

 – zobrazená aktivovaná funkce se ukončí, další akti-

vované funkce pokračují v činnosti.

 – zobrazení se střídá každým shORTpRess na nej-

bližší vyšší úroveň, až po počáteční zobrazení.

 – přenosná část je v podnabídce  nastavení se 

ukončí, již nastavené hodnoty se neuloží.

 – s displejem vyp  přenosnou částí zAp, zobrazí se 

úvodní obrazovka.

Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté

 – přenosná část je v hlavní nabídce a zobrazuje se 

úvodní obrazovka  v panelu nabídek se zobrazí 

nejbližší další pravý symbol uprostřed a bliká.

 – přenosná část je v podnabídce  zobrazená hod-

nota se změní (zvýší) nebo se zobrazí další volba.

Tlačítko  stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté

 – přenosná část je v hlavní nabídce  v panelu 

nabídek se zobrazí nejbližší další levý symbol 

uprostřed a bliká.

 – přenosná část je v podnabídce  zobrazená hod-

nota se změní (sníží) nebo se zobrazí další volba.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

upozornění k obSluze a naSTavení

AkTivACe přenOsné čásTi 

před každou obsluhou případně nastavením se musí 

navázat spojení mezi přenosnou částí a stacionární 

částí.

stiskněte tlačítko  nebo , na displeji se zob-

razí vysílající anténa.

zobrazení během přenosu dat.

po úspěšném přenosu dat se na displeji zobrazí indi-

kace aktivního provozního režimu nebo úvodní obra-

zovka, poté pokračujte obsluhou resp. nastavením.

po neúspěšném přenosu dat se na displeji zobrazí 

blikající přeškrtnutá anténa. náprava při neúspěšném 

přenosu dat viz kapitola „Co dělat když ...?“  

od strany 31

zobrazení po neúspěšném přenosu dat.

bLikAjíCí syMbOL / bLikAjíCí hODnOTA

v hlavní nabídce lze blikající symbol v panelu nabídek 

aktivovat stisknutím tlačítka .

v podnabídce lze tlačítkem  nebo  provést 

volbu blikající hodnoty nebo výběr. 

symbol bodu nabídky, který je třeba aktivovat, se 

zobrazuje na displeji uprostřed a bliká. s několika 

aktivovanými body nabídky se symboly zobrazují 

střídavě.

pOTvRzení zADání

nastavení a změny musí být vždy potvrzeny tlačítkem 

, jinak se ztratí.

přeRušení / ukOnčení nAsTAvOvání

nastavení lze přerušit resp. ukončit tlačítkem .

DispLej

během ovládání přenosné části displej svítí.

jestliže neprovedete žádný úkon nastavení ani 

obsluhy, zobrazení zhasne během 10 sekund, tzn. 

přenosná část přejde do klidového stavu.

Chcete-li pokračovat v zadávání, shORTpRess na 

tlačítko  nebo .
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DOpLňkOvé zAřízení

Doplňkovým zařízením může být například druhé 

topení nebo nezávislá klimatizace. Dále je k dispozici 

možnost kombinovat topný přístroj s ventilátorem, 

ventilátor pak slouží k rozvádění vzduchu do interiéru 

vozidla.

Topný přístroj a doplňkové zařízení mohou být 

zapnuty současně nebo mohou být provozovány 

navzájem nezávisle.

proSíMe reSpekTujTe!
podle vestavěného topení a variant vybavení je počet 

symbolů a indikací na displeji různý.

Tovární naSTavení

pROgRAM / přeDvOLbA (pro všechny topné přístroje)

 � skupina dnů v týdnu po. – pá.

 � Doba odjezdu 07:00 hodin 

 � jazyk De

 � Formát času 24 h

 � Doba provozu při předvolbě 30 minut

TepLOvzDušné TOpné přísTROje 

 � Doba provozu – trvalý režim provozu

 � požadovaná teplota 21 °C

TepLOvODní TOpné přísTROje

 � Doba provozu – 30 minut 

 � automatický výpočet doby provozu OFF

3  ObsLuhA A nAsTAvení

nAsTAvení DOby pROvOzu

Dobu provozu lze nastavit individuálně tlačítkem  

nebo . Rozsah nastavení doby provozu je od min. 

10 do max. 120 minut; zadávání se provádí s délkou 

kroku 1 min. u teplovzdušných topných přístrojů je 

navíc možný trvalý provoz.

TOpení zAp – LOngpRess

Topný přístroj se ihned zapne. Doplňkové zařízení se 

současně nezapíná.

TOpení vyp – LOngpRess

je-li v provozu topný přístroj i doplňkové zařízení, 

oba se vypnou.

upozornění k obSluze a naSTavení

DObA pROvOzu vĚTRání

některá provedení topných přístrojů nejsou vyba-

vena na provozní režim vĚTRání (viz technický popis 

topného přístroje).

čiDLO TepLOTy

při použití teplovodních topných přístrojů musí být ke 

zjištění teploty uvnitř vozidla připojeno čidlo teploty, 

které je součástí dodávky. u teplovzdušných topných 

přístrojů není třeba instalovat čidlo teploty, které je 

součástí dodávky, protože ke zjištění teploty uvnitř 

vozidla lze použít také čidlo teploty instalované uvnitř 

topného přístroje.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

Hlavní nabídka

17:30 21 °C

  panel nabídek

stavová oblast

pAneL nAbíDek

k dispozici jsou na výběr následující body nabídky.

Symbol Funkce

Topení zAp / vyp

větrání zAp / vyp

Doplňkové zařízení zAp / vyp

(například druhý topný přístroj)

nastavení

program / předvolba

proSíMe reSpekTujTe!

symbol  pro bod nabídky DOpLňkOvý přísTROj 

musí být aktivován v dílenské nabídce; k tomuto 

účelu se obraťte na dílnu, která provedla montáž. 

symbol  pro bod nabídky vĚTRání se zobrazuje 

jen v případě, že topný přístroj tuto funkci podporuje.

sTAvOvá ObLAsT

není-li aktivován žádný bod nabídky, ve stavové 

oblasti se zobrazuje aktuální čas a v případě připoje-

ného čidla teploty (volitelné příslušenství) také teplota 

v interiéru vozidla.

Úvodní zobrazení: 
 � čas, například 17:30 hodin

 � Teplota v interiéru vozidla, například 21 °C.

s neaktivním bodem nabídky (Topení, větrání, Doplň-

kové zařízení, nastavení nebo program / předvolba) 

se v rozsahu stavů zobrazují různé informace, ty jsou 

zobrazeny a popsány v odpovídajících částech.

pODnAbíDkA

  107 min  
08:30

120 min

panel nabídek

vstupní část

zobrazení: 
například TOpení zAp / Doba provozu 107 min.

v podnabídce se symbol zvoleného bodu nabídky 

zobrazuje na displeji uprostřed.

příslušná hodnota nastavení se zobrazuje ve vstupní 

oblasti a bliká; nastavit ji lze tlačítkem  nebo  

a změnu lze potvrdit tlačítkem .
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

ukazaTel SpušTění po akTivaCi přenoSné 
čáSTi

17:30 21 °C

není-li aktivován žádný bod nabídky, úvodní obra-

zovka se zobrazí s blikajícím symbolem topení upro-

střed v panelu nabídek s aktuálním časem a skuteč-

nou teplotou ve stavové oblasti.

Další možné akce jsou: 

 � OkAMžiTé TOpení s LOngpRess.

 � TOpení zAp shortpress, navíc potvrďte případně 

nastavte požadovanou hodnotu teploty a dobu pro-

vozu, viz strana 12.

 � volba nového bodu nabídky.

zobrazení S akTivníMi body nabídky

TOpení zAp

60 min 21 °C

  

Další možné akce jsou: 

 � TOpení vyp, viz strana 11 a 13.

 � volba nového bodu nabídky.

vĚTRání zAp

60 min 21 °C

  

Další možné akce jsou: 

 � vĚTRání vyp, viz strana 16.

 � volba nového bodu nabídky.

DOpLňkOvý TOpný přísTROj TOpení zAp

90 min

  

Další možné akce jsou: 

 � TOpení DOpLňkOvýM zAřízeníM vyp,  

viz strana 20.

 � volba nového bodu nabídky.

DOpLňkOvý TOpný přísTROj vĚTRání zAp

90 min

  

Další možné akce jsou: 

 � vĚTRání DOpLňkOvýM zAřízeníM vyp,  

viz strana 20.

 � volba nového bodu nabídky.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

okaMžiTé Topení lonGpreSS (bez naSTavení)

Tlačítko  LOngpRess na více než 2 sekundy.

po úspěšném přenosu dat – topný přístroj zAp.

30 min 21 °C

  

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu (tovární nastavení).

21 °C

  

∞

proSíMe reSpekTujTe!
po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (zap) a poté 

se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplo-

vzdušných topných přístrojů.

hodnoty nastavení se převezmou z předchozího 

režimu vytápění. 

při LOngpRess během režimu vytápění přejde obra-

zovka do podnabídky TOpení nAsTAvení pOžADO-

vAné TepLOTy – (jen teplovzdušný topný přístroj) a 

nAsTAvení DOby pROvOzu.

během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu 

nabídky. v bodu nabídky větrání zkontrolujte a pří-

padně nastavte dobu provozu.

Topeni vyp – lonGpreSS
Tlačítko  LOngpRess na více než 2 sekundy.

po úspěšném přenosu dat – topný přístroj vyp.

21 °C

  

Off

10 sekund po zobrazení TOpení OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
při TOpení vyp LOngpRess se ukončí všechny 

aktivní funkce. 

během zobrazení TOpení OFF jsou možné následující 

akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

TOpení.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

Topeni zap SHorTpreSS a S naSTaveníM

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

17:30 21 °C

  

Tlačítko  shORTpRess, na méně než 2 sekundy, 

zobrazí se podnabídka TOpení.

proSíMe reSpekTujTe!
následující nastavení resp. potvrzení (požadovaná 

hodnota teploty a doba provozu) jsou nutná.

nAsTAvení pOžADOvAné TepLOTy – jen u TepLO-

vzDušnýCh TOpnýCh přísTROjů

případně nastavte požadovanou teplotu tlačítkem 

 nebo .

rozsah nastavení požadované teploty:
8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.

  21 °C  
08:30

120 min

požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

nAsTAvení DOby pROvOzu

případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačít-

kem  nebo .

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u 

teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý 

režim provozu.

  60 min  

Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Topný přístroj zAp.

60 min 21 °C

  

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu (tovární nastavení).

21 °C

  

∞

proSíMe reSpekTujTe!
po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (zap) a poté 

se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplo-

vzdušných topných přístrojů.

během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu 

nabídky. v bodu nabídky vĚTRání zkontrolujte a pří-

padně nastavte dobu provozu.

změněná doba provozu se opět nabídne při příštím 

spuštění zařízení.
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zMěna požadované TeploTy nebo doby 
 provozu za provozu

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo .  

po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky 

TOpení / vĚTRání / DOpLňkOvé zAřízení TOpení  

nebo DOpLňkOvé zAřízení vĚTRání.

Tlačítko  shORTpRess na méně než 2 sekundy.

proSíMe reSpekTujTe!
jako hodnoty nastavení se před zapnutím topného 

přístroje zobrazí nastavená resp. potvrzená požado-

vaná teplota a aktuální zbývající doba provozu.

Dobu provozu a požadovanou teplotu lze změnit 

jednorázově.

Obě nastavené hodnoty je třeba potvrdit.

nAsTAvení pOžADOvAné TepLOTy – jen u TepLO-

vzDušnýCh TOpnýCh přísTROjů, ne při FunkCi 

vĚTRání

případně nastavte požadovanou teplotu tlačítkem 

 nebo .

rozsah nastavení požadované teploty:
8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.

  21 °C  
08:30

120 min

požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem . požado-

vaná teplota se jednorázově změní.

3  ObsLuhA A nAsTAvení

Topeni vyp – SHorTpreSS

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo .  

po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky 

TOpení.

Tlačítko  shORTpRess na méně než 2 sekundy.

Topný přístroj vyp.

21 °C

  

Off

10 sekund po zobrazení TOpení OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
Topný přístroj se vypne, aktivní doplňkové zařízení 

zůstává v provozu.

během zobrazení TOpení OFF jsou možné následující 

akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

TOpení.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

nAsTAvení DOby pROvOzu

případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačít-

kem  nebo .

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u 

teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý 

režim provozu.

  60 min  

Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Doba provozu se jednorázově změní.

60 min 21 °C

  

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu 

21 °C

  

∞
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Doba provozu zůstane změněná trvale.

60 min 21 °C

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu vĚTRání.

21 °C∞

proSíMe reSpekTujTe!
po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (zap) a poté 

se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplo-

vzdušných topných přístrojů.

během režimu větrání lze přepnout do jiného bodu 

nabídky. v bodu nabídky TOpení zkontrolujte a pří-

padně nastavte dobu provozu.

jestliže se symbol  nezobrazí, funkce vĚTRání se 

pro daný topný přístroj nepředpokládá.

změněná doba provozu se opět nabídne při příštím 

spuštění zařízení.

3  ObsLuhA A nAsTAvení

věTrání zap SHorTpreSS, případně naSTavTe 
dobu provozu

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

21 °COff

bod nabídky vĚTRání potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!
následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

nAsTAvení DOby pROvOzu 

případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačít-

kem  nebo .

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u 

teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý 

režim provozu vĚTRání.

  30 min  

Dobu provozu potvrďte tlačítkem .
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věTrání vyp – SHorTpreSS

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo  . 

po úspěšném přenosu dat se zobrazí bod nabídky 

vĚTRání.

Tlačítko  shORTpRess na méně než 2 sekundy.

Topný přístroj vyp.

21 °COff

10 sekund po zobrazení vĚTRání  OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
Topný přístroj se vypne, aktivní doplňkové zařízení 

zůstává v provozu. 

během zobrazení vĚTRání OFF jsou možné následu-

jící akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

vĚTRání.

3  ObsLuhA A nAsTAvení

věTrání vyp – lonGpreSS

Tlačítko  LOngpRess na více než 2 sekundy

Topný přístroj vyp.

21 °COff

10 sekund po zobrazení vĚTRání OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
při vĚTRání OFF LOngpRess tlačítka se ukončí 

všechny aktivní funkce.

během zobrazení vĚTRání OFF jsou možné následu-

jící akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky. 

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

vĚTRání.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

doplňkové zařízení zap – například Se 2. 
TopnýM příSTrojeM akTivujTe FunkCi Topení

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka. 

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

  

Off 21 °C

bod nabídky DOpLňkOvé zAřízení potvrďte tlačítkem 

.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

 

Funkci TOpení potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!
Obě následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

nAsTAvení pOžADOvAné TepLOTy – jen u TepLO-

vzDušnýCh TOpnýCh přísTROjů

požadovanou teplotu nastavte tlačítkem  nebo 

.

rozsah nastavení požadované teploty:
8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.

  21 °C  
08:30

120 min

požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

nAsTAvení DOby pROvOzu

Dobu provozu nastavte tlačítkem  nebo .

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u 

teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý 

režim provozu.

  90min  
08:30

90 min

Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

Doba provozu zůstane změněná trvale.

Topný přístroj zAp.

 
90 min
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu (tovární nastavení).

 

  

∞

proSíMe reSpekTujTe!
po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (zap) a poté 

se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplo-

vzdušných topných přístrojů.

během režimu vytápění lze přepnout do jiného bodu 

nabídky. v bodu nabídky vĚTRání zkontrolujte a pří-

padně nastavte dobu provozu.

jestliže se symbol  nezobrazí, bod nabídky 

DOpLňkOvé zAřízení není aktivní.

Doplňkové zařízení, například 2. topný přístroj, může 

být v provozu současně s 1. topným přístrojem s 

odlišným režimem provozu a s odlišnými hodnotami 

požadované teploty a s odlišnou dobou provozu.

změněná doba provozu se opět nabídne při příštím 

spuštění zařízení.

doplňkové zařízení zap – například u 2. Top-
néHo příSTroje Se akTivuje FunkCe věTrání

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka. 

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

  

Off 21 °C

bod nabídky DOpLňkOvé zAřízení potvrďte tlačítkem 

. 

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

   

Funkci vĚTRání potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!

jestliže se symbol  nezobrazí, funkce vĚTRání se 

pro daný topný přístroj nepředpokládá. 
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

proSíMe reSpekTujTe!
následující nastavení resp. potvrzení jsou nutná.

nAsTAvení DOby pROvOzu

případně nastavte požadovanou dobu provozu tlačít-

kem  nebo .

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě, u 

teplovzdušných topných přístrojů je možný trvalý 

režim provozu vĚTRání.

  60 min  

Dobu provozu potvrďte tlačítkem . 

Doba provozu zůstane změněná trvale.

Topný přístroj zAp.

60 min

  

zobrazení u teplovzdušných topných přístrojů v trva-

lém režimu provozu vĚTRání (tovární nastavení).

  

∞

proSíMe reSpekTujTe!
po zapnutí se na 2 sekundy zobrazí „On“ (zap) a poté 

se zobrazí zbývající doba provozu nebo  u teplo-

vzdušných topných přístrojů.

během režimu větrání lze přepnout do jiného bodu 

nabídky. v bodu nabídky TOpení zkontrolujte a pří-

padně nastavte dobu provozu.

jestliže se symbol  nezobrazí, bod nabídky 

DOpLňkOvé zAřízení není aktivní.

Doplňkové zařízení, například 2. topný přístroj, může 

být v provozu současně s 1. topným přístrojem s 

odlišným režimem provozu a s odlišnými hodnotami 

požadované teploty a s odlišnou dobou provozu.

změněná doba provozu se opět nabídne při příštím 

spuštění zařízení.
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doplňkové zařízení vyp – SHorTpreSS

Tlačítko  shORTpRess na méně než 2 sekundy.

Doplňkové zařízení vyp.

  

Off 21 °C

10 sekund po zobrazení TOpení OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
během zobrazení DOpLňkOvé zAřízení OFF jsou 

možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

TOpení.

3  ObsLuhA A nAsTAvení

doplňkové zařízení vyp – lonGpreSS

Tlačítko  LOngpRess na více než 2 sekundy

Doplňkové zařízení vyp.

  

Off 21 °C

10 sekund po zobrazení TOpení OFF zhasne podsví-

cení displeje.

proSíMe reSpekTujTe!
při stavu DOpLňkOvé zAřízení OFF LOngpRess 

tlačítka se ukončí všechny aktivní funkce.

během zobrazení DOpLňkOvé zAřízení OFF jsou 

možné následující akce:

Tlačítkem  nebo  vyberte bod nabídky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se úvodní obsah 

obrazovky.

Tlačítko  shORTpRess, zobrazí se podnabídka 

TOpení.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

všeobeCné pokyny k proGraMování 
 předvolené doby

programování doby předvolby se provádí v bodu 

nabídky .

přenosnou částí easystart Remote+ lze naprogramo-

vat 3 předvolené doby. 3 předvolené doby lze nastavit 

všechny na jeden den v týdnu nebo na různé dny v 

týdnu. 

na výběr jsou také 3 rozsahy dnů v týdnu, které lze 

spouštět denně s jednou předvolenou dobou.

Rozsahy dnů v týdnu:

so. – ne.  2x TOpení / vĚTRání

po. – pá.  5x TOpení / vĚTRání

po. – ne.  7x TOpení / vĚTRání

jestliže se aktivace provede s naprogramovaným 

rozsahem dnů v týdnu, zpracují se postupně všechny 

dny v týdnu; pak je nutné další naprogramování.

příklad:

jestliže se přenosná část easystart Remote+ aktivuje 

s naprogramovaným rozsahem dnů v týdnu Mo. – Fr. 

(po. – pá.) v neděli, topný přístroj topí nebo větrá 

od pondělí do pátku s nastavenými hodnotami (5x 

TOpení / vĚTRání).

jestliže se přenosná část přístroje easystart 

Remote+ aktivují s naprogramovaným rozsahem dnů 

v týdnu Mo. – Fr. (po. – pá.) ve středu, topný přístroj 

topí nebo větrá ve čtvrtek a v pátek, v sobotu a neděli 

není topný přístroj v provozu. Od pondělí do středy 

následujícího týdne pokračuje provoz s nastavenými 

hodnotami (5x TOpení / vĚTRání).

po zpracování zadaného rozsahu dnů v týdnu je nutné 

další naprogramování.

proSíMe reSpekTujTe!
při naprogramování přenosné části ovládání easystart 

Remote+ sledujte režim provozu, jak je popsáno dále.

RežiM pROvOzu DObA ODjezDu (TOváRní nAsTA-

vení)

za následujících podmínek se předvolený režim vytá-

pění v příslušném dni nespustí.

 � Aktuální a předvolený den jsou shodné.

 � Aktuální čas je v časovém intervalu doby odjezdu 

mínus doby provozu. 

příklad:

Aktuální den / předvolený den: čt.

Aktuální čas: 18:45 hodin

Doba odjezdu: 19:00 hodin

Doba provozu: 30 minut

časový interval: 18:30 až 19:00 hodin

Aktuální čas je v časovém intervalu, topný přístroj 

se nespustí.

program se provede v následujícím týdnu.

RežiM pROvOzu DObA sTARTu

v režimu provozu Doba startu se topný přístroj spustí 

v předvolený den a při dosažení nastaveného času.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

AuTOMATiCký výpOčeT DOby pROvOzu

(jen u teplovodních topných přístrojů)

s teplovodním topným přístrojem s připojeným 

čidlem teploty se začátek topení automaticky vypo-

čítá podle změřené teploty interiéru vozidla a vybra-

ného stupně topení (eCO nebo high). 

Doba provozu může být 10 až 60 minut před napro-

gramovanou dobou odjezdu, přičemž provoz se vždy 

ukončí 5 minut po naprogramované době odjezdu. 

Díky tomu lze využít minimální dobu provozu 15 

minut a maximální dobu provozu 65 minut.

Doba provozu nastavená v nabídce pROgRAM / 

přeDvOLbA je v tomto případě neúčinná.

u všech ostatních konfigurací se zařízení spouští 

podle nastavené doby provozu.

proSíMe reSpekTujTe!
 � stupně topení eCO resp. high mají vliv pouze ve 

spojení s naprogramovanou předvolenou dobou.

 � z výroby jsou předvolené doby vždy doby odjezdu, 

a to i v případě, že výpočet doby provozu je neak-

tivní.

 � naprogramovat lze nejvýše 3 předvolené doby.

 � Maximální doba provozu 65 minut je v automatic-

kém výpočtu doby provozu továrním nastavením.  

v případě potřeby lze tuto dobu snížit v dílně, která 

provádí montáž, až na minimum 15 minut.

 � je-li u teplovodního topného přístroje aktivní 

funkce Automatický výpočet doby provozu, je 

doba provozu pro stanovení časového intervalu 

60 minut.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

naproGraMování předvolenýCH čaSů

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

zobrazení, není-li aktivní žádná předvolba.

1 2 3

  

zobrazení, je-li aktivní předvolba, například p2.

1 2 3

bod nabídky pROgRAM potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!

je-li symbol  označen , je již jedna nebo několik 

pamětí programů aktivních.

Aktivní paměti programů jsou na displeji označeny 

.

naSTavení proGraMové paMěTi

vOLbA pAMĚTi pROgRAMu

paměť programu p1 se zobrazí, případně vyberte 

tlačítkem  nebo  další paměť programu p2, 

p3 nebo opět p1.

zobrazení paměti programu p1, tovární nastavení.

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

zobrazení paměti programu p2 s naprogramovanou 

předvolbou.

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

vybranou paměť programu potvrďte tlačítkem .

AkTivACe / DeAkTivACe pAMĚTi pROgRAMu

Tlačítkem  nebo  zvolte nastavení „On“ nebo 

„Off“.

2

OffOn 

2

OffOn  
nastavení „On“ resp. „Off“ potvrďte tlačítkem ; 

program (například p2) se aktivuje resp. deaktivuje.
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výbĚR skupiny Dní / Dne v TýDnu

Tlačítkem  nebo  zvolte skupinu dní v týdnu 

Mo – Fr (po – pá), sa – so (so – ne), Mo – so 

(po – ne) nebo den v týdnu Mo, Di, Mi, Do, Fr, sa, so 

(po, Út, st, čt, pá, so, ne).

2
Mi.  

nastavení potvrďte tlačítkem .

nAsTAvení DOby ODjezDu / DOby sTARTu

hodiny nastavte tlačítkem  nebo . 

2

06 : 00   

nastavení potvrďte tlačítkem .

Minuty nastavte tlačítkem  nebo .

2
  06 : 30

nastavení potvrďte tlačítkem .

3  ObsLuhA A nAsTAvení

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

proSíMe reSpekTujTe!
po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem 

 zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA 

nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje. 

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se 

změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

zpRACOvání vybRAné pAMĚTi pROgRAMu 

Tlačítkem   potvrďte vybranou paměť program, 

například p2.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

2

Off On 

nastavení potvrďte tlačítkem .
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stupeň topení eCo nebo stupeň topení HiGH zvolte 

tlačítkem  nebo .

2
  ECO

2
  HIGH

stupeň topení potvrďte tlačítkem .

nAsTAvení DOby pROvOzu

Tlačítkem  nebo  nastavte dobu provozu.

rozsah nastavení doby provozu:
Min. 10 – max. 120 minut v krocích po 1 minutě.

2
  60 min

Dobu provozu potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!
u teplovodních topných přístrojů s automatickým 

výpočtem doby provozu je doba provozu omezena na 

65 minut. nastavení doby provozu není možné.

u teplovzdušných topných přístrojů v režimu před-

volby je doba provozu omezena na 120 minut. Trvalý 

provoz není možný.

3  ObsLuhA A nAsTAvení

vOLbA pROvOzníhO RežiMu

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol  nebo 

symbol .

2
  

2
  

Funkci TOpení nebo vĚTRání potvrďte tlačítkem .

nAsTAvení pOžADOvAné TepLOTy – jen u TepLO-

vzDušnýCh TOpnýCh přísTROjů

požadovanou teplotu nastavte tlačítkem  nebo 

.

rozsah nastavení požadované teploty:
8 °C – 36 °C v krocích po 1 °C,

46 °F – 97 °F v krocích po 1 °F.

2
  21 °C

požadovanou teplotu potvrďte tlačítkem .

vOLbA sTupnĚ TOpení

jen u teplovodních topných přístrojů s automatickým 

výpočtem doby provozu

stupeň topení eCO = normální ohřev, cca 10 °C.

stupeň topení high = komfortní ohřev, cca 14 °C.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

AkTivACe pAMĚTi pROgRAMu

2

OffOn 
nastavení „On“ potvrďte tlačítkem . 

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

proSíMe reSpekTujTe!
po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem 

 zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA 

nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se 

změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

DeAkTivACe pAMĚTi pROgRAMu

Tlačítkem  nebo  zvolte nastavení „Off“.

2

OffOn  
nastavení „Off“ potvrďte tlačítkem . 

proSíMe reSpekTujTe!
Dříve provedená nastavení zůstávají uložena v 

paměti.

po provedení zpracování programu se vraťte tlačítkem 

 zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA 

nebo počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Tlačítko  netiskněte, protože nastavení by se 

změnilo z „On“ na „Off“ nebo naopak.

zpRACOvání pAMĚTi pROgRAMu

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol .

2

Off On 

nastavení potvrďte tlačítkem  a pokračujte podle 

popisu na straně 24, 25 a 26.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

naSTavení

nAsTAvení čAsu

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

10:30

 

Mo.

bod nabídky nAsTAvení potvrďte tlačítkem .

 

bod nabídky nAsTAvení čAsu potvrďte tlačítkem 

.

hodiny nastavte tlačítkem  nebo . 

06 : 00   

nastavení potvrďte tlačítkem .

Minuty nastavte tlačítkem  nebo .

  06 : 30

nastavení potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!

Tlačítko  netiskněte, protože na displeji by se 

jinak opět zobrazilo nAsTAvTe čAs.

po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  

zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA nebo 

počkejte, až zhasne osvětlení displeje.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

nAsTAvení Dne v TýDnu

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

10:30

 

Mo.

bod nabídky nAsTAvení potvrďte tlačítkem .

 

zobrazí se symbol  nAsTAvení čAsu.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol  Den v 

TýDnu.

 
nastavení potvrďte tlačítkem .

Den v týdnu zvolte tlačítkem  nebo .

Mo.   

Den v týdnu potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!

Tlačítko  netiskněte, protože na displeji by se 

jinak opět zobrazilo nAsTAvTe Den v TýDnu.

po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  

zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA nebo 

počkejte, až zhasne osvětlení displeje.
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3  ObsLuhA A nAsTAvení

nAsTAvení FORMáTu zObRAzení čAsu

Aktivujte přenosnou část tlačítkem  nebo . po 

úspěšném přenosu dat se zobrazí úvodní obrazovka.

v panelu nabídek vyberte tlačítky  nebo  

symbol .

10:30

 

Mo.

bod nabídky nAsTAvení potvrďte tlačítkem .

 

zobrazí se symbol  nAsTAvTe čAs.

Tlačítkem  nebo  zvolte symbol   

FORMáT čAsu.

 
nastavení potvrďte tlačítkem .

Formát času zvolte tlačítkem  nebo .

12 h   

24 h   

Formát času potvrďte tlačítkem .

proSíMe reSpekTujTe!

Tlačítko  netiskněte, protože na displeji by se 

jinak opět zobrazilo nAsTAvTe FORMáT čAsu.

po provedení nastavení se vraťte tlačítkem  

zpět k bodu nabídky pROgRAM / přeDvOLbA nebo 

počkejte, až zhasne osvětlení displeje.

Funkční TlačíTka
snímače instalované ve vozidle mohou provádět 

následující činnosti:

 � spuštění vytápění, doba provozu se převezme z 

předchozího režimu vytápění (LeD svíTí).

 � vypnutí všech aktivních přístrojů (LeD zhAsnuTé)

 � přihlášení přenosné části viz montážní pokyn.
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4  ÚDRžbA

STav nabiTí baTerie přenoSné čáSTi

stav nabití baterie přenosné části se zobrazuje 

v počátečním zobrazení bodu nabídky nAsTAvení.

10:30

 

Mo.

jestliže se na displeji zobrazí „baterie slabá“, 

obstarejte si a použijte novou běžnou knoflíkovou 

baterii doporučovanou společností eberspächer typu 

Cr2430 výrobců varta, sony nebo Renata.

baterie v pořádku

baterie dostatečná

baterie slabá 

vyměňte ji při vhodné příležitosti.

baterie je prázdná. 

vyměňte ji ihned!

výMěna baTerie

 � Otevřete přihrádku na baterii.

palcem stiskněte víčko přihrádky na baterii 

ve vyznačeném místě dolů a poté ho posuňte 

dopředu.

 � prázdnou baterii vyjměte.

 � vložte novou baterii.

baterie je správně vsazena, je-li čitelný znak klad-

ného pólu a typové označení baterie.

 � nasaďte víčko na přihrádku na baterii a posuňte ho 

dozadu, až zaklapne.

 � Aktivujte přenosnou část (viz strana 7).
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5  CO DĚLAT, kDyž …?

v případě poruCH Se MoHou objeviT náSledujíCí zobrazení

inDikACe pOpis nápRAvA / zákAzník

Pair mode
Add

 � Automatické rozpoznání je aktivní.

 � přístroj easystart Remote+ byl odpojen 

od napájení a pak k němu byl opět při-

pojen.

počkejte na dokončení automatického 

rozpoznávání, poté nastavte čas a den v 

týdnu, viz strana 27 a 28. 

Pair mode
AddE

 � baterie je prázdná. baterii ihned vyměňte.

NO SIGNAL

 � žádná komunikace zkontrolujte pojistku topného přístroje a 

případně ji vyměňte.

vyhledejte servisní dílnu.

Error
08:30

120 min

 � porucha 1. topný přístroj. vyhledejte servisní dílnu.

Error

 � porucha 2. topný přístroj. vyhledejte servisní dílnu.

18:30  °C

 � čidlo teploty je vadné. vyhledejte servisní dílnu.
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5  CO DĚLAT, kDyž …?

inDikACe pOpis nápRAvA / zákAzník

 � vzdálenost mezi přenosnou částí a vozi-

dlem je příliš velká resp. na hranici 

dosahu.

změňte polohu vůči vozidlu např. pře-

nosnou část přidržte výš nebo ustupte 

ke straně. zmenšete vzdálenost k vozi-

dlu.

 � Mezi přenosnou částí a vozidlem se 

nachází hodně zástavby.

snižte vzdálenost. v případě potřeby 

udržujte s vozidlem možnost zrakového 

spojení.

 � přenosná část se nepřihlásila. přenosná část se musí přihlásit podle 

popisu v návodu k montáži.

 � současně se používá několik dálkových 

radiových ovládání easystart Remote+.

přenosnou část aktivujte znovu po 

chvilce.

pOpis MOžná příčinA ODsTRAnĚní

přenosnou část nelze 

aktivovat

 � baterie je prázdná.  � vyměňte baterii.

 � není vložena žádná baterie.  � vložte baterii.

 � baterie je vložená nesprávně.  � baterii vložte správně.

kontrolka LeD tla-

čítka bliká

stacionární část je v režimu zaučování.  � po 30 sekundách zhasne indikace 

sama.

 � přenosnou část přihlaste podle 

popisu v návodu k montáži.

proSíMe reSpekTujTe!
pokud nebylo možné odstranit chybu nebo poruchu, 

obraťte se na autorizovaný servis je nebo zavolejte 

na telefonní číslo servisu uvedené dále  

(viz strana 31). 
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6  seRvis

HoTline
jestliže máte technické otázky, problém s dálkovým 

radiovým ovládáním easystart Remote+ nebo topným 

přístrojem, zatelefonujte v německu na následující 

telefonní číslo servisu.

hotline: 0800 1234300

Faxová hotline: 01805 262624

Mimo německo se obraťte na příslušné zastoupení 

společnosti eberspächer v dané zemi.
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Sídlo společnosti:

eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

eberspächerstraße 24

D-73730 esslingen

hotline: 0800 1234300 

Faxová hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
 1

00
0 

34
 1

7 
03

 C
s 

06
.2

01
3 

zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y 

©
 e

be
rs

pä
ch

er
 C

lim
at

e 
Co

nt
ro

l s
ys

te
m

s 
gm

bh
 &

 C
o.

 k
g


	1	Úvod
	Nejdříve si přečtěte
	Bezpečnostní pokyny
	Zákonné předpisy
	Oblast použití
	Všeobecné pokyny 

	2	Přehled
	Přenosná část EasyStart Remote+ 
	Funkce tlačítek
	Tlačítko ￼ – Longpress (dlouhé stisknutí)
	Tlačítko ￼ – Shortpress (krátké stisknutí)
	Tlačítko ￼ – Longpress (dlouhé stisknutí)
	Tlačítko ￼ – Shortpress (krátké stisknutí)
	Tlačítko ￼ stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté
	Tlačítko ￼ stiskněte 1x / přidržte ho stisknuté


	3	Obsluha a nastavení
	Upozornění k obsluze a nastavení
	Upozornění k obsluze a nastavení
	Tovární nastavení
	Hlavní nabídka
	Ukazatel spuštění po aktivaci přenosné části
	Zobrazení s aktivními body nabídky
	Okamžité topení LONGPRESS (bez nastavení)
	Topeni VYP – LONGPRESS
	Topeni ZAP SHORTPRESS a s nastavením
	Topeni VYP – SHORTPRESS
	Změna požadované teploty nebo doby provozu za provozu
	Větrání ZAP SHORTPRESS, případně nastavte dobu provozu
	Větrání VYP – LONGPRESS
	Větrání VYP – SHORTPRESS
	Doplňkové zařízení ZAP – například se 2. topným přístrojem aktivujte funkci TOPENÍ
	Doplňkové zařízení ZAP – například u 2. topného přístroje se aktivuje funkce VĚTRÁNÍ
	Doplňkové zařízení VYP – LONGPRESS
	Doplňkové zařízení VYP – SHORTPRESS
	Všeobecné pokyny k programování předvolené doby
	Naprogramování předvolených časů
	Nastavení programové paměti
	Nastavení
	Funkční tlačítka

	4	Údržba
	Stav nabití baterie přenosné části
	Výměna baterie

	5	Co dělat, když …?
	V případě poruch se mohou objevit následující zobrazení

	6	Servis
	Hotline


