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1 Inleiding

1.1 A.u.b. eerst doorlezen

Voordat u met het instellen en bedienen 
begint, moet u deze gebruiksaanwijzing 
eerst zorgvuldig doorlezen. 
Deze gebruiksaanwijzing bevat 
belangrijke informatie, die u voor het 
instellen en bedienen nodig heeft.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. 
zorgvuldig voor latere naslagdoeleinden.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Gevaar
Neem alle informatie en instructies, in 
het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen 
in deze documentatie en in de 
technische beschrijving van de 
verwarming in acht!

1.3 Toepassingsgebied

De EasyStart Select dient voor het 
selecteren van de modus, het instellen 
van de bedrijfsduur en voor het in-/
uitschakelen van de in het voertuig 
ingebouwde verwarming.

Aanwijzing
DE fabrikant is niet aansprakelijk en 
biedt geen garantie voor onjuist gebruik 
en toepassing buiten het aangegeven 
toepassingsgebied.

1.4 Algemene informatie 

De EasyStart Select heeft een 
eenvoudige bedieningsstructuur. Met 
slechts 3 toetsen kunnen alle functies 
ingesteld en, indien noodzakelijk, 
gewijzigd worden.

Indien het voertuig was losgekoppeld 
van de voedingsspanning (accu 
losgekoppeld) en opnieuw van stroom 
wordt voorzien, wordt op het display van 
de EasyStart Select de melding  voor 
de automatische verwarmingsherkenning 
weergegeven.

Indien de verwarming wordt herkend, 
wordt het startscherm met een 
knipperend verwarmingssymbool in de 
menubalk en bij luchtverwarming met 
de temperatuur in het interieur van het 
voertuig weergegeven.

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Gebruiksaanwijzing
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De bediening van de EasyStart Select 
wordt vanaf pagina 5 uitvoerig 
beschreven.

1.5 EU-verklaring van 
overeenstemming

Hiermee verklaren wij dat het 
bedieningselement van de door ons op 
de markt gebrachte uitvoering voldoet 
aan de desbetreffende bepalingen van 
onderstaande EU-richtlijn.
EU-richtlijn 2014/30/EU

De volledige verklaring van 
overeenstemming kan in het 
downloadcenter onder  
www.eberspaecher.com gelezen en 
gedownload worden.

2 Overzicht

2.1 EasyStart Select

Met de EasyStart Select kunnen de 
voor de werking van de verwarming 
noodzakelijke instellingen worden 
uitgevoerd.

2.2 Basisfuncties van de 
toetsen

Door het indrukken van de toets 
 wordt de verwarming in- c.q. 

uitgeschakeld en worden acties 
bevestigd.

Door het indrukken van de toetsen  
 worden menupunten geselecteerd 

en instellingen uitgevoerd.

LONGPRESS – De rechtstreekse 
manier
LONGPRESS  langer dan 
2 seconden indrukken – de verwarming 
wordt onmiddellijk ingeschakeld.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Select
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3 Bediening en instelling

3.1 Aanwijzingen voor de 
bediening en instelling

De EasyStart Select activeren
Indien het display niet is verlicht, moet 
de EasyStart Select worden geactiveerd 
(niet bij VERWARMEN AAN met 
LONGPRESS).
SHORTPRESS (korter dan 2 seconden) op 
één van de vier toetsen, op het display 
wordt het startscherm weergegeven, 
aansluitend doorgaan met de bediening 
c.q. het instellen.

Menupunt activeren
Het symbool van het te activeren 
menupunt wordt knipperend op het 
display weergegeven.

Display
Het display is verlicht

 � tijdens de bediening van de EasyStart 
Select.

 � indien klem 58 is aangesloten en de 
voertuigverlichting is ingeschakeld.

 � bij Verwarming AAN.

Weergave gaat uit
Als de voertuigverlichting is 
uitgeschakeld, de verwarming niet is 
ingeschakeld en er geen instelling of 
bediening wordt uitgevoerd, gaat het 
display binnen 10 seconden uit, d.w.z. de 
EasyStart Select gaat in de ruststand.

Voor het opnieuw invoeren van gegevens 
moet vooraf één van de drie toetsen 
 worden ingedrukt (niet bij Verwarmen 
AAN met  LONGPRESS).

Knipperend symbool
Een knipperend symbool in de menubalk 
kan met de toets  worden 
geactiveerd.

VERWARMEN AAN met LONGPRESS
De verwarming wordt onmiddellijk 
 ingeschakeld.

De keuze bevestigen
De keuze van de menupunten 
VERWARMEN  of VENTILEREN  
moet altijd met de toets  worden 
bevestigd.

Modus VENTILEREN
De modus VENTILEREN is niet bij alle 
verwarmingsuitvoeringen mogelijk (zie 
hiervoor de technische beschrijving van 
de verwarming).
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Temperatuursensor
Bij luchtverwarmingen wordt de 
temperatuursensor, die in de verwarming 
is gemonteerd en voor de regeling is 
bedoeld, ook voor de bepaling van de 
temperatuur in het interieur gebruikt.

Aanwijzing
Het aantal symbolen en weergaven op 
het display verschilt per ingebouwde 
verwarming en uitvoeringsvariant.

3.2 Fabrieksinstelling

Luchtverwarmingen 

 � Bedrijfsduur permanente verwarming

 � Gewenste temperatuur 21 °C
Waterverwarmingen
Bedrijfsduur 60 minuten

3.3 Startscherm

Startscherm bij waterverwarming

  Menubalk
Statusbereik

Startscherm bij luchtverwarming

  Menubalk
Statusbereik

Menubalk
De onderstaande menupunten kunnen 
bij lucht- en waterverwarming worden 
geselecteerd.

Symbool Functie
Verwarmen AAN / UIT

Verwarmen AAN / UIT

De onderstaande symbolen worden 
uitsluitend bij luchtverwarming 
weergegeven

Symbool Weergave in het 
 statusbereik

 of Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

 of gewenste 
temperatuur

Aanwijzing
Het symbool  voor het menupunt 
 VENTILEREN wordt uitsluitend 
weergegeven, indien deze functie door 
de verwarming wordt ondersteund.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Select
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Statusbereik
In het statusbereik wordt, indien 
geen menupunt is geactiveerd, de 
temperatuur in het interieur van het 
voertuig weergegeven (alleen bij 
luchtverwarming).
Bij een geactiveerd menupunt 
(VERWARMEN, VENTILEREN) wordt in het 
statusbereik 

 � bij waterverwarming de resterende 
bedrijfsduur weergegeven.

 � bij luchtverwarming in de permanente 
werking worden de temperatuur in 
het interieur van het voertuig en de 
gewenste temperatuur afwisselend 
weergegeven. 
Indien tijdens de eerste ingebruikname 
door de inbouwwerkplaats de 
permanente verwarmingswerking 
in een tijdbegrensde bedrijfsduur 
wordt gewijzigd, wordt behalve de 
temperatuur in het interieur van het 
voertuig en de gewenste temperatuur 
tevens de resterende bedrijfsduur 
weergegeven.

3.4 ONMIDDELLIJK 
VERWARMEN met longpress

De toets  LONGPRESS, langer dan 
2 seconden indrukken.

Verwarming AAN

Aanduiding bij waterverwarming

Resterende 
bedrijfsduur

Weergave bij luchtverwarming in 
de permanente verwarmingsmodus 
(fabrieksinstelling)

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

gewenste 
temperatuur
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Weergave bij luchtverwarming met 
begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

gewenste 
 temperatuur

Resterende 
bedrijfsduur

Aanwijzing
Instelwaarden worden overgenomen van 
de voorgaande verwarmingsmodus. 

3.5 VERWARMEN AAN met 
shortpress

Easystart select met een willekeurige 
toets activeren.

Het startscherm wordt weergegeven.

In de menubalk knippert het symbool .

Toets  SHORTPRESS, korter dan 
2 seconden indrukken.

Verwarming AAN

Aanduiding bij waterverwarming

Resterende 
bedrijfsduur

Weergave bij luchtverwarming in 
de permanente verwarmingsmodus 
(fabrieksinstelling)

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

gewenste 
temperatuur

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Select
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Weergave bij luchtverwarming met 
begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

gewenste 
temperatuur

Resterende 
bedrijfsduur

Aanwijzing
Instelwaarden worden overgenomen van 
de voorgaande verwarmingsmodus.

3.6 De gewenste temperatuur 
instellen – uitsluitend bij 
luchtverwarming

De ingestelde temperatuur met de toets 
 of  instellen.

Instelbereik ingestelde temperatuur:
8 °C – 36 °C in stappen van 1 °C,
46 °F – 97 °F in stappen van 1 °F

  

Aanwijzing
De gewijzigde gewenste temperatuur 
wordt tijdens de volgende start opnieuw 
aangeboden.

3.7 VERWARMEN UIT met 
shortpress

Het menupunt VERWARMEN wordt op het 
display weergegeven.

Toets  SHORTPRESS, korter dan 
2 seconden indrukken.

Verwarming UIT

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Select | Gebruiksaanwijzing
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Startscherm bij waterverwarming

  

Startscherm bij luchtverwarming

  Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

Aanwijzing
Indien de voertuigverlichting AAN is, 
wordt het startscherm permanent 
weergegeven.
Indien de voertuigverlichting UIT is gaat 
het display na 10 seconden uit.

3.8 VENTILEREN AAN met 
shortpress

Easystart select met een willekeurige 
toets activeren.

Het startscherm wordt weergegeven. In 
de menubalk met de toets  of  het 
symbool voor ventileren  selecteren.

Toets  SHORTPRESS, korter dan 
2 seconden indrukken.

Verwarming AAN

Aanduiding bij waterverwarming

Resterende 
bedrijfsduur

Aanduiding bij luchtverwarming

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

Aanwijzing
Instelwaarden worden overgenomen van 
de voorgaande verwarmingsmodus.
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Weergave bij luchtverwarming met 
begrensde bedrijfsduur (bijv. 30 minuten)

Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

Resterende 
bedrijfsduur

Aanwijzing
Instelwaarden worden overgenomen van 
de voorgaande verwarmingsmodus.

3.9 VENTILEREN UIT met 
shortpress

Het menupunt VENTILEREN wordt op het 
display weergegeven.
Toets  SHORTPRESS, korter dan 
2 seconden indrukken.

Verwarming UIT

Startscherm bij waterverwarming

  

Startscherm bij luchtverwarming

  Temperatuur in het 
interieur van het 
voertuig

Aanwijzing
Indien de voertuigverlichting AAN is, 
wordt het startscherm permanent 
weergegeven.
Indien de voertuigverlichting UIT is gaat 
het display na 10 seconden uit.
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4 Wat te doen als ...?

4.1 Mogelijke weergaven bij 
een storing 

Weergave Omschrijving Remedie / Klant

 � De automatische 
herkenning is actief.

 � De voeding van de 
EasyStart Select is 
losgekoppeld van de 
voedingsspanning en 
opnieuw aangesloten.

Wachten tot de automatische 
 herkenning is beëindigd.

  

 � Storing verwarming.

 � Storing EasyStart Select.

Naar de werkplaats.

Aanwijzing
Display UIT met LONGPRESS op 
toets .

 � Verwarming UIT - de 
aangesloten spanning is 
te laag.

De accu opladen.
Naar de werkplaats.

Aanwijzing
Display UIT met LONGPRESS op 
toets .

 � Geen communicatie De zekering van de 
verwarming controleren en 
eventueel vervangen.
Naar de werkplaats.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Select
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Weergave Omschrijving Remedie / Klant

 � Onderbreking 
temperatuursensor.

Naar de werkplaats.

4.2 Technische ondersteuning

Hebt u technische vragen of 
problemen met de verwarming, 
het bedieningselement of de 
bedieningssoftware, neem dan a.u.b. 
contact op met het onderstaande 
service-adres:
support-NL@eberspaecher.com

Neem in België contact op met:
support-BE-NL@eberspaecher.com
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