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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!

 � Van de afstandsbediening mag alleen 
de batterijdeksel worden geopend.

 � De batterij en de batterijdeksel 
moeten buiten het bereik van kinderen 
worden gehouden – kleine, inslikbare 
onderdelen.

 � Haal voor het wassen van kleding de 
afstandsbediening uit de zakken.

 � Stel de afstandsbediening niet bloot 
aan negatieve invloeden (stoten, 
extreme temperaturen, vocht, regen, 
vloeistoffen).

 � Tijdens het tanken moeten de 
afstandsbediening en de verwarming 
uitgeschakeld zijn.

 � Verwijder de batterij en de 
afstandsbediening conform de 
wettelijke voorschriften.

 � Gebruik alleen het aanbevolen 
batterijtype en originele 
reserveonderdelen (vanaf 
pagina 12).

1.3 Toepassingsgebied

De afstandsbediening EasyStart Remote 
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.

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing
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1.4 Wettelijke voorschriften

Wettelijke voorschriften
Retourmateriaal/afvalbehandeling van 
elektrische en elektronische apparaten 
overeenkomstig § 4 alinea 1 oud Fz-VO

De afstandsbediening moet als 
onderdeel van het voertuig tijdens de 
overdracht van het voertuig aan een 
erkende innameplaats, een erkende 
retourleveringsplaats of een erkend 
sloopbedrijf voor het retour nemen 
overeenkomstig § 4 alinea 1 oud Fz-VO 
in het voertuig worden gelegd. hgfgfg

1.5 EU-verklaring van 
overeenstemming

Hiermee verklaren wij dat het 
bedienings element van de door ons op 
de markt gebrachte uitvoering voldoet 
aan de desbetreffende bepalingen van 
onderstaande EU-richtlijn.

EU-richtlijn 2014/53/EU

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

1.6 Algemene informatie

 � De afstandsbediening EasyStart 
Remote heeft een eenvoudige 
bedieningsstructuur. 

 � Met slechts 2 toetsen kunnen 
alle  functies ingesteld en, indien 
noodzakelijk, gewijzigd worden.

 � De schakelpulsen van de 
afstandsbediening hebben in het open 
veld (directe zichtverbinding) een 
bereik van maximaal 1.000 meter. 
Externe storingsinvloeden, plaatselijke 
omstandigheden en dichte bebouwing 
van de omgeving beperken de 
reikwijdte.

 � De afstandsbediening moet 
bij het activeren resp. voor de 
gegevensoverdracht altijd in de 
richting van het voertuig worden 
gehouden.

 � Afhankelijk van gebruiks- en 
omgevingsinvloeden kunnen 
verschillende knippervolgorden 
worden weergegeven, die in het 
hoofdstuk ”Wat te doen als...?” vanaf 
pagina 13 staan beschreven.

 � De bediening van de 
 afstandsbediening wordt vanaf 
pagina 7 uitvoerig  beschreven.
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2 Overzicht

2.1 Afstandsbediening 
EasyStart Remote 

Met behulp van de afstandsbediening 
EasyStart Remote kan de verwarming 
in- c.q. uitgeschakeld worden. Bovendien 
kunnen daarmee de voor de werking van 
de verwarming noodzakelijke instellingen 
worden uitgevoerd.

Aanwijzing
De mogelijke LED-indicaties verschil-
len per ingebouwde verwarming en 
uitvoeringsvariant.

2.2 Functies van de toetsen

2.2.1 Toets  ON

 � Verwarming AAN.

 � Instellingen bevestigen.

2.2.2 Toets  OFF

 � Verwarming UIT.

 � Instellingen uitvoeren.

2.3 LED-indicatie

Data-overdracht

De LED brandt 
groen.

Verwarming AAN
VERWARMEN of VENTILEREN

LED knippert 
groen (12x).

Verwarming UIT
VERWARMEN of VENTILEREN

LED knippert 
rood (12x).

Verwarming in een opbergvak

LED knippert 
groen (5x).

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing
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Aanwijzing
Mogelijke LED-indicaties, zoals het 
afwisselend rood-groen knipperen, 
rood knipperen of een permanent rood 
branden, worden in het hoofdstuk ”Wat 
te doen als …?” vanaf pagina 13 
beschreven.
Invoeren zijn ok tijdens het 
 statusknipperen, echter niet tijdens de 
data-overdracht,  mogelijk.

3 Bediening en instelling

3.1 Aanwijzingen voor de 
bediening en instelling

De afstandsbediening gebruiken
Iedere keer dat een toets wordt 
ingedrukt, wordt een actie uitgevoerd, 
die knipperend worden aangegeven.
De knipperende indicatie gaat vanzelf uit.
Voor elke bediening resp. instelling 
moet er een verbinding tussen de 
afstandsbediening en het stationaire deel 
tot stand worden gebracht.
Hiervoor de toets  indrukken tot 
de LED permanent groen brandt, dan 
de toets loslaten en doorgaan met de 
bediening c.q. het instellen (zie vanaf 
pagina 8).

De bedrijfsduur permanent wijzigen
Als bedrijfsduur kunnen 10, 20, 30, 
40, 50 of 60 minuten worden ingesteld 
(fabrieksinstelling is 30 minuten).
Instelling zie vanaf pagina 9.

Data-overdracht

 � Gedurende de data-overdracht brandt 
de LED permanent groen.

 � Tijdens de data-overdracht kan geen 
instelling worden uitgevoerd.

Aanwijzing
Indien geen data-overdracht mogelijk 
was, knippert de LED 12x rood/groen.

3.2 De verwarming inschakelen

VERWARMEN of VENTILEREN
De toets  indrukken, er wordt 
verbinding met het stationaire deel 
gemaakt.

Data-overdracht
LED: brandt 
groen


LED: knippert 12x 
groen

De verwarming is ingeschakeld.
Bedrijfsduur 30 minuten 
(fabrieksinstelling).

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Remote
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Aanwijzing
Tijdens de werking is onderstaande actie 
mogelijk:
de bedrijfstoestand van de verwarming 
opvragen (vanaf pagina 8).

3.3 Verwarming uitschakelen

VERWARMEN of VENTILEREN
De toets  indrukken, er wordt 
verbinding met het stationaire deel 
gemaakt. 

Data-overdracht
LED: brandt groen


LED: knippert 12x 
rood

De verwarming is uitgeschakeld.

Aanwijzing
Na het uitschakelen zijn onderstaande 
acties mogelijk:
de verwarming opnieuw inschakelen.
de bedrijfsduur wijzigen (vanaf 
pagina 9).
Omschakelen naar VERWARMEN of 
 VENTILEREN. (vanaf pagina 11).

3.4 De bedrijfstoestand van de 
 verwarming opvragen

De toets  indrukken, er wordt 
verbinding met het stationaire deel 
gemaakt.

Data-overdracht
LED: brandt groen

De onderstaande indicaties zijn 
mogelijk:

 � bij Verwarming AAN.

LED: knippert 5x 
groen

 � bij Verwarming UIT  De verwarming 
wordt ingeschakeld

LED: knippert 12x 
groen

Indien niet hoeft te worden verwarmd of 
geventileerd, de toets  indrukken, de 
verwarming wordt uitgeschakeld.

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing
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Aanwijzing
Mogelijke LED-indicaties, zoals het 
afwisselend rood-groen knipperen, 
rood knipperen of een permanent rood 
branden, worden in het hoofdstuk ”Wat 
te doen als …?” vanaf pagina 13 
beschreven.

3.5 De bedrijfsduur permanent 
wijzigen

De toets  tot aan de aanduiding ”De 
actuele bedrijfsduur wordt knipperend 
weergegeven” ingedrukt houden.

Aanwijzing
Een ingeschakelde verwarming wordt 
deze instelling uitgeschakeld.

Data-overdracht
LED: brandt groen


LED: knippert 
8 seconden rood


Data-overdracht
LED: brandt groen


De actuele 
bedrijfsduur 
wordt knipperend 
weergegeven, bijv. 
3x rood voor een 
bedrijfsduur van 
30 minuten.

De toets  loslaten, er volgen verdere 
knippersignalen voor de keuze van de 
bedrijfsduur (vanaf pagina 9).

Keuze van de bedrijfsduur
bedrijfsduur van 10 minuten

LED: knippert 1x 
rood

bedrijfsduur van 20 minuten

LED: knippert 2x 
rood

bedrijfsduur van 30 minuten

LED: knippert 3x 
rood

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Remote
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bedrijfsduur van 40 minuten

LED: knippert 4x 
rood

bedrijfsduur van 50 minuten

LED: knippert 5x 
rood

bedrijfsduur van 60 minuten

LED: knippert 6x 
rood

De geselecteerde bedrijfsduur in 
de pauzes tussen de afzonderlijke 
knipperreeksen met behulp van de toets 

 bevestigen.

Data-overdracht
LED: brandt groen


LED: knippert bijv. 
4x rood

De geselecteerde bedrijfsduur is 
opgeslagen en wordt nogmaals 
knipperend weergegeven (de LED 
knippert bijv. 4x rood voor een 

bedrijfsduur van 40 minuten).

Aanwijzing
De knippersignalen voor de keuze van 
de bedrijfsduur worden vanaf de actuele 
bedrijfsduur tot de 60e minuut en 
aansluitend 2x compleet van de 10e tot 
de 60e minuut weergegeven.
Aansluitend de afstandsbediening op UIT  
(rusttoestand).
De instelling kan uitsluitend via Time-out 
worden beëindigd.
De toets  tijdens het instellen niet 
indrukken, aangezien anders van modus 
wordt veranderd.

3.6 Omschakelen naar 
VERWARMEN of 
VENTILEREN

Aanwijzing
Deze functie is uitsluitend mogelijk 
indien de functie VENTILEREN door de 
verwarming wordt ondersteund.
Een ingeschakelde verwarming wordt 
deze instelling uitgeschakeld.

De toets  tot aan de aanduiding ”De 
actuele bedrijfsduur wordt weergegeven” 
ingedrukt houden.

Data-overdracht
LED: brandt groen

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing
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LED: knippert 
8 seconden rood


Data-overdracht
LED: brandt groen


De actuele 
bedrijfsduur 
wordt knipperend 
weergegeven.

De toets  tijdens de bedrijfsduur 
knippert loslaten.

Aanwijzing
De onderstaande instelling na het losla-
ten van de toets  binnen 30 seconden 
uitvoeren.

De toets  opnieuw indrukken, de 
modus wordt omgeschakeld.

 � Omschakelen van VERWARMEN naar 
 VENTILEREN.

LED: flikkert ca. 
10 seconden lang 
groen

 � Omschakelen van VENTILEREN naar 
VERWARMEN.

LED: flikkert ca. 
10 seconden lang 
rood

Aanwijzing
De modus blijft tot de volgende 
omschakeling behouden.
De instelling kan uitsluitend via Time-out 
worden beëindigd.

3.7 Toetsfuncties

Met de in het voertuig ingebouwde toets 
kunnen de volgende acties worden 
uitgevoerd:

 � Het verwarmen starten, gedurende de 
bedrijfsduur is de laatste invoer geldig 
(LED toets AAN).

 � Het verwarmen uitschakelen (LED 
toets UIT).

 � Afstandsbediening inleren, zie de 
inbouwhandleiding.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Remote
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4 Onderhoud

4.1 Capaciteit van de batterij 
van de afstandsbediening

LED: brandt 
gedurende 
4 seconden rood

Wanneer afstandsbediening door 
middel van een rode LED een zwakke 
batterijspanning aangeeft, moet u bij de 
speciaalzaak een door JE-Eberspächer 
aanbevolen knoopcel van het type CR 
2032 van het merk Varta, Sony of Renata 
kopen en deze in de afstandsbediening 
plaatsen.

4.2 Batterij vervangen

 � Batterijvak openen.

 � Lege batterij verwijderen.

 � Nieuwe batterij plaatsen. 
De batterij is op de juiste manier 
geplaatst als het teken voor de 
pluspool en het typeplaatje van de 
batterij leesbaar zijn.

 � De deksel van het batterijvak 
aanbrengen en vergrendelen.

 � De afstandsbediening activeren  
(vanaf pagina 7).

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing



22 1000 34 23 02 NL | 12.2016 13

5 Wat te doen als ...?

5.1 Bij een storing zijn onderstaande knippersignalen mogelijk

LED-indicatie Mogelijke oorzaken Remedie/Klant

Tijdens het indrukken 
van de toets  of 

 langzaam 5x rood 
knipperen

Storing verwarming. Naar de werkplaats. 

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

Afstandsbediening conform 
inbouwinstructie inleren.
Wachten tot de automatische 
herkenning is beëindigd.

Na het indrukken van 
de toets  of  
snel 12x rood-groen 
knipperen
(Geen communicatie 
tussen 
afstandsbediening 
en stationair deel 
mogelijk.)

Afstand tussen 
afstandsbediening en 
voertuig is te groot.

Afstand verkleinen.

Dichte bebouwing tussen 
afstandsbediening en 
voertuig.

De positie van het 
voertuig veranderen c.q. 
de afstandsbediening 
hoger houden of zijwaarts 
bewegen.
Afstand tot voertuig 
verkleinen.

Er worden 
tegelijkertijd meerdere 
afstandsbedieningen 
gebruikt.

De afstandsbediening na een 
pauze opnieuw activeren.

De afstandsbediening is niet 
ingeleerd.

De afstandsbediening 
conform inbouwinstructie 
inleren.

Aanwijzing
Bij de melding ”rood-groen-knipperen” is geen bediening mogelijk. Een 
ingeschakelde verwarming kan alleen via de toets in het voertuig worden 
uitgeschakeld.

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Remote
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LED-indicatie Mogelijke oorzaken Remedie/Klant

De LED knippert 
snel (flikkert) groen 
(6 seconden)

Stationaire deel staat in de 
inleermodus.

Afstandsbediening conform 
inbouwinstructie inleren.
Wachten tot de automatische 
herkenning is beëindigd.

Na het activeren 
brandt de LED rood 
(4 seconden)

De batterijspanning van de 
afstandsbediening is zwak. 
Een gegevensoverdracht is 
niet mogelijk.

Batterij vervangen  
(vanaf pagina 12).

5.2 De onderstaande storingen 
zijn mogelijk

Storing Mogelijke oorzaken Remedie/Klant

De afstandsbediening 
kan niet worden 
geactiveerd.

Batterij leeg. Batterij vervangen  
(vanaf pagina 12).

Geen batterij geplaatst. Batterij plaatsen  
(vanaf pagina 12).

Batterij verkeerd geplaatst. Batterij op de juiste 
manier plaatsen (vanaf 
pagina 12).

De LED in de toets 
 knippert

Stationaire deel staat in de 
inleermodus.

Na 30 seconden gaat de 
weergave vanzelf uit of 
afstandsbediening conform 
de inbouwconstructies 
inleren.

EasyStart Select | BedienungsanleitungEasyStart Remote | Gebruiksaanwijzing
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6 Service

6.1 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

Bedienungsanleitung | EasyStart SelectGebruiksaanwijzing | EasyStart Remote
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