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KOMFORTGUIDE FOR EBERSPÄCHER PARKERINGSVARMER
Vi i Eberspächer ønsker at du skal få mye glede av din nye bilvarmer, derfor har vi laget denne lille guiden som forteller deg hvordan du oppnår
den beste komforten i din bil. Vi minner om at det står flere funksjoner beskrevet i vår utfyllende bruksanvisning for betjeningen. Skulle du ha
flere spørsmål om din nye Eberspächer bilvarme, er det bare å ta kontakt med din forhandler.

Varmeren varmer opp bilens kjølevæske, akkurat som motoren gjør når den
går, og den varme luften som sørger for at du kan sette deg inn i en behagelig
varm bil kommer gjennom bilens egen kupévifte. For at din bilvarmer skal
kunne fungere optimalt er det derfor viktig at du ”forteller” bilen din at du har
en varmer.
Tips: Bilen bør kjøres like lenge som varmeren har vært i drift, for å
opprettholde bilens batterikapasitet. For at du skal få glede av en problemfri
varmer i mange år fremover, er det viktig at varmeren går minst en gang pr.
måned, også om sommeren.
Ønsker du en behagelig varm bil neste gang du setter deg inn skal du gjøre følgende enkle
innstillinger på bilens klimaanlegg før du slår av tenningen:

1.

Still inn temperaturen til
maks.

2.

Aktiver defroster
funksjon, for å
prioritere isfrie
ruter.

3.

Still inn vifehastighet til
ca ¼ av maks
hastighet.

4.

Slå av tenningen.
Nå er bilen optimalt
sett før varmeren!

STARTE PARKERINGSVARMEREN MED DIN BETJENING
EasyStart Web
EasyStart Web styres via en app, nettbrett, eller PC. Dette forutsetter at det er installert EasyStart Web i bilen.
Bruker registrerer konto på https://myeberspaecher.com
Oppstartinfo – 6 trinn for sluttbruker:
1. Gå til www.myeberspaecher.com – klikk på ”Registrer deg som ny bruker”. Fyll inn mailadresse. Eget passord lages, må inneholde min. 8 tegn med store og små bokstaver samt minst ett tall. Legg inn riktig språk og
land. Huk av for betingelser og erklæring. Trykk register. Brukeren får en bekreftelse e-post som må bekreftes.
2. Logg inn på www.myeberspaecher.com ved hjelp av e-post-adresse og passord.
Klikke på ”+ Legg til Easystart Web”

4. Betalingsprosessen starter, kunden betaler på forhånd for 12 måneder abonnement med kredittkort.
5. Tilkobling er aktivert og Easystart Web kan brukes med en gang.
6. For bruk av varmer kan kunde da logge seg inn på www.myeberspaecher.com. Etter registering kan du laste
ned app på App store eller Google Play. Søk etter EasyStart Web. Logg inn med brukernavn og passord fra din
registrering.
Bruk av app:
For å oppdatere for eksempel temperatur, dra ned på skjermen slik at arbeidshjulet jobber. Dette gjøres også
for generell oppdatering i appen. Ved start av varmer vil appen jobbe i ca 1-2 min før varmer er slått på.
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Appen lastes ned på:
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3. Skriv inn tilgangskoden (IMEI 15 tall) funnet på etiketten på EasyStart Web samt på esken.
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EasyStart Timer, EasyStart Remote+
Enten det er en fast montert enhet i bilen (EasyStart Timer) eller en fjernbetjening med display (EasyStart Remote+), har begge de samme
grunnfunksjonene. Vi anbefaler at du i tillegg til denne guiden også leser bruksanvisningen for den betjeningen du har valgt.
Menylinje
Følgende menypunkter kan velges.
Symbol

Funksjon
Oppvarming
Ventilasjon PÅ / AV

Hovedmeny
Menyrad

Program /forvalg
Statusområde
Innstillinger
Hurtigstart av varmer “Longpress“

Hurtig stopp av varmer “Longpress“

Trykk og hold inne tasten

Trykk og hold inne tasten

i mer enn

i mer enn

2 sekunder. Menylinje viser blinkene

2 sekunder. Menylinje viser blinkene

Statuslinje viser On og driftstid for varmer.

Statuslinje viser Off.

Slå på varmen

Slå av varmen

Aktiver betjeningen ved å

Aktiver betjeningen ved å

trykke på

eller

Velg symbolet

.

med

Bekreft driftstiden med
å trykke på

trykke på
eller
start varmen ved

Driftstiden vises i ca. 10 sek.

Velg symbolet

eller

.
med

eller

slå av varmen ved å trykke på

.

“Off“ vises i ca. 10 sek.

Programmere tidsinnstillinger
Din Eberspächer bilvarmer kan programmeres til å gi deg en varm bil når du måtte ønske. Viktig å huske er at betjeningen er pre innstilt på
tidspunktet du ønsker bilen skal være varm, ikke når varmeren skal starte.
Aktiver betjeningen ved å trykke på
Velg symbolet
med
eller
bekreft
ved å trykke på

Velg prog. p1, p2 eller p3 med
bekreft ved å trykke på

Aktiver/deaktiver program minne
Velg innstillingen „on“eller „Off“ med tastene
og bekreft med

Behandle valgte programminne
På menylinjen velger du
med
bekreft ved å trykke på

Velg ukedagsgruppe / ukedag*
Med tastene
velger du gruppe Ma-Fr, LøSø, Ma-Sø. eller en ukedag. Bekreft med

Still inn avgangstid
Velg timer og minutter med tastene
og bekreft med

Velg driftsmåte
Velg
eller
symbolet med tastene
bekreft ved å trykke på

Still inn driftstid
Still inn driftstid med
bekreft ved å
trykke på
Programmeringen er nå ferdig og
varmeren vil sørge for en varm og behagelig bil
til riktig tid.

* Vær obs på at det må spesifiseres ukedag.
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