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• U teplovzdušných topení AIRTRONIC / 
AIRTRONIC M musí být instalován 
miniaturní regulátor (objednací číslo:  
22 1000 32 07 00) (viz schémata zapo-
jení, pol. 3.1.17).

U všech ostatních provedení topných 
přístrojů je provozní režim „Větrání“ 
nemožný.
V poloze spínače „Větrání“ se u teplovod-
ních přístrojů HYDRONIC řídí ventilátor 
vozidla a u teplovzdušných přístrojů  
AIRTRONIC se řídí ventilátor topné-
ho přístroje přímo a provoz topení se 
obchází.

• Provozní režim „Větrání“ nebo „Topení“ 
musí být zvolen před zapnutím 
topného přístroje.

• U instalovaných přihřívačů se provozní 
režim „Větrání“ nepředpokládá.

• V případě dalších dotazů k provoznímu 
režimu „Větrání“ volejte na telefonní číslo 
servisu (viz strana 12).

• Schémata zapojení na konci návodu 
k instalaci.

Nejdříve si přečtěte

Dříve než začnete s instalací spínacích 
hodin, pečlivě si přečtěte tento návod 
k instalaci.
Tento návod k instalaci obsahuje důležité 
informace ke správné instalaci spínacích 
hodin.

Všeobecné pokyny a informace / 
bezpečnostní informace

Při ADR provozu je možný pouze 
okamžitý provoz bez ukazatele teploty.
Abyste mohli využívat všech funkcí 
spínacích hodin, doporučujeme používat 
teplotní snímač dodávaný jako volitelné 
příslušenství.
U teplovodních topení s teplotním 
snímačem (volitelný prvek) se počátek 
topení vypočítá automaticky.
U teplovzdušných topení slouží teplotní 
snímač k zobrazení teploty.

Úvod

Respektujte prosím!

Pozor!
Dodržujte bezpečnostní pokyny a 
všeobecné pokyny v dokumentaci 
topného zařízení a v návodu k obsluze  
EasyStart T.

Provozní režim „Větrání“

Jestliže se v pruhu nabídek nezobrazuje 
symbol , je provoz „Větrání“ možný 
za určitých podmínek jen u následujících 
provedení topných přístrojů:
• U teplovodních topení HYDRONIC  

(B / D 4 W S, B / D 5 W S, B / D 4 W SC  
a B / D 5 W SC) musí být instalován 
spínač „Topení / větrání“ (objednací 
číslo: 22 1000 31 89 00) (viz schéma 
zapojení, pol. 3.1.9).

Účel používání

Spínací hodiny EasyStart T slouží 
k zapínání / vypínání a předvolbě doby 
zapínání, doby provozu a režimu provozu 
topení anebo doplňkového zařízení insta-
lovaného ve vozidle.

Použití v rozporu s určením mimo sta-
novený rozsah použití vylučuje jakékoliv 
záruky a plnění.

Respektujte prosím!
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Rozsah dodávky

 1 Spínací hodiny 12 V / 24 V
 1 Kryt
 1 Upevňovací šroub
 1 Podklad
 9 Plochý konektor Junior Power Timer
 1 Pouzdro plochého konektoru
 9 Zástrčky Junior Power Timer
 1 Pouzdro zástrčky
 2 Zajišťovací spony
 1 Šablona k vrtání otvorů

Doplňkové díly (volitelně)

– Snímač vnitřní teploty 
 (objednací číslo.: 22 1000 32 49 00)
– Snímač venkovní teploty 
 (objednací číslo.: 25 1482 89 41 00)
– Tlačítko „ZAP / VYP“ 
 (objednací číslo: 22 1000 32 84 00)
– Konzola 
 (objednací číslo: 22 1000 51 32 00)

Technické údaje

Provozní napětí: 12 V/24 V
Rozměry: 36 × 51 × 10,5 mm
Provozní teplota: –40 °C až +80 °C
LCD: od –20 °C do +60 °C je zaručena 
čitelnost údajů.

Zobrazení na displeji je při teplotách pod 
–10 °C pomalé, tzn. blikání je pomalejší.

Úvod

Respektujte prosím!
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Montáž
Montáž spínacích hodin
Spínací hodiny namontujte na vhodné místo 
v přístrojové desce v zorném poli řidiče a 
zapojte je podle nákresu a schémat 
zapojení na konci této dokumentace. 
• K umístění a vyvrtání otvorů použijte 

přiloženou samolepicí šablonu. Šablonu 
určenou k vrtání otvorů po jejich vyvrtání 
odstraňte.

• K vyrovnání nerovností lze v případě 
potřeby použít pěnovou podložku. 
Stáhněte ochrannou fólii a podložku 
nalepte na spínací hodiny.

• Výkonový svazek kabelů topného 
zařízení veďte otvorem o ø 8 mm.

• Spínací hodiny upevněte pomocí rozpírací 
hmoždinky do otvoru o ø 6,5 mm.

• Použijete-li pěnovou podložku, stáhněte 
také její druhou ochrannou fólii.

• Upevňovací šroub zatlačte případně 
zašroubujte do rozpírací hmoždinky 
a upevněte tak spínací hodiny.

• Stáhněte ochrannou fólii krytu a kryt pak 
nalepte.

• Plochou zástrčku kabelového svazku 
spínacích hodin zapojte do 9pólového 
pouzdra plochého konektoru.

• Na pouzdro plochého konektoru 
nasuňte zajišťovací sponu.

• Spínací hodiny instalujte do vnitřního 
prostoru vozu.

• Při volbě místa instalace dbejte na 
dobrou čitelnost displeje a případně 
použijte konzolu (volitelné příslušenství).

Návod k instalaci

Respektujte prosím!

 1 Spínací hodiny
 2 Upevňovací šroub s krytem
 3 Svazek kabelů k topnému zařízení 
 4 Snímač vnitřní teploty (na přání)
 5 Samořezný šroub C 2,9 x 19 
  (1x, při montáži na přání)
 6 Zástrčky (9x)
 7 Pouzdro zástrčky
 8 Pouzdro plochého konektoru
 9 Kabelový svazek spínacích hodin
 10 Šablona k vrtání otvorů
 11 Pěnová podložka
 12 Zajišťovací spony

Montáž

1110 1

9

12

12

7
8

2

6
3

4

5
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Návod k instalaci

Elektrické připojení
Na kabelovém svazku u topného zařízení 
(je-li to třeba) a snímače vnitřní teploty 
(volitelný) upevněte zásuvky a zapojte do 
9pólového pouzdra zásuvky (viz schéma 
zapojení tohoto návodu k instalaci).
Na pouzdro zásuvky nasuňte zajišťovací 
sponu.
Spojte zásuvky s konektory.

Pojistka ještě nesmí být zasunuta do 
držáku pojistky.

Montáž snímače vnitřní teploty 
(na přání)
Snímač vnitřní teploty (objednací 
č.: 22 1000 32 49 00) s přiloženým 
šroubem (5) upevněte ve vnitřním prostoru 
vozidla tak, aby se měřila reprezentativní 
teplota interiéru vozidla.
Teplotní snímač interiéru neinstalujte na 
místa, na která může svítit slunce, v blíz-
kosti výdechů ventilační a topné soustavy 
vozidla ani v prostoru pro nohy.
Doporučení:
Teplotní snímač by měl být instalován na 
středové konzoli ve výši sedadla.

Montáž snímače venkovní teploty (na 
pčání)
K měření teploty prostředí lze namísto 
teplotního snímače interiéru používat 
snímač venkovní teploty 
(objednací číslo: 25 1482 89 41 00).
Snímač venkovní teploty musí být 
nainstalován v místě, kde měření teploty 
není ovlivněno tepelným vyzařováním 
motoru vozidla případně systému 
výfukových plynů ani silným znečištěním.
Připojení venkovního a vnitřního teplotního 
snímače ke stacionárnímu dílu je shodné 
(schémata zapojení viz na konci tohoto 
návodu k instalaci).

Připojit lze vždy jen snímač teploty 
v interiéru vozidla nebo venkovní snímač 
teploty.
Při montáži teplotního snímače venkovní 
teploty nastavte automatický výpočet 
doby chodu na OF (viz strana 9).

Respektujte prosím!

Respektujte prosím!
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Respektujte prosím!

Spínací hodiny EasyStart T v 
kombinaci se spínacími hodi-
nami EasyStart T

Spínací hodiny namontujte podle popisu 
na straně 5 v bodu „Instalace spínacích 
hodin“. Druhé spínací hodiny instalujte 
stejným způsobem například na boční 
nebo zadní stěnu kabiny vozu případně 
spací kabiny a zapoje je (viz schémata 
zapojení na konci návodu k instalaci).

• Při kombinaci 2 spínacích hodin přebírají 
spínací hodiny s připojeným kabelovým 
svazkem topných zařízení (univerzální 
provedení) a připojených diagnostických 
vedení (bl/ws – modrobílá) funkci 
Master, tzn. jsou možné všechny funkce 
spínacích hodin i nastavení. 
S druhými spínacími hodinami nejsou 
možné diagnostické dotazy a nastavení 
v dílenské nabídce.

 Volba
 Namísto diagnostického vedení (mo-

drobílá) lze k rozpoznání hlavní jednot-
ky (master) připojit také teplotní snímač 
teploty uvnitř nebo venku (viz schémata 
zapojení, pol. 2.15.1 respektive pol. 
2.15.9).

•	Informace	o	provedení	topných	
přístrojř	se	dvřma	diagnostickými	
vedeními	

 (jen u topení AIRTRONIC / 
AIRTRONIC M a jednotek s kabelovým 
svazkem řídicí jednotky ovinutým pásk-
ou na kabely).

 Jestliže se u těchto provedení topných 
přístrojů nepoužívá kabelový svazek to-
pných přístrojů (univerzální provedení), 
musí být zajištěno spojení diagnostické-
ho vedení (bl/ge – modrožluté) v 16pólo-
vém konektoru topného přístroje S1, 
komory 8 ke spínacím hodinám, 9pólo-
vému konektoru S1, komoře 5.

• Před uvedením do provozu odpojte 
oboje spínací hodiny od napájení na 
dobu 5 sekund.

• Indikace obou spínacích hodin se 
navzájem automaticky srovnávají.

Návod k instalaci
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První uvedení do provozu

První uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu musí být postupně
provedeny následující kroky.

• Přívod provozního napětí
 Provozní napětí se přivádí zasunutím pojistky do držáku.
 Automatické rozpoznání 
 Pět sekund po přivedení provozního napětí se na 

displeji      zobrazí.
 Spínací hodiny zkontrolují, jaké topné zařízení je 

připojeno, a konfigurují nabídku menu přenosné části.

• Nastavení času a doby provozu

 Den v týdnu vyberte pomocí  nebo .

 Volbu potvrďte .

 Hodiny nastavte pomocí  nebo .

 Nastavení potvrďte .

 Minuty nastavte pomocí  nebo .

 Nastavení potvrďte .

 Dobu provozu v okamžitém režimu nastavte pomocí 

  nebo , čímž je trvale uložena.

 Nastavení potvrďte .

 Nastavení hodin a doby provozu je ukončeno. 
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 Jednotlivé body menu se zobrazují v krocích poté, co byly pomocí  nebo  nasta-
veny na of nebo on případně vybrány pomocí  nebo  a potvrzeny pomocí .

 Dodržujte pokyny k bodům menu na straně 8.

• Konfigurace systému

 Systém je třeba konfigurovat podle daného případu 

použití.

  stiskněte dlouze, až se na displeji zobrazí pruh 

nabídek a teplota. 

 Symbol  vyberte pomocí  nebo ,

 poté stiskněte krátce  a  současně.

 Menu P1 potvrďte .

 Podmenu C1 nebo C2 vyberte pomocí  nebo   
a potvrďte  .

 Podmenu C1 je zvoleno:

00 Doplňkový přístroj 
(viz tabulka „Přípustné kombinace zařízení“)

of / on

01 Teplotní jednotka of pro °C / on pro F

02 Jazyk / dny v týdnu of pro DE / on pro EN

03 Formát zobrazení času of pro 24h 
on pro AM / PM

04 – – – of 

05 Režim doplňkového vybavení of / on

06

Automatický výpočet doby provozu 
U teplovodního topení
Zdvihový objem vozidla změňte 
pomocí  nebo , například 18 = 1 800 cm³

10 – 40 nebo
of (automatický výpočet 
provozu je deaktivován). 

U vzduchového topení of

07 Dobu provozu změňte pomocí  nebo  10 – 60

První uvedení do provozu

Pokračování na straně 10
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První uvedení do provozu

Konfigurace systému (pokračování)

Jestliže byl bod menu C1 / 07 potvrzen , data se 

přenesou. Poté se zobrazí čas.

Konfigurace systému je ukončena.

Informace k bodům menu

04
• Tyto body menu se u aktuálních 

topných zařízení nepoužívají a musí se 
nastavit na of.

05
•	Tento bod menu platí jen u topných 

přístrojů s funkcí přitápění a s diagnosti-
kou JE.

06
U teplovzdušného topení: 
• Tento bod menu musí být nastaven na 

of.
U teplovodního topení:
• Jestliže se ve vodním okruhu používá 

ventil 25 2014 80 62 00 nebo
 25 2014 80 72 00, lze snížit údaj o 

objemu zdvihu o 500 cm³.

Přípustné kombinace zařízení

Zařízení 1
připojeno k diagnostickému vedení

Zařízení 2
připojeno k výstupu obvodu

Teplovzdušné zařízení s diagnostikou JE 
(řídicí přístroje s druhým diagnostickým 
vedením)

Teplovodní topení
Diagnostika nepřipojena 

Teplovzdušné zařízení s diagnostikou JE 
(řídicí přístroje s druhým diagnostickým 
vedením)

například:
Nezávislá klimatizace

• Kontrola spínacích hodin
– zapínání a vypínání topného zařízení. Pokud by se vyskytla 

chyba, viz kapitola „Co dělat, když…?“ od strany 12.

• Při větší potřebě tepla lze zvýšit údaj o 
zdvihovém objemu o 500 cm³.

Hodnoty zvýšení respektive snížení údaje 
o zdvihovém objemu platí jen u okruhu 
chladicí kapaliny, který prochází tepelným 
výměníkem ventilátoru před motorem 
vozidla.

07
• Jestliže se vozidlo používá jen ke 

krátkým jízdám, je třeba po dohodě 
se zákazníkem zkrátit maximální dobu 
provozu.

Respektujte prosím!
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 stiskněte dlouze, až se na displeji zobrazí pruh 

nabídek a teplota. 

Symbol  vyberte pomocí  nebo ,

poté stiskněte krátce  a  současně.

Menu P1 se zobrazí.

Funkci vynulování zvolte pomocí  nebo  a potvrďte 

stisknutím .

Spínací hodiny jsou vynulovány na tovární 

nastavení. 

Ostatní

Funkce vynulování

Funkcí nulování se vynulují spínací hodiny a nastaví se na 
výchozí tovární nastavení.

Všechna nastavení časovače se vymažou. 
Provoz topení se ukončí.

Respektujte prosím!
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Co dělat, když …? / Servis

Indikace 

Zobrazení 

• Žádné diagnostické vedení není připojeno.
• V současnosti nejsou k dispozici žádné diagnostické 

údaje. 
 Dotaz zopakovat.

Bod menu  se v pruhu menu nezobrazuje.
• Na diagnostickém vedení není připojeno žádné zařízení 

s diagnostikou JE.

Bod menu  se v pruhu nabídek nezobrazuje.
• Provozní režim „Větrání“ nebyl aktivován nebo se u 

tohoto provedení topného přístroje nepředpokládá (viz 
strana 3).

• Další indikace na displeji jsou popsány v kapitole 
„Co dělat, když…?“ od strany 22 návodu k obsluze.

Pokud nebylo možné odstranit chybu nebo poruchu, 
obraťte se na autorizovaný servis JE nebo zavolejte na 
telefonní číslo servisu uvedené dále.

Servis

Respektujte prosím!

Hotline

Jestliže máte technické otázky, problém s rádiovým 
ovládáním nebo topným přístrojem, zatelefonujte na 
následující telefonní číslo servisu.

Telefonická hotline:
00420 234 035 800

Faxová hotline:
00420 234 035 820

Mimo Německo se obraťte na příslušné zastoupení 
společnosti Eberspächer v dané zemi.
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Diagnostika

Symbol  potvrďte .

Topení je zapnuté. 

Zvolenou dobu provozu potvrďte .

 a  současně stiskněte krátce.

Možné jsou následující akce

• Vyvolání paměti chyb

 Vyvolání paměti chyb F1 – F5 pomocí  nebo .

• Opakované vyvolání paměti chyb

  a  současně stiskněte krátce.

• Smazat paměť chyb (indikace dEL) stiskněte .

 Znovu stiskněte .

 Diagnóza je ukončena.

Diagnóza topného zařízení
Aktivace přenosné části.
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Zobrazení systémové konfigurace 

Podmenu C2 zvolte podle popisu na straně 7.
Jednotlivé body menu se zobrazují v krocích poté, co 
byly potvrzeny pomocí .

Diagnostika

00 Typ topného zařízení

0 = neznámý přístroj 
1 = teplovzdušné topení
2 = teplovodní topení
3 = doplňkový přístroj

01 Diagnostika

0 = – – –
1 = žádné
2 = Free running (volně 
běžící)
3 = JE diagnostika

02 Funkce větrání of / on

03 Čidlo teploty
instalováno of / on

04 Režim doplňkového 
vybavení of / on

05 Funkce ADR of = vyhodnocení svorky 58
on = provoz ADR 
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Seznam dílů, schémata zapojení

2.15.1 Snímač vnitřní teploty (na přání)
2.15.9 Snímač venkovní teploty (na přání)

3.1.7  Tlačítko „ZAP / VYP“
3.1.9  Přepínač „vytápění / ventilace“
3.1.11 Ovládací zařízení „kulaté“
3.1.16 Tlačítko dálkového radiového 

 ovládání
3.1.17 Ovládací zařízení „mini regulátor“

3.2.15 Spínací hodiny EasyStart T

a)  Připojení ovládacích prvků
  k topnému přístroji
c)  Svorka 58 (osvětlení)
d)  Nezávislé větrání
  s ventilátorem vozidla (na přání)
e)  Připojení spínacích hodin 

 EasyStart T
g)  Externí tlačítko „ZAP / VYP“ 
  (volitelně například objednací číslo: 

 22 1000 32 84 00)
x)  Můstek ADR
y)  Spojení vedení a jejich izolování 

• Spínací hodiny je třeba připojit podle 
schémat zapojení na konci návodu 
k instalaci. 

• Respektujte typ topného zařízení! 
• Nepoužité konce vedení zaizolujte. 
 Konektory a tělesa konektorů jsou 

zobrazeny ze vstupní strany vedení. 
• Můstek označený ve schématu zapojení 

y) musí být vždy instalován.

Schémata zapojení

Barvy kabelů
sw = černá
ws = bílá
rt = červená
ge = žlutá
gn = zelená

Respektujte prosím!

vi = fialová
br = hnědá
gr = šedá
bl = modrá
li = fialová

Přiřazení schémat zapojení  
EasyStart T k různým provedením 
topných přístrojů AIRTRONIC, AIR-
TRONIC M a AIRTRONIC L

Přiřazení schémat zapojení se provádí 
přes vestavěné řídicí zařízení:
Schémata zapojení 25 2069 00 97 08 A 
a 25 2069 00 97 09 A platí pro provedení 
topných přístrojů 
• s modrobílým diagnostickým vedením 

(bl/ws), které je připojeno k 16pólo-
vému konektoru topných přístrojů S1 v 
komoře 8.

• s pevně zalitým kabelovým svazkem 
řídicí jednotky.

Schémata zapojení 25 2361 00 97 03 A 
a 25 2361 00 97 04 A platí pro provedení 
topných přístrojů
• se 2 diagnostickými vedeními, která 

jsou připojeno k 16pólovému konektoru 
topných přístrojů S1 

 – Diagnostické vedení OEM
  modrobílé (bl/ws) v komoře 3,
 – Diagnostické vedení – univerzální 

provedení
  modrožluté (bl/ge) v komoře 8.
• s kabelovým svazkem řídicí jednotky 

ovinutým páskou na kabely.

Obsazení kontaktů konektoru 
zařízení EasyStart T

1 Svorka 30 (plus) rt

2 Zapínací signál (S+) ge

3 Svorka 31 (mínus) br

4 Vedení DAT vi

5 Diagnostické vedení (linka K) bl/ws

6 Svorka 58 gr/sw

7 Teplotní snímač (plus) gr

8 Teplotní snímač (mínus) br/ws

9 – – – –
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15

AIRTRONIC / AIRTRONIC M 

Toto schéma zapojení platí pro topné přístroje s diagnostickým vedením a pevně 
zalitým kabelovým svazkem řídicí jednotky.

25 2069 00 97 08 A

Respektujte prosím!
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15 25 2069 00 97 09 A

AIRTRONIC / AIRTRONIC M – ADR

Toto schéma zapojení platí pro topné přístroje s diagnostickým vedením a pevně 
zalitým kabelovým svazkem řídicí jednotky.

Respektujte prosím!
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15 25 2361 00 97 03 A

AIRTRONIC / AIRTRONIC M / AIRTRONIC L

Toto schéma zapojení platí pro topné přístroje se dvěma diagnostickými vedeními a 
pro přístroje, jejichž kabelový svazek řídicích přístrojů je ovinutý páskou na kabely.

Respektujte prosím!
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15 25 2361 00 97 04 A 

AIRTRONIC / AIRTRONIC M / AIRTRONIC L – ADR

Toto schéma zapojení platí pro topné přístroje se dvěma diagnostickými vedeními a 
pro přístroje, jejichž kabelový svazek řídicích přístrojů je ovinutý páskou na kabely.

Respektujte prosím!
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Schémata zapojení

Teplovzdušné zařízení D 8 LC 

Seznam dílů strana 15 25 1890 00 97 03 A
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Schémata zapojení

Teplovzdušné zařízení D 8 LC 

Seznam dílů strana 15 25 1890 00 97 03 A
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15

HYDRONIC B 4 W S / D 4 W S
HYDRONIC B 5 W S / D 5 W S

HYDRONIC B 4 W SC / D 4 W SC
HYDRONIC B 5 W SC / D 5 W SC

25 2217 00 97 03 A
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Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15

HYDRONIC D 5 W S / D 5 W SC – 24 V – ADR

25 2218 00 97 01 A
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Schémata zapojení

HYDRONIC	II

25 2281 00 97 03 ASeznam dílů strana 15
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Schémata zapojení

HYDRONIC	II	C

Seznam dílů strana 15
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Schémata zapojení

HYDRONIC	II	C	–	ADR

Seznam dílů strana 15
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Schémata zapojení

HYDRONIC M

Seznam dílů strana 15 25 2160 00 97 03 A
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Schémata zapojení

HYDRONIC M – ADR

Seznam dílů strana 15 25 2160 00 97 04 A
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Schémata zapojení

HYDRONIC	M	II

25 2435 00 97 03 ASeznam dílů strana 15
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Schémata zapojení

HYDRONIC	M	II	–	ADR

25 2435 00 97 04 ASeznam dílů strana 15
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HYDRONIC L

Schémata zapojení

Seznam dílů strana 15 25 1818 00 97 05 A



32

Prohlášení o shodě
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GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com


