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EasyStart Timer

Viktigt / Important

Skicka detta SMS ”PH0000OPMODE3” efter sista installationssteget, enheten ska svara ”OPMODE SET OK”.

Send this SMS ”PH0000OPMODE3” after last install step, unit should answer ”OPMODE SET OK”.

Var noga med kabelfärgerna, Orange/Röd och Blå/Lila är snarlika!

Be careful about the wire colors, Orange/Red and Blue/Purple look similar!
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Vid problem läsa detta / Read this if you have problems

Vid korrekt funktion så ska enheten svara efter man skickat start kommandot och den röda lysdioden skall lysa 
upp när värmaren är igång. Om detta inte är fallet och värmaren istället startar på stäng kommandot eller 
liknande så gör detta!  Detta är inte rekommenderat att ändra för ADR (transport av farligt gods) installationer.

Gå in i tidurets "Verkstads meny" genom att först klicka på skiftnyckeln, när det är gjort så ska en klocka blinka i 
mitten. Då håller ni inne knappen längst ner till vänster i 5 sekunder tills det står "Service" i displayen. Ni kan 
sedan bläddra bland olika parametrar med höger och vänster pilarna. Bläddra fram till "12.1". Det ska stå något 
utav följande:  12.1: AD Off / 12.1: AD JE / 12.1: AD S1+ / 12.1: AD S2+

Notera först vad det står i nuläget och ändra sedan så det står 12.1: AD S1+ vilket det inte borde göra i nuläget.

If it works correctly the unit should respond after sending the start command and the red light should come on 
when the heater is running. If this is not the case and the heater instead starts when sending the stop command 
or similar do this! Its not recommended to change this for heaters used in ADR (transport of dangerous goods).

Go to the timer "workshop menu" by first clicking the spanner, when this is done the clock should blink in the 
middle. Then you hold done the button to the left for 5 seconds until "Service" is displayed. You can then flip 
through different parameters with left/right buttons. Go to "12.1".
It should be any of these: 12.1: AD Off / 12.1: AD JE / 12.1: AD S1+ /12.1: AD S2+

First write down what the current value is then change this to 12.1: AD S1+ which it should not be now.
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