
4

1

2

3

SISSEJUHATUS 
1.1  Käsiraamatust  2
1.2  DEFA AS 2

DEFA WarmUp
2.1  Üldist 3
2.2  Keskkond 4
2.3  Keskkond 8
2.4  Ökonoomsus 8
2.5  Mugavus 8
2.7  Käivituskell - SmartStart™/Futura 9
2.8  Mootorisoojendus - SafeStart 16
2.9  Salongisoojendus - Termini™/Termina 20
2.10 Akulaadija - MultiCharger 22
2.11 Ühendustarvikud - MiniPlug/EcoPlug 23

PAIGALDAMINE
3.1  Üldist 24
3.2  SafeStart seeria 000-100 - SafeStart 31
3.3  SafeStart seeria 200  - SafeStart 31
3.4  SafeStart seeria 300  - SafeStart 32
3.5  SafeStart seeria 400  - SafeStart 32
3.6  SafeStart seeria 500  - SafeStart 33
3.7  SafeStart seeria 600  - SafeStart 33
3.8  SafeStart seeria 700  - SafeStart 34
3.9  SafeStart seeria 800  - SafeStart 35
3.10 Läbiviik sõiduki salongi 36
3.11 Salongisoojendus - Termini™ / Termina 37
3.12 Akulaadija - MultiCharger 39
3.13 Käivituskell - SmartStart / Futura 41
3.14 Ühendustarvikud 44
3.15 Ühendusskeem - WUP 47

ABI
4.1  Mootorisoojendus - SafeStart 50
4.2  Salongisoojendus - Termini™/Termina 52
4.3  Akulaadija - MultiCharger 52
4.4  Käivituskell - SmartStart™/Futura 53
4.5  Juhtmed/pistikud  54
4.6  Garantii menetlus 55
4.7  Dokumentatsioon - CE/ISO/TS  56
4.8  DEFA veebiportaal  - www.defa.com 58

SISUKORD

DEFA WarmUp – harmoonias keskkonnaga  
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DEFA AS jätab endale õiguse muuta tooteid ja nende tehinilisi andmeid sellest ette 
teatamata. Kataloogis võib esineda kirjavigu.



2 TEHNILINE KÄSIRAAMAT

1.2

Käsiraamat on mõeldud teatmikuks paigaldajatele ja muule 
tehnilisele- ning müügi personalile, kes töötavad DEFA 
WarmUp’iga. Käsiraamat peab andma vastused DEFA 
WarmUp’i kasutamisega seotud kõige sagedasematele 
küsimustele. Käsiraamatus on ka DEFA WarmUp’i paigal-
damise üldine kirjeldus ja võimalik veaotsing. Oluline teave 
on käesolevas käsiraamatus tähistatud järgmiselt:

KÄESOLEVA KÄSIRAAMATU 
 KASUTUSALA

1.1

DEFA AS on norra kapitalil põhinev 1946. a loodud eraette-
võte. DEFA on kaasaegne ettevõte umbes 350 töötajaga, 
kes valdavad laia spektrit erinevaid tehnoloogiaid, sealhul-
gas alumiiniumivalu, plasti pritsevalu, automaatset kaabli-
töötlust ning mikroprotsessorite ja integreeritud lülitusringi-
de programmeerimist. Üle 80 % meie käibest moodustab 
eksport. Ettevõtte ametlikuks asukohaks on Nesbyen/
Hallingdal, haldus ja turundus asuvad Oslo lähedal Sand-
vikas. Tootmine toimub peamiselt oma ettevõtetes Norras, 
Rootsis ja Hiinas. DEFA ettevõtted on sertifitseeritud vas-
tavalt standarditele ISO 9001 ja ISO 14001. In addition to 
this, our engine heaters and cables are conforming to the 
requirements of ISO/TS 16949:2002.

DEFA on turule orienteeritud ettevõte, mille koostööpartne-
rid on asjatundjad turustuse ja müügi alal.

DEFA on elektriliste sõiduki eelsoojendussüsteemide liider 
Euroopas.

DEFA AS

Äriidee ja -eesmärgid

Meie strateegia on selge. Innovatiivne uurimine ja aren-
dus kõrgtehnoloogia sektoris peab jätkuvalt tagama meie 
turuliidri positsiooni. Meie impordi- ja müügikettide koostöö-
partnerid peavad meid toetama otse lõpptarbijale suunatud 
turundustegevuses. 

Tootevaldkonnad

DEFA on turuliider järgmiste tootevaldkondade alal: elekt-
rilised sõidukite eelsoojendussüsteemid (DEFA WarmUp), 
alarmseadmed sõidukitele (DEFA Auto Security) ja laeva-
dele (DEFA Boat Security), sõidukite jälitus (DEFA tracking), 
kodu või suvila vee ja kütte kaugjuhtimine ja jälgimine 
(DEFA HomeSecurity), voolu tarbimine välitingimustes 
(DEFA Electric Outlet) ja sise-/välisvalgustus (DEFA Quality 
Lighting).

DEFA WarmUp’i kasutamist või paigaldamist puudutav 
oluline info või kasulikud nõuanded.

1 - SISSEJUHATUS

 Comfortably warm car > ice-free windows > less exhaust fumes
 Less engine wear > lower fuel consumption
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DEFA WarmUp on lihtne ja kasutajasõbralik süsteem, mida 
juhitakse puldiga SmartStart™ või statsionaarselt paigal-
datud käivituskellaga Futura. Vaid mõne nupuvajutusega 
võib sõidukiomanik tagada igasugustes tingimustes ja läbi 
kogu talve, et mootor kindlasti käivitub, autosalongis va-
litseb meeldiv temperatuur, aknad on jäävabad ja aku on 
täis laetud.

Keskkonnasõbralikud sõidukid muutuvad tootjate ja kesk-
konnateadlike sõidukiomanike jaoks järjest tähtsamaks, 
eeskätt seetõttu, et seaduseandjad, nagu EL, väljastavad 
sisepõlemismootoritele lubatud maksimaalseid emissioo-
ne puudutavaid üha rangemaid direktiive. Külm mootor, ka 
siis, kui see on nüüdisaegne, paiskab rohkem heitgaase ja 
kulutab enam kütust. Ainult soe mootor saab katalüsaatorit 
kiiresti soojendada ja seeläbi heitgaase oluliselt vähenda-
da. Lisaks sellele tarbib soe mootor oluliselt vähem kütust, 
käivitub kiiremini ja kulub vähem.

ÜLDIST2.1

DEFA WarmUp on terviklik auto eelsoojendussüsteem. 
DEFA WarmUp koosneb akulaadijast, salongisoojendu-
sest, käivituskellast, sõidukispetsiifilisest mootorisoojen-
dusest, kaablist ja ühendusjuhtmetest. Nendele kompo-
nentidele oleme andnud spetsiaalsed nimetused:
 
             Käivituskell  =   SmartStart™ / Futura
 Akulaadija  =   MultiCharger
 Salongisoojendus =   Termini™ / Termina
 Mootorisoojendus =   SafeStart
 Ühendusjuhtmed =   GreenLink

DEFA WarmUp tagab sooja ja käivitusvalmis auto ja sama 
mugavuse, mis on autol alles pärast mõningaid sõidetud 
kilomeetreid. DEFA WarmUp garanteerib mugaval, usal-
dusväärsel ja efektiivsel viisil, et autojuht tegutseb soojas 
ja meeldivas miljöös ohutult ja keskkonnasõbralikult.

SmartStart™
Käivituskel
(Remote Control, RC) 

MultiCharger 1203
Akulaadija

SafeStart
Mootorisoojendus

Termini™
Salongisoojendus

GreenLink
Ühendusjuhe

Mugavus ja ohutus

SmartStart™
Termoandur

SmartStart™
Antenn

SmartStart™
Sõiduki moodul (Vehicle Unit, VU)

2 - DEFA WarmUp
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Katalüsaatorite tööpõhimõte
Katalüsaatorit soojendavad mootori heitgaasid. Kui kata-
lüsaator ei ole oma töötemperatuuri saavutanud, on selle 
puhastamisvõime oluliselt piiratud. 

Sõltuvalt välistemperatuurist võib kuluda mitmeid kilomeet-
reid, enne kui katalüsaator töötab soovitud tulemusega. Et 
külm mootor hakkaks paremini tööle, seadistatakse kata-
lüsaatoritega sõidukite puhul bensiinisegu kontsentreeritu-
maks. Seeläbi paisatakse õhku rohkem süsinikmonooksiidi 
ja süsivesinikku. Soe mootor paiskab õhku oluliselt vähem 
kahjulikke heitgaase. Sõltuvalt külmkäivituste arvust aastas 
võib iga autojuht kahjulike heitgaaside hulka esimestel 4 ki-
lomeetril vähendada 60 kuni 80 %. Uusimad uurimistulemu-
sed näitavad, et esimestel kilomeetritel pärast külmkäivitust 
paiskavad sõiduautode mootorid tavalise talve puhul õhku 
90 % kõigist CO ja HC heitgaasidest. Seega annab enne 
mootori käivitamist soe mootor külmal aastaajal olulise 
panuse keskkonnakaitsesse.

DEFA teostab Soome katselaboris regulaarselt ulatuslikke 
heitgaaside emissiooni puudutavaid teste. Alljärgnevalt 
lühike kokkuvõte uusimate testide tulemustest.

KESKKOND2.2

Sisepõlemismootor paiskab välja peamiselt kolme kesk-
konda kahjustavat ainet/ainerühma: süsivesinikud (HC), 
süsinikmonooksiidid (CO) ja lämmastikdioksiidid (NOx). 
Lisaks sellele paiskavad diiselmootorid välja peeneid ja 
ülipeeneid kübemeid, mis on eriti kahjulikud.

CO – Carbon monoxide: mürgine, värvitu ja lõhnatu gaas, 
mis võib põhjustada südameseiskumise. Esineb suurtes 
kogustes. Vanemad inimesed ja lapsed reageerivad kesk-
misest tundlikumalt.

HC – Hydrocarbon: kantserogeenne, mutageenne ja võib 
pärssida viljakust. 

NOx – Nitrogen dioxide: mürgine, põhjustab hingamis-
raskusi, kopsude töö puudulikkust ja vähendab vastu-
panuvõimet hingamisteede põletikele. Võib kahjustada 
osoonikihti.

Diisli osakesed, mis on kahjulikud südame- ja kopsuhai-
gusi põdevatele inimestele, võivad põhjustada allergiaid 
ja vähki. 

Diisli heitgaasid sisaldavad bensiini heitgaasidega võr-
reldes umbes 100 korda rohkem tahmaosakesi. Euroopa 
turul on viimastel aastatel olulisel määral tõusnud nõudlus 
diiselsõidukite järele.

2 - DEFA WarmUp

En bedre start hele dagen.     Mindre forurensing,mindre motorslitasje, mindre drivstofforbruk

Reduser motorslitasjenReduser drivstofforbruket

DEFA WarmUp 
bilvarmesystem gir deg:

•Alltid sikker start

•Stuevarm kupé og isfrie ruter 

•Alltid toppladet batteri

•Lengre levetid på batteriet

•Sikrere kjøring

•Redusert helsebelastning

•Mindre drivstofforbruk

•Mye mindre utslipp av skadelige
avgasser

SafeStart - motorvarmer
Sparer drivstoffog gir problemfri start

Motorvarmeren er selve hjertet i
DEFAs bilvarmesystem og sørger for
at motoren starter lettere, slites
mindre og bruker mindre drivstoff.
Samtidig bidrar den til reduksjon av
skadelige avgassutslipp.

MultiCharger - batterilader
Ekstra trygghet og forlenget levetid

DEFAs elektroniske batterilader
sørger for at du har fulladet batteri 
– hele vinteren. Godt å vite, med det
høye strømforbruket moderne biler
har. Laderen begynner å arbeide i det
øyeblikket du setter i kontakten, og er
selvfølgelig sikret mot overlading.

Termini™- kupévarmer
Stuevarm bil og isfrie ruter

Det er noe helt annet å sette seg inn 
i en oppvarmet bil enn i en nediset
”fryseboks”. Behagelig innetemperatur
gir ikke bare en helt annen komfort,
men gjør deg også til en sikrere og
mer opplagt sjåfør med isfrie ruter 
i alle retninger.

EcoPlug - kabel
Bedre, både for deg og miljøet

DEFAs apparatinntak er lite og diskré, og
enkelt å tilpasse på alle bilmodeller. 
Tilkoblingsledningen er grønn, et signal 
til omverdenen om at dette er en bileier 
som bruker fornuft og har omtanke for 
sine medmennesker og omgivelser.

Med DEFA WarmUp starter du dagen med
stuevarm bil. Dessuten slipper du å skrape is og
snø av vinduene, og du får fulladet batteri 
og varm motor. Du får aldri mer startproblemer,
uansett hvor kaldt det blir. Frostrøyk inne i bilen 

og snø og is på vinduene gjør deg til en farlig og
utrygg sjåfør. Med isfrie vinduer og klar sikt takket
være DEFA WarmUp kjører du sikrere – og
kroppen din har det bedre.

SmartStart™

- trådløs styringsenhet
Trådløs komfort

Ved hjelp av den nye SmartStart™

kan du enkelt styre 
bilvarmesystemet 
ditt enten du 

er hjemme eller på jobben, så lenge
du befinner deg innenfor 1200 meter
unna bilen. Toveis kommunikasjon
sørger for at du når som helst kan
kontrollere eller forandre innstillingene
dine – trygt og komfortabelt!

•Stor fleksibilitet, kan både benyttes
til elektrisk bilvarme og til alle typer
drivstoffvarmere

•Tydelig og lettlest display

•Liten og hendig, kan henges på
nøkkelknippe

•Tilleggsfunksjoner som temperatur-
målinger, kalender og stoppeklokke

•Rekkeviddesjekk

•Beskjed i displayet dersom 230V
ikke er tilkoblet

•Mulighet for tilkobling av 
garasjeportåpner

•Mulighet for å styre motorvarmer
og kupévarmer uavhengig av
hverandre

* Testene er gjennomført av det uavhengige tekniske instituttet Tiililä Oy
i mars 2006.

Reduser avgassutslippet

Verdens minste kupévarmer,
Termini™, er så slank at den kan
plasseres enkelt og diskré i
enhver bilkupé. Tester* som er
gjennomført dokumenterer rask
oppvarming og jevn temperatur 
i hele bilkupéen. Dette reduserer
innkoblingstiden og dermed
strømforbruket.

En liten norsk verdensnyhet med effekt som de store

101•NORSK•6s A4•Hovedbrosjyre  25-06-06  12:30  Side 4
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Külmkäivituse test 
mootorisoojendusega ja ilma

Heitgaaside emissiooni ja kütusekulu mõõdeti bensiini- ja 
diiselsõidukite puhul külmkäivitusel mootorisoojendusega 
ja ilma. Mõõtmised teostati Soomes asuvas Tiililä Oy kat-
sekeskuse -20 °C külmakambris. 13 katsesõidukit jahutati 
maha -20 °C-ni ja mõõtmised toimusid 2 jaos: mootorisoo-
jendusega ja ilma. Külmkäivituskatsel koos mootorisoojen-
dusega lülitati mootorisoojendus sisse 3 tundi enne katset. 
Sellise meetodiga testiti nii diisel- kui bensiinimootoreid.
Lisaks sellele sooritati katseid ülaltoodud meetodil -10 °C 
temperatuuri juures.

Katse tulemusena vähenes mootorisoojendusega bensii-
nisõidukite puhul CO- ja HC-heitgaaside hulk esimestel 
kilomeetritel olulisel määral (50 kuni 80 %). Seevastu 
NOx- ja CO2-emissioone mootorisoojendaja oluliselt ei 
mõjuta. Ka kütusekulu õnnestus esimestel kilomeetritel 
mootorisoojendajaga vähendada umbes 15 kuni 30 %. 
Mootorisoojendusega diiselsõidukite puhul alanes CO- ja 
HC-heitgaaside määr esimestel kilomeetritel 40 kuni 50 
%. Lisaks sellele oli võimalik CO2-emissiooni alandada 8 
kuni 12 %, NOx-emissiooni 12 kuni 18 % ja tahmaosakeste 
emissiooni 15 kuni 35 %. Diislikulu vähenes 8 kuni 12 %. 
Seega oli kõige enam võimalik emissioone ja kütusekulu 
vähendada esimestel kilomeetritel. Mõõtmistulemustes 
esines ka kõikumisi, mis olid tingitud sellest, et testis osa-
lesid erisugused autod, mille mootorite mahud ja tüübid olid 
erinevad. Katse tulemused näitavad aga, et kõigi testitud 
ja erisuguste DEFA mootorisoojendustüüpidega sõidukite 
puhul paranes käitumine külmkäivitusel oluliselt võrrelduna 
sõidukitega, millel mootorisoojendus puudus.

Testide lõpptulemus näitab, et mootorisoojendus võimaldab 
kõige enam vähendada bensiini- ja diiselmootorite CO ja 
HC emissiooni. Seevastu bensiinimootorite CO2 emissiooni 
see nii palju ei mõjuta. Diiselmootorite puhul vähendab 
mootorisoojendus suhteliselt suurel määral NOx ja kübe-
mete emissiooni. 

Diagramm D1 näitab kütusekulu -20 °C korral DEFA 
mootorisoojendusega ja ilma.

Heitgaaside emissiooni ja kütusekulu (D2) mõõdeti 
rullidega katsestendil, mis simuleerib linnasõite 4 identse 
sekventsina (C1–C4) kestusrežiimil (4 tsüklit x ca 1 km) 
ja maanteesõidul (C5) (1 tsükkel x ca 7 km) vastavalt ELi 
direktiivile 70/220/EMÜ ja 98/69/EÜ (EURO-3-sõiduprog-
ramm). Heitgaaside emissiooni ja kütusekulu mõõdeti 
pärast üksikute sekventside lõpetamist. 

D2

2 - DEFA WarmUp
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Diagramm D4 näitab DEFA mootorisoojendusest tingitud 
bensiinisõidukite kütusekulu ja CO, CO2 ja HC emissiooni 
keskmist vähenemist teatud sõidulõigul temperatuuril -20 
°C.

Diagramm D3 näitab DEFA mootorisoojendusest tingitud 
diiselsõidukite kütusekulu ja CO, CO2, HC, NOx ja kübe-
mete emissiooni keskmist vähenemist teatud sõidulõigul 
temperatuuril -20 °C.

Diagrammid D5 ja D6 näitavad CO, HC, CO2, osakeste 
ja NOx alanemist ning mootorisoojenduste efektiivsust 
1,6-liitrilise bensiinimootori ja 1,9-liitrilise diiselmootori 
korral, kui temperatuur on 0 °C.

Testide lõpptulemus näitab, et mootorisoojendus võimaldab 
kõige enam vähendada bensiini- ja diiselmootorite CO ja 
HC emissiooni. Seevastu bensiinimootorite CO2 emissiooni 
see nii palju ei mõjuta. Diiselmootorite puhul vähendab 
mootorisoojendus suhteliselt suurel määral NOx ja kübe-
mete emissiooni. 
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Diagrammil D8 on näitlikult toodud mootori temperatuurikõver 
mootoriõli soojendamisel (pindpaigaldusega soojendus seeria 
800).

Diagrammil D7 on näitlikult toodud mootori jahutusvedeliku 
soojendamise temperatuurikõver (lõdvikusoojendus seeria 700).
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Uuring näitab, et DEFA mootorisoojendused vähendavad oluli-
selt mootori kulumist.

Diagramm D9 näitab Cu (vase), Fe (raua) ja Mo (molübdeeni) 
sisaldust õlis pärast 30 külmkäivitust temperatuuril -20 °C DEFA 
mootorisoojendusega ja ilma.

Teste teostati võrdlemisi uue autoga, millel oli värske mootoriõli. 
Ühtekokku teostati 30 külmkäivitustsüklit. Sõiduk jahutati see-
juures -20 °C-ni. Seejärel käivitati mootor ja lasti sellel umbes 
üks minut tühikäigul töötada. Pärast mootori uut jahutamist -20 
°C-ni käivitati see uuesti.

Enne ja pärast testi võeti mootoriõli proov, mida laboris võrdle-
valt analüüsiti. Seejärel korrati teste mootorisoojendusega. 
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MUGAVUS2.5

Lumi, jää, härmatis ja udu kaovad, salongitemperatuur 
tõuseb toatemperatuurini, ning säästate end külmast ja 
ebamugavast autost. Mootor saavutab kiiremini töö-
temperatuuri ja sõiduki oma küte annab kiiremini soo-
ja. Jääkraapimine ja karistused halva nähtavuse eest 
kuuluvad minevikku! Külmetav juht lihtsalt ei saa hästi 
sõita. Külmetamine juhib tema mõtted kõrvale ja ta ei 
saa keskenduda. Uurimused näitavad, et kange kael ja 
seljavalud on paratamatud, kui päev algab külmas autos. 
Tekivad skeletilihaste pinged ja väheneb selgroo lülideva-
heliste ketaste paindlikkus.

Termoregulatsiooniga sisselülitamine
DEFA WarmUp on konstrueeritud nii, et mootor ja salong 
lähevad võimalikult kiiresti soojaks. Seega on äärmiselt 
ebaökonoomne lasta DEFA WarmUp’il töötada kauem kui 
hädavajalik: umbes 3 tunni möödudes on soojustasakaal 
saavutatud. Seejärel kulutatav võimsus on vajalik ainult 
temperatuuri säilitamiseks. Ülemäärane energia hajub 
keskkonda.

Tänu DEFA WarmUp’i käivituskelladele on sõiduk soovitud 
ajaks soe võimalikult vähese elektrikuluga. Temperatuuri 
kaudu toimuv (automaatika) süsteemi termojuhitav sisse-
lülitamine võimaldab äärmiselt kulusäästlikku tööd, kuna 
süsteem jääb sisselülitatuks ainult nõutud ajaks. Mida kõr-
gem on välistemperatuur, seda lühemat aega on süsteem 
sisselülitatud.

Autoaku käivitusvõimsus alaneb külma korral drastiliselt. 
(-18 °C korral on käivitusvõimsus veel vaid 40% algsest 
väärtusest.) Toide on tänapäevastel sõidukitel küll kindlam 
ja parem, ent ka voolutarve on olulisel määral tõusnud. 
See on tingitud näiteks esi- ja tagaklaasi soojendustest, 
istmesoojendustest, elektrilistest aknatõstukitest, tavalisest 
soojendusest jne.

DEFA WarmUp hoolitseb selle eest, et aku oleks alati 
täielikult laetud, ning pikendab ühtlasi aku eluiga. Ja mida 
kauem akud vastu peavad, seda vähem koormatakse 
keskkonda.

ÖKONOOMSUS2.4

Pole kuigi mõnus alustada päeva külma ning jäätunud 
klaasidega autosse istumisega. Isegi kui saate klaasid 
väljastpoolt lumest ja jääst puhtaks, põhjustavad niiskus 
ja kondensaat jää ja udu kiiret teket sissepoole. Pahatihti 
on tulemuseks äärmiselt halvast nähtavusest tingitud 
rängad avariid. DEFA WarmUp teeb jääkraapimisele ja 
jäätunud akendele lõpu.

OHUTUS2.3

2 - DEFA WarmUp

En bedre start hele dagen.     Mindre forurensing,mindre motorslitasje, mindre drivstofforbruk

Reduser motorslitasjenReduser drivstofforbruket

DEFA WarmUp 
bilvarmesystem gir deg:

•Alltid sikker start

•Stuevarm kupé og isfrie ruter 

•Alltid toppladet batteri

•Lengre levetid på batteriet

•Sikrere kjøring

•Redusert helsebelastning

•Mindre drivstofforbruk

•Mye mindre utslipp av skadelige
avgasser

SafeStart - motorvarmer
Sparer drivstoffog gir problemfri start

Motorvarmeren er selve hjertet i
DEFAs bilvarmesystem og sørger for
at motoren starter lettere, slites
mindre og bruker mindre drivstoff.
Samtidig bidrar den til reduksjon av
skadelige avgassutslipp.

MultiCharger - batterilader
Ekstra trygghet og forlenget levetid

DEFAs elektroniske batterilader
sørger for at du har fulladet batteri 
– hele vinteren. Godt å vite, med det
høye strømforbruket moderne biler
har. Laderen begynner å arbeide i det
øyeblikket du setter i kontakten, og er
selvfølgelig sikret mot overlading.

Termini™- kupévarmer
Stuevarm bil og isfrie ruter

Det er noe helt annet å sette seg inn 
i en oppvarmet bil enn i en nediset
”fryseboks”. Behagelig innetemperatur
gir ikke bare en helt annen komfort,
men gjør deg også til en sikrere og
mer opplagt sjåfør med isfrie ruter 
i alle retninger.

EcoPlug - kabel
Bedre, både for deg og miljøet

DEFAs apparatinntak er lite og diskré, og
enkelt å tilpasse på alle bilmodeller. 
Tilkoblingsledningen er grønn, et signal 
til omverdenen om at dette er en bileier 
som bruker fornuft og har omtanke for 
sine medmennesker og omgivelser.

Med DEFA WarmUp starter du dagen med
stuevarm bil. Dessuten slipper du å skrape is og
snø av vinduene, og du får fulladet batteri 
og varm motor. Du får aldri mer startproblemer,
uansett hvor kaldt det blir. Frostrøyk inne i bilen 

og snø og is på vinduene gjør deg til en farlig og
utrygg sjåfør. Med isfrie vinduer og klar sikt takket
være DEFA WarmUp kjører du sikrere – og
kroppen din har det bedre.

SmartStart™

- trådløs styringsenhet
Trådløs komfort

Ved hjelp av den nye SmartStart™

kan du enkelt styre 
bilvarmesystemet 
ditt enten du 

er hjemme eller på jobben, så lenge
du befinner deg innenfor 1200 meter
unna bilen. Toveis kommunikasjon
sørger for at du når som helst kan
kontrollere eller forandre innstillingene
dine – trygt og komfortabelt!

•Stor fleksibilitet, kan både benyttes
til elektrisk bilvarme og til alle typer
drivstoffvarmere

•Tydelig og lettlest display

•Liten og hendig, kan henges på
nøkkelknippe

•Tilleggsfunksjoner som temperatur-
målinger, kalender og stoppeklokke

•Rekkeviddesjekk

•Beskjed i displayet dersom 230V
ikke er tilkoblet

•Mulighet for tilkobling av 
garasjeportåpner

•Mulighet for å styre motorvarmer
og kupévarmer uavhengig av
hverandre

* Testene er gjennomført av det uavhengige tekniske instituttet Tiililä Oy
i mars 2006.

Reduser avgassutslippet

Verdens minste kupévarmer,
Termini™, er så slank at den kan
plasseres enkelt og diskré i
enhver bilkupé. Tester* som er
gjennomført dokumenterer rask
oppvarming og jevn temperatur 
i hele bilkupéen. Dette reduserer
innkoblingstiden og dermed
strømforbruket.

En liten norsk verdensnyhet med effekt som de store

101•NORSK•6s A4•Hovedbrosjyre  25-06-06  12:30  Side 4
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2.7.1 SmartStart™ 12V
SmartStart™ on kahest moo-
dulist koosnev kaugjuhtimis-
süsteem. 

VU = Vehicle Unit (paigaldami-
ne mootoriruumi)

RC = Remote Control (pult)

Moodulite omavaheline side 
toimub antenni kaudu. VU 
(saatmis- ja vastuvõtumoodul, 
paigaldatud mootoriruumi) sal-
vestab informatsiooni ja RC (pult) vajutamisega info 
edastatakse, eeltingimuseks on kontakt sõidukiga. 

Alljärgnevalt selgitame mõningaid SmartStart™ tähtsa-
maid funktsioone ja tehnilisi andmeid.

DEFA SmartStart™-i terviklik kasutusjuhend on eraldi 
dokumentatsioonina tootega kaasasoleval mini-CD-l. Li-
saks sellele on see info kättesaadav meie veebilehel.

KÄIVITUSKELL - SmartStart™ / Futura2.7

Rootsi keel
Soome keel
Saksa keel
Norra keel

Raadioside
Avatud maastikul kuni 1200 meetrit. 
Takistused, nt seinad, vähendavad 
ulatuvust. 

Kaks kasutajaprofiili
DEFA SmartStart™ võimaldab luua 
kaks erinevat kasutajaprofiili; ka-
sulik funktsioon, kui sama sõidukit 
kasutab mitu inimest. 

Menüükeele valik
DEFA SmartStart™-i menüüd on 
standardina ingliskeelsed. Võite 
aga valida ka rootsi, soome, saksa 
ja norra keele. 

Käivituskellad SmartStart™ ja Futura, mis kuuluvad DEFA 
WarmUp’i komplekti hulka, tagavad, et sõiduk on soovitud 
ajaks soe. Seadmed pakuvad kahte sõltumatut väljasõi-
duaega. Väljasõiduaeg on ajahetk, mil sõidukit hakatakse 
kasutama. Väljasõiduajad korduvad päevast päeva ja so-
bivad sõidukiomanikele, kes kasutavad sõidukit iga päev 
samal kellaajal. Lülitusaeg on aeg, mille kestel soojen-
dussüsteem jääb sisselülitatuks, kuni sõidukit hakatakse 
kasutama. Seda aega on võimalik lihtsalt valida või juhib 
seda automaatselt süsteem välistemperatuuri anduriga.
Valida saab järgmisi programme: 

• Automaatne sisselülitamine, 
             juhtimine välistem peratuuriga
• Lülitusaeg 1 tund
• Lülitusaeg 2 tundi
• Lülitusaeg 3 tundi
• Lülitusaeg 4 tundi (ainult SmartStart™)
• DEFA WarmUp’i otsekäivitus
• DEFA WarmUp VÄLJAS. (Paremale poole 
             Futura näidikule ei kuvata midagi.)

DEFA WarmUp’i võimalikult ökonoomseks ja kulusäästli-
kuks tööks soovitame kasutada käivituskellade automaa-
tfunktsiooni!

DEFA WarmUp’i käivituskellad ei ole mitte ainult äärmiselt 
tänapäevased, vaid neil on ka mitmeid lisafunktsioone.

2 - DEFA WarmUp

The departure time is the time at which the vehicle is                 
supposed to be ready for use.
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Eraldi lülitusaja programmeerimine salongi-
soojendusele ja mootorisoojendusele
See seadistamine nõuab lisareleed ja 
mõningaid kaableid. Siis saate mootori- 
ja salongisoojendust eraldi seadistada. 
Pärast seda, kui olete valinud mootori- 
ja salongisoojenduse eraldi juhtimise, 
minge soojendusprogrammile (ülal) 
Nüüd saate mootori- ja salongisoojendust eraldi seadis-
tada. 

Termostaadi seadistus
Termoandurit saab kasutada salongi 
või mootori termostaadina. Termostaadi 
funktsioon eeldab süsteemi seadis-
tamist mootori- ja salongisoojenduse 
eraldi sisselülitamisele. Kui süsteem on 
mootori- ja salongisoojenduse ühisele 
juhtimisele seadistamata, termostaadi 
funktsioon puudub.

Käivituskell
DEFA SmartStart™-il on stopper, mis 
võimaldab kindlaks teha ka vaheae-
gasid.

Viie- või seitsmepäevase nä-
dala programm
Võite valida, kas väljasõiduajad akti-
veeritakse viie- või seitsmepäevalise 
nädalana. Tehase seadistus on viie-
päevane nädal. Viiepäevase nädala 
puhul on väljasõiduajad laupäevadel ja pühapäevadel 
aktiveerimata. 

Kuupäevaga juhitav lülitusaeg
DEFA SmartStart™-iga võite järgmise 
väljasõiduajana seadistada kuupäeva-
ga juhitava väljasõiduaja. DEFA War-
mUp käivitub alles kindlaksmääratud 
ajahetkel, mis on eriti praktiline siis, kui 
minnakse reisile ning sõiduk jäetakse 
lennujaama. 

Väljasõiduajad
Standardina on väljasõiduaeg I seadis-
tatud kella 08.00-ks ja väljasõiduaeg II 
kella 16.00-ks. Režiimil „AUT” lülitub 
soojendussüsteem vastavalt välistem-
peratuurile automaatselt sisse.

Sissemagamine
2 tundi pärast väljasõiduaega – kui sõidukit ei käivitata 
programmeeritud väljasõiduajal, jääb DEFA Warmup järg-
miseks kaheks tunniks sisselülitatuks.

Süütesignaal
DEFA WarmUp:  pingelang
Kütusel töötav soojendus:  sinine juhe

Süütesignaal jääb ülejäänud soojendusajaks kustunuks. 

[oC]

- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 8
- 6
- 4
- 2
0

+ 2
+ 5
+10

15 74 90 102 12650 138 150 156 162 168 174 180114

D10

[min]

Diagrammil D10 on toodud süsteem, mille puhul termoan-
dur on paigaldatud näiteks põrkeraua külge. Automaat-
funktsioon juhib siis salongisoojendust ja mootorisoojen-
dust ühise termoanduriga.

2 - DEFA WarmUp
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Kütusel töötava soojenduse juhtimine
SmartStart™ võimaldab juhtida mitte 
üksnes DEFA WarmUp’i, vaid ka kü-
tusel töötavaid sõiduki eelsoojendus-
süsteeme. Tähelepanu! Turvalisuse 
kaalutlustel ei saa kütusel töötavate 
süsteemide sisselülitamine toimuda 
automaatrežiimis.

Soojendusprogramm – kütus
Välise, kütusel töötava sõiduki eel-
soojendussüsteemi juhtimisel kuvab 
SmartStart™ standardina A3. 
A1 kuni A5 on lülitusaja astmed vasta-
valt sõiduki suurusele. A1 on väikesõi-
dukitele, A3 keskklassi sõidukitele ja A5 suurtele sõiduki-
tele (näiteks pakiautod, linnamaasturid jne), vt diagramme 
D11–D13

* Tugeva külma korral võib näidik põhjuseta nõuda patarei 
vahetamist. Vahetage patarei siis, kui seda nõutakse toa-
temperatuuril (DEFA tootenumber DA418103). KASUTAGE 
ERANDITULT LIITIUMPATAREISID.

** Takistused nagu seinad, teised sõidukid jms vähendavad 
tunduvalt ulatuvust. Kui te oma asendit pisut muudate või hoiate 
SmartStart™-i vertikaalselt üles või alla autole suunatuna, on 
teil ehk uuesti kontakt olemas.

Tootenimi: SmartStart™        Tootenumber: DA 440020 (12 V) / DA 440021 (24 V)

Käivituskell
(RC)

Sõiduki moodul  
(VU)

Töötemperatuur* -10°C < T < 60°C -40°C / +80°C

Releeväljund Maks. 100 mA

Akutüüp 6 V liitium. 
2CR-1/3N Sõidukiaku

Ulatuvus** Kuni 1,2 km vaba nähtavuse korral

Sagedus [MHz] 868,370 MHz

Voolutarve <5 µA <10mA

Katsetus ja luba 
EMÜ vastaval t  standardi te le EN 301 489-1:2005-04 ja EN 
301489-3:2002.08.
Raadiotest vastavalt standardile ETSI EN 300 220-1:2000-09.
Emissioonitest vastavalt standardi EN 301489-1 spetsifikatsioonidele 
2004/104/EÜ nõuetele vastavuse kohta.

Tehnilised andmed

[oC]

+6...+10

+11...

[min]

+1...+5

- 4...0

-9...-5

-14...-10

-19...-15

-24...-20

-25....

25 36 47 58 60

A-5

D13[oC]

+6...+10

+11...

[min]

+1...+5

- 4...0

-9...-5

-14...-10

-19...-15

-24...-20

-25....

15 24 33 42 51 60

A-3

D12

[oC]

+6...+10

+11...

[min] 5 12 19 26 33 40

+1...+5

- 4...0

-9...-5

-14...-10

-19...-15

-24...-20

-25....

A-1

47 54 60

D11

2 - DEFA WarmUp
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2.7.2 SmartStart™ 24V
Võib kasutada ka 24 V korral. SmartStart™-il on samad 
funktsioonid mis 12 V korral. SmartStart™ 24 V releejuhti-
misele on vaja 24 V releekarpi. Vt selle kohta 24 V lülitus-
skeemi D20 leheküljel 42.

Patareivahetus

KASUTADA TULEB LIITIUMPATAREID. 
DURACELL 28L VÕI SANYO 2CR- 1/3N

(Varuosa nr 418103)

Varuosad
 DA418100 SmartStart™-kaugjuhtimispult (RC = Remote Control)

 DA418103 6 V liitiumpatarei

 DA418101 Sõidukisse paigaldatud moodul (VU = Vehicle Unit)

DA418072 Terviklik tootenumbri DA418101 ja DEFA-akulaadija  
                       ja/või kütusel töötavate süsteemide juhtimise relee 
                       vaheline kaablikimp. Temperatuuriandur, varuosa 
                       nr DA418071)

#418100 #418103

#418072

Liitium

#418101

2 - DEFA WarmUp
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Nooleklahvid    
Klahve kasutatakse aja seadistamisel ja väljasõiduaegade 
programmeerimisel. 

Soojendusklahv   
Soojendusklahv võimaldab valida erinevaid eelseadis-
tatud soojendusprogramme. Klahvi   igakordsel 
vajutamisel vahetub käivituskell järgmiste soojendusprog-
rammide vahel:

Kui välistemperatuuri andurit ei ole ühendatud, võtab 
juhtimise endale moodulisse integreeritud termoandur. 

Klahvide funktsioonid:

Funktsiooniklahv    
Pärast iga järgnevat vajutust on 
käivituskellale kuvatud vastavalt:

• 24 h kell

• Väljasõiduaeg I – tehase seadistus 08.00

• Väljasõiduaeg II – tehase seadistus 16.00

• Akupinge

• Välistemperatuur °C

* Selleks peab olema paigaldatud                                          
 välistemperatuuri andur.

Kui akupinget ja välistemperatuuri ei kuvata, ei ole välis-
temperatuuri andurit ühendatud. Igakordsel klahvi 
vajutamisel vahetub käivituskell 24 h kella, väljasõiduaja I 
ja väljasõiduaja II vahel.

2.7.2 Futura
DEFA Futura kuvab välistemperatuuri, 
sellesse on integreeritud nullilähedase 
temperatuuri hoiatussüsteem ja lisaks 
näitab ta akupinget/laadimispinget. 
Moodul on varustatud näidiku valgustu-
sega, mis lülitub sisse töötava mootori 
korral või klahvide vajutamisel.

Pärast käivituskella paigaldamist ja toiteühenduse loomist 
saab sellelt seadistada kellaaega ja programmeerida väl-
jasõidu- ja lülitusaegu. 

Kui käivituskella näidiku valgustus ei tööta, siis esimene 
klahvivajutus lülitab sisse ainult valgustuse.

Välistemperatuuriga juhitav auto-
maatne sisselülitamine
Sisselülitamine 1 tund enne seadis-
tatud väljasõiduaega
Sisselülitamine 2 tundi enne seadis-
tatud väljasõiduaega
Sisselülitamine 3 tundi enne seadis-
tatud väljasõiduaega
DEFA WarmUp SEES.
DEFA WarmUp VÄLJAS (näidikule 
paremale ei kuvata midagi)

2 - DEFA WarmUp
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Käivituskella seadistamine
1. Klahvi    vajutamisel kuvatakse näidikule vastavalt 
 kellaaeg, väljasõiduaeg I või väljasõiduaeg II
 vastavalt sellele, millist funktsiooni soovite 
 muuta. 

2. Vajutage mõlemaid nooleklahve    samaaegselt.
Kellaaeg/väljasõiduaeg hakkab vilkuma. Käivituskell on 
nüüd programmeerimisrežiimil.

3. Kellaaja/väljasõiduaegade seadistamine toimub noole-
klahvidega.

Valitud aja salvestamiseks oodake 5 sekundit, kuni vilkumi-
ne lõpeb. Kui lülituskell DEFA WarmUp sisse lülitub, vilgub 
näidikul sümbol „On”.

Lülitusaeg on alati seotud programmeeritud väljasõiduaja-
ga. Kui programmeeritud väljasõiduajal sõidukit ei käivitata, 
siis pikeneb lülitusaeg automaatselt umbes 2 tundi väljasõi-
duajast edasi (sissemagamise funktsioon). Seejärel lülitub 
süsteem välja ja lülitub uuesti sisse alles siis, kui on käes 
järgmise väljasõiduaja lülitusaeg. See kehtib sõltumata 
sellest, kas valiti automaatrežiim või 1-, 2- või 3-tunnine 
lülitusaeg. Sõiduki käivitamisel kustutatakse allesjäänud 
lülitusaeg ja sissemagamise funktsioon automaatselt.
Näide 1:
0 °C korral lülitub käivituskell DEFA WarmUp sisse 90 mi-
nutit enne väljasõiduaega. Selle aja jooksul tõuseb mootori 
temperatuur 600 W võimsusega mootorisoojendust kasu-
tades umbes 30 °C võrra.
Näide 2:
-17 °C või madalama temperatuuri korral lülitub DEFA 
WarmUp sisse 196 minutit enne väljasõiduaega ja mootori 
temperatuur tõuseb 600 W võimsusega mootorisoojendust 
kasutades umbes 50 °C võrra.

Mootori temperatuuri tõus sõltub mootorisoojendaja tüübist ja 
seadistusest. 

20

-20

19590
-30

-10

0

10

A

ºC min.

D14

Termoregulatsiooniga sisselülitamine
Automaatrežiimi valimisel (D14) mõõdab termoandur vä-
listemperatuuri ja määrab iseseisvalt kindlaks lülitusaja 
vastavalt programmeeritud väljasõiduajale. Kui välistem-
peratuuri andurit ei ole paigaldatud, mõõdab temperatuuri 
käivituskella sisetemperatuuri andur. Mida madalam on 
temperatuur, seda kauemaks peab süsteem jääma sisselü-
litatuks, saavutamaks mootori ja salongi soovitud tempera-
tuuri. Soovitame aktiveerida käivituskella automaatrežiimi, 
kuna see režiim on äärmiselt ökonoomne. Skeem näitab 
välistemperatuurist sõltuvat lülitusaega minutites. 

2 - DEFA WarmUp
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Nullilähedase temperatuuri hoiatus
Käivituskellal on libeduse hoiatusfunktsioon, mis edastab 
hoiatuse, kui sõiduk siseneb temperatuurialale, kus valitseb 
libeda sõidutee oht. Selle funktsiooni eelduseks on välis-
temperatuuri anduri ühendamine.

Kui sõiduk siseneb temperatuurialale, kus temperatuur 
langeb alla +4 °C või tõuseb üle -4 °C, kuvatakse näidikule 
hoiatus, käivituskella klahvide valgustus vilgub 6 sekundit 
kiires taktis ja kuvatakse temperatuur.

Uue hoiatuse jaoks peab temperatuur eelmise hoiatusega 
võrreldes vähemalt 2 °C võrra muutuma. Kuna esimene 
hoiatus antakse 4 °C juures, peab temperatuur tõusma vä-
hemalt 6 °C-ni ja seejärel langema vähemalt 4 °C-ni, enne 
kui antakse uus nullilähedase temperatuuri hoiatus. Seni, 
kuni nullilähedase temperatuuri hoiatus on aktiveeritud, ei 
saa käivituskella kasutada.

Mootori käivitamine
Mootori käivitamisel kustutatakse kuni väljasõiduajani alles-
jäänud aeg ja näidikul olev „On”-sümbol kustub. Käivituskell 
kuvab järgmise info:
käivitamise eelne akupinge, käivitamise järgne akupinge ja 
välistemperatuur (iga funktsiooni kohta umbes 2 sekundit). 
Seejärel läheb käivituskell uuesti üle enne infosekventsi 
viimati valitud funktsioonile. See kehtib ka juhul, kui on 
ühendatud välistemperatuuri andur.

Mootori seiskamine
Mootori seiskamisel teostab käivituskell infosekventsi ja 
kuvab väljasõiduaja I ja väljasõiduaja II. Seejärel läheb see 
tagasi enne infosekventsi viimati valitud funktsioonile.

Temperatuuri kalibreerimine
Välistemperatuuri anduri ja temperatuurinäidiku konstrukt-
sioon peab garanteerima võimalikult suure täpsuse. Kui 
järelreguleerimine on siiski vajalik, toimige järgmiselt:

1. Vajutage klahvi   , kuni näidikule kuvatakse tempe-
ratuur.

2. Vajutage samaaegselt mõlemaid nooleklahve          
Temperatuur vilgub. Kui temperatuur ei vilgu, siis teie käi-
vituskella versioon seda funktsiooni ei toeta.

3.  ja  võimaldavad järelreguleerimist +/- 3 kraadi.

Näidiku valgustus
Väljalülitatud süüte korral lülitatakse käivituskella näidiku 
valgustus sisse suvalise klahvi vajutamisega. Valgustus 
jääb sisselülitatuks 1 minuti jooksul pärast viimast klahvi-
vajutust.
Sõltuvalt käivituskella informatsiooni kasutatavusest võib 
näidiku valgustuse programmeerida selliselt, et see on 
sõidu ajal sisse- või väljalülitatud.

Näidiku valgustus sisse/välja
Vajutage klahvi    5 sekundit, et näidiku valgustus sisse 
lülitada. 

Näidiku valgustuse väljalülitamine sõidu ajal
Vajutage klahvi  5 sekundit, et näidiku valgustus välja 
lülitada.

2 - DEFA WarmUp
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MOOTORISOOJENDUS - SafeStart2.8

Järgmised asjaolud võivad põhjustada kaitsme läbipõle-
mise: 

• Mootori jahutusvedeliku tase liiga madal, soojusele        
     ment asub osaliselt õhus. 

• Õhutasku soojuselemendi ümber

• Must või saastunud jahutusvedelik ja seega isolatsioo  
 nikihi aeglane moodustumine soojuselemendi ümber,  
 nii et soojusvahetust antifriisi ei toimu. 

DEFA mootorisoojenduse ühendamise korral saate mootori 
temperatuuri tõsta kuni 50 °C võrra välistemperatuurist 
kõrgemale, sõltuvalt soojenduse paigaldusest ja tüübist 
ning jahutusvedeliku kogusest. 

Ideaalne lülitusaeg sõltub välistemperatuurist. Umbes 3 tun-
ni möödudes saavutatakse soojustasakaal. See tähendab, 
et seejärel kulutatav võimsus on ainult temperatuuri säilita-
miseks. Ülejääk antakse üle keskkonda. Mootorisoojendus 
võib jääda pikemat aega sisselülitatuks, ilma et mootor või 
soojendus kahjustuksid. Aga sellega kulutatakse tarbetult 
palju elektrit. 

DEFA mootorisoojenduse eeldatav tööiga on 15 aastat 
(Sama, mis enamlevinud sõidukite eluiga). Eeldatav eluiga 
on tagatud normaalse kasutamise korral. DEFA defineerib 
”Normaalse kasutamise”;

3 ühendust 3 tunniks 24 tunni jooksul. 150 kasutuspäeva 
aastas (5 kuud aastas). 

On võimalik erandina nimetada normaalseks kasutamiseks 
ka terve aasta jooksul kasutamist sõidukite nagu kiirabi, tu-
letõrje jne mootorites, kus mootori soojendus on ühendatud 
24/7. Hoolduskulud ei kata DEFA AS.

Paljudes parklates kasutatakse voolupistikutes taimerit, 
mis lülitab voolu sisse ja välja mitu korda tunnis. Kasutades 
DEFA soojendust sellistes tingimustes, ei kvalifitseeru see 
“Normaalse kasutamise” alla ja sellistel juhtudel toodetele 
garantii ei kehti.

Mootorisoojendus peab võimalikult efektiivselt sooja 
tootma ja selle mootorile üle kandma. See võib toimuda 
soojuskonvektsiooniga töövedeliku (jahutusvedelik või 
mootoriõli) otsesel soojendamisel või juhtivusliku sooja-
leviga töövedeliku kaudsel soojendamisel mootoriplokis 
või õlivannis oleva pinnakinnitusega soojenduse kaudu. 
Eelsoojendusajaga ja keskkonnatemperatuuriga juhitu-
na peab mootorisoojendaja saavutama soojatasakaalu. 
Soojatasakaal on saavutatud siis, kui mootorisoojendaja 
poolt edastatav soojusenergia on enam-vähem võrdne 
keskkonda äraantava soojusenergiaga.

DEFA pakub mootorisoojendajatele mitmeid lahendusi, 
sõltuvalt sellest, kas sõiduk on õhk- või vesijahutusega 
ning kui suur või väike on jahutusvedeliku kogus. Pa-
kume ka täiuslikke lahendusi traktoritele, pakiautodele, 
veoautodele, muudele sõidukitele ja statsionaarsetele 
masinatele. 

Meie tootevalikus on üle 500 erisuguse mootorisoojenda-
ja enam kui 3400 erinevale sõidukimudelile. Meie tooted 
on jagatud 9 põhiseeriasse, mis erinevad funktsioneerimi-
se ja kinnituse poolest. 

Kasutame kolme erinevat numeratsiooni (411xxx, 
412xxx ja 413XXX). Numbrite kolm viimast kohta 
tähistavad soojenduse seeriat.

DEFA sooviks on pakkuda igale sõidukimootorile opti-
maalne lahendus. Mootoritele, millel puuduvad ligipää-
setavad paisumiskorgid või sulgurid, on olemas DEFA 
mootorisoojendused spetsiaaläärikutega, mootorisoojen-
dused lõdvikusse paigaldamiseks või pinnakinnitusega 
soojendused. 

Sõltumata kinnituspõhimõttest peavad kõik DEFA mooto-
risoojendused mootorit optimaalselt soojendama.

Enamiku DEFA mootorisoojenduste element paigaldatak-
se otse jahutusvedelikku ning sellega tagatakse soojen-
datud jahutusvedeliku aeglane ringlus. Sulavkaitse hoiab 
ära ülekuumenemise. 

2 - DEFA WarmUp

DEFA kirjeldab “Normaalset kasutust” kui;

3 ühendust 3 tunniks. 24 tunni jooksul. 150 kasutuspäeva aastas (5 kuud aastas). On võimalik 
erandina nimetada normaalseks kasutamiseks ka terve aasta jooksul kasutamine sõidukite nagu 
kiirabi, tuletõrje jne mootorites, kus mootori soojendus on ühendatud 24/7. Hoolduskulud ei kata 
DEFA AS.
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2 - DEFA WarmUp

Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 201 kuni 
299. Need soojendused on varus-
tatud keermega ja neid kasutatakse 
sõidukite puhul, mille veesärgil on 
ligipääsetav keermeskork. Ääriku ja 
mootoriploki seinte vaheline tihenda-
mine toimub kooniliste keermetega, 
O-rõngaga ja tihendiga või tihendus-
massiga. Enamikel juhtudel on äärik 
sellise kujuga, et soojuselement 
jääb ääriku pöörlemise ajal lukusta-
tuks. Seeriasiseselt on soojenduste 
äärikud ketta- või kuplikujulised.

Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 001 kuni 
099. Soojenduse äärik koosneb 
koonilisest kettast ja soojendus 
kinnitatakse press-istuga. Sellist 
soojenduse tüüpi kasutatakse piisa-
valt suure veesärgi puhul, kus jagub 
ruumi soojuselemendi kogu köe-
tavale osale. Nii on see enamasti 
suurte mootoritega sõidukite puhul, 
millel on vastavalt suured veesärgid. 
Selline soojendus paigaldatakse 
ainult malmist mootoriplokkidega 
sõidukitele.

Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 101 kuni 
199. Nende soojenduste puhul 
on äärik kuplikujuline, et kuppel 
mahutaks kogu soojuselemendi 
köetava detaili või osa sellest. Neid 
soojendusi kasutatakse liiga väikese 
veesärgiga mootorite puhul. Nende 
soojenduste kinnitamiseks kasuta-
takse press-istu. Nendel soojenduse 
tüüpidel võib olla üks või mitu eri-
neva läbimõõduga koonilist pinda. 
Tänu sellele saab soojendajat ka-
sutada erinevatele mootoritüüpidele. 
Selline soojendus paigaldatakse 
ainult malmist mootoriplokkidega 
sõidukitele. 

Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 301 kuni 
399. Selle seeria soojenduste 
äärik on ketta- või kuplikujuline. 
Ääriku ja mootoriseinte vaheliseks 
t i h e n d a m i s e k s  k a s u t a t a k s e 
O-rõngast või  kummit ihendit . 
Soojendus kinnitatakse mootoriploki 
k ü l g e  j ä i g a ,  m o o t o r i p l o k i 
siseseintele asetatava T-kinnitiga 
ja T-kinniti kinnitamiseks kasutatava 
mutriga/tihendusmutriga. Seda 
meetodit kasutatakse ka siis, kui 
soojuselemendi ümber on liiga vähe 
ruumi press-istuga soojendusele, 
või alumiiniummootorite puhul.

Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 401 kuni 
499. Erandiks on soojendused nu-
meratsiooniga 420 kuni 423. Selle 
mootorisoojendaja tüübi puhul on 
äärikuks metalltoru. See toru võib 
soojuselementi ümbritseda täielikult 
või osaliselt. Soojendus paigaldatak-
se jäigalt mootori jahutusvedeliku 
ühe vooliku teatud kohta metall-liit-
miku külge (nt veepumba liitmik). Nii 
on metalliga ümbritsetud soojusele-
mendi kogu köetav osa. 

2.8.1 Seeria 000 – Sile koonusäärik 

2.8.2 Seeria 100 – Kuplitaoline koonusäärik

2.8.3 Seeria 200 – Keermesäärik 

2.8.4 Seeria 300 – laienev T-kinniti 

2.8.5 400 series - Seeria 400 – lõdvikusse    
 paigaldamiseks ilma termostaadita 
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Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 601 kuni 
699. Soojendusi kasutatakse õhk-
jahutusega mootorite puhul või 
kombineerituna jahutusvedelikku 
asetatava mootorisoojendajaga.
Õlitootjad on õlikvaliteedi halvene-
mise vältimiseks fikseerinud kuumu-
tatava elemendi pinnaks 2,4 W/cm². 
Mahuka õlivanniga suurte sõidukite 
puhul asub elemendi kuumutatav 
osa otse õlis. Õlisoojenduse tava-
päraseks võimsuseks on 250 W. 
Sellest tingitult puuduvad neil ele-
mentidel sulavkaitsmed.

Õlisoojendused võib jagada kahte 
erinevasse rühma: 
• Soojendused, mille puhul ele  
 ment on paigaldatud õlivanni  
 kaanele või korgile.
• Soojendus paigaldatakse õlivan 
 ni keermeavasse.

Vt ka õlivannis olevat õli kaudselt 
soojendavat seeriat 800. 

Lõdviku soojendustel on DEFA 
numeratsioon 701 kuni 799 ning 
need võib jaotada kahte erinevasse 
alarühma: 
• Termostaadita soojendused 
• Termostaadiga soojendused 
Termostaadita soojendused 
Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 701–709 ja 
758–799. Soojendused koosnevad 
soojuselemendist ja veesärgist, 
millel on sisend- ja väljundliitmikud 
erinevat mõõtu lõdvikutele. Soojen-
dustel 758–799 on termostaat ja 
need sobivad erineva paigaldusviisi 
jaoks (lõdvikud, T-kinnitid, voolikuk-
lambrid jne).
Enamasti toimub paigaldus õlija-
huti juures olevasse lõdvikusse 
või sisemise sõidukisoojenduse 
lõdvikusse. 

S p e t s i a a l ä ä r i k u g a  v õ i 
spetsiaalkinnitusega soojendused 
on tähistatud DEFA numeratsiooniga 
501 kuni 599  ja 2501–2599 . 
Erinevatel mootorimudelitel on 
paisumiskorkide asemel erineva 
kujuga veesärki viivad sulgurid. 
Selliste soojenduste tarbeks toodab 
DEFA originaalse sulguriga identset 
äärikut. Soojendus kinnitatakse 
k r u v i d e g a .  T i h e n d a m i s e k s 
kasutatakse tihendit või O-rõngast. 
Lisaks sellele on antud seerias 
saadaval soojendus, mis koosneb 
siledast või kuplikujulisest äärikust 
ja mis kinnitatakse kanduriga.

Neid soojendusi tähistatakse DEFA 
numeratsiooniga 420 kuni 423 
ja nad moodustavad seeria 400 
alarühma. DEFA 420-421-422-423 
erinevad seeria 400 teistest soojen-
dustest 2 olulises aspektis:
soojuselement asub täiel ikult 
veesärgis. Soojendustemperatuuri 
piiratakse integreeritud termostaadi 
abil. Termostaat reguleerib jahu-
tusvedeliku temperatuuri ja lülitab 
elemendi toite välja, kui soojenduse 
sisendi/väljundi temperatuur on saa-
vutanud 80 °C. 70 °C juures lülitub 
soojendi uuesti sisse.

2.8.5 Seeria 420 – lõdvikusse 
 paigaldamiseks koos termostaadiga

2.8.6 Seeria 500 – spetsiaalkinnitused

2.8.7 Seeria 600 – õlisoojendus

2.8.8 Seeria 700 – lõdviku soojendus

Tähelepanu! Tegemist ei ole universaalse mootorisoojen-
duselemendiga - kasutada ainult ettenähtud sõidukitel ja 
ettenähtud mootorites.
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Need soojendused on tähistatud 
DEFA numeratsiooniga 710 kuni 
757 ja nad koosnevad erinevateks 
paigaldusvõimalusteks (lõdvikud, 
T-kinnitid, voolikuklambrid jne) ette-
nähtud soojendusest 715. Soojen-
dus 715 koosneb ühe elemendiga 
veesärgist ja elektriühenduskarbist. 
Ühenduskarbis asub termostaat, mis 
mõõdab ühenduskarbi ja veesärgi 
vahelist temperatuuri. Sisend- ja 
väljundliitmikud on ette nähtud 5/8” 
või 16 mm lõdvikutele. Soojendus 
on varustatud termostaadiga, mis 
reguleerib jahutusvedeliku tempe-
ratuuri ja lülitab elemendi toite välja, 
kui soojenduse sisendi/väljundi 
temperatuur on saavutanud 80 °C. 
70 °C juures lülitub element uuesti 
sisse. 

Soojendus koosneb veesärgist ja 
elektriühenduskarbist. Ühenduskar-
bis asub 2 kahefaasilist termokaitset 
ja termostaat, mis mõõdab ühendus-
karbi ja veesärgi vahel oleva metall-
plaadi temperatuuri. Soojenduses 
olevad kaitsmed takistavad soo-
juselemendi kahjustumist võimaliku 
ülekuumenemise korral. 

230V
ºC

Pinnakinnitusega soojendused 
on tähistatud DEFA numerat-
siooniga 801–899, 2801–2899 ja 
3801–3899.

Pinnakinnitusega soojendused võib 
jagada kahte erinevasse rühma: 

• Mootoriplokkide soojendused 

• Õlivannide soojendused

Pinnakinnitusega soojendustel on 
paigalduskohaga kohandatud alu-
miiniumivalust element. Õlivannide 
pinnakinnitusega soojendused on 
põhimõtteliselt õlisoojendused, 
mis soojendavad jahutusvedeliku 
asemel õli. Õlivannide pinnakin-
nitusega soojenduste puhul ei ole 
temperatuuritõus mootoriplokis võr-
reldav jahutusvedelikku soojendava 
mootorisoojendusega. Soojenduse 
kontaktpinnale kantakse soojus-
juhtivusega pastat, et parandada 
soojusülekannet pinnakinnitusega 
soojenduselt mootoriplokile või 
õlivanni. 

 

2.8.10  Tehnilised andmed
DEFA mootorisoojenduse võimsus on 175 kuni 2000 W, 
sõltuvalt soojendatava mootori suurusest. DEFA mooto-
risoojendused vastavad järgmistele standarditele: EM-
KO-TUB(61)NO 293/91, EN 60335-1 ja EMKO-TSB(61)
NO293A94.

Jahutusvede-
liku
soojendus

Õli-
soojendus

Pinnakinnitu-
sega 
Soojendus

Pinge 230V 230V 230V

Võimsus 550-2000W 175-370W 300-400W

Kaitseaste IP44 IP44 IP44

Ülevaade erinevate termostaatide ja nimivõimsustega 
soojendustest: 

710-757 – termostaadiga

721-734 – termostaadiga

2.8.9 Seeria 800 – pinnakinnitusega soojendus

700W
(6-12 L)*

1000W
(12-18 L)*

1500W
(16-24 L)*

2000W
(22 L>)*

80ºC 411721 411722 411723 411724

60ºC 411727 411728 411729 411730

40ºC 411731 411732 411733 411734

230V
ºC

*Mootori jahutusvedeliku maht (L), millise korral soovitatak-
se elementi kasutada.
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2.9.2 Tehnilised andmed
Termini tabelis sisaldub muuhulgas võimsustarve kahe 
erineva keskkonnatemperatuuri korral. 

DEFA salongisoojendused töötavad PTC-soojusele-
mendiga (PTC = Positive Temperature Coefficient), mis 
kohandab võimsuse vastavalt sisseimetava õhu tempera-
tuurile. 20 °C temperatuuritõus põhjustab 20% võimsuse 
languse. Salongitemperatuuri tõustes langeb võimsus ja 
ühtlasi voolutarve. Salongisoojendus on varustatud auto-
maatse ülekuumenemiskaitsmega. Selle aktiveerumisel 
vabaneb kaitse, kusjuures pistik jääb lahti ja salongisoo-
jendus jääb kuni mahajahtumiseni väljalülitatuks (umbes 
30 min). Täiendavaks kaitsmeks on sulavkaitse. Selle 
aktiveerimisel tuleb salongisoojendus saata veakõrvalda-
misele.

Salongisoojendus kinnitatakse sõiduki salongi spetsiaal-
sete kandurite abil.

2.9.1 Kasutusala
Termina 1400 ja Termini™ 1350, väikeautost kuni keskklas-
si mahtuniversaalini.

Termina 2000 ja Termini™ 2100, ruumikast limusiinist 
veoautokabiinini.

SALONGISOOJENDUS 
Termini™ / Termina

2.9

2 - DEFA WarmUp

Termini ™ 1350 1850 2100

Võimsusaste [W] -25 °C 0/1350 0/850/1850 0/1300/2100

Võimsusaste [W] +25 °C 0/1100 0/720/1560 0/1060/1700

Laius [mm] 138 141

Kõrgus (mm) 35 47

Sügavus  (mm) 181 183

Kaal  (g) 595 745

Kandur  (g) 20 20

IP 20 20

Certification EN 60335-1, EN60 335-2-30 , NEK 
554

Termina ™ 1400 2000

Võimsusaste [W] -25 °C 0/800/1400 0/1100/2000

Laius  (mm) 146 200

Kõrgus  (mm) 75 90

Sügavus  (mm) 165 200

Kaal  (g) 890 1300

Kandur  (g) 35 35

IP 20 20

Load EN 60335-1, EN60 335-2-30 , 
NEK 554

Termina tabelis on toodud võimsustarve -25 °C keskkonna 
temperatuuri korral. 

Termini™ kasutab patenteeritud tehnoloogiat. 
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2.9.3 Salongisoojenduse test
Alljärgnevalt on toodud külmakambris teostatud ja 
salongisoojenduste efektiivsust illustreerivate testide 
tulemused.

Katsed teostati külmakambris -20 °C välistemperatuuri 
korral. Salongisoojendused lülitati sisse ja mõõtmisi 
teostati 120 min jooksul. Diagrammid näitavad 
temperatuuri tõusu esindusliku sõiduki salongi üksikutes, 
valitud mõõtmispunktides.

Diagramm D15 näitab salongi soojuskõveraid Termini™ 
2100 kasutamisel. Katsed tehti suure linnamaasturiga.

Pärast 2-tunnist tööd on suurimaks mõõdetud 
temperatuuritõusuks 43 °C. Nagu diagrammilt näha, 
toimub suurim temperatuuritõus esimestel minutitel. 
Keskmine tõus viimase tunni jooksul on kõigest 4 °C. 
Soojuskõverad jätkuvad asümptootiliselt, nii et keskmine 
tõus järgmise töötunni jooksul on veelgi väiksem.

Diagramm D16 näitab salongi soojuskõveraid Termina 
1400 või Termini 1350 kasutamisel. Katsetustel kasutati 
tavalist, sedaankerega keskklassi sõiduautot.

Salongisoojenduste jääsulatusomadused on kujutatud 
järgmistel piltidel enne ja pärast 2-tunnilist testi.

10 20 30 40 50 70 80 90 100 110 120

Katus
Külgaken
Tagumine peatugi
Esiklaas

60

D15

10 20 30 40 50 70 80 90 100 110 120

Katus
Külgaken
Tagumine peatugi
Esiklaas

60

D16

PÄRAST

ENNE
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DEFA laadimisseadmed sobivad avatud ja ventiiliga juhi-
tavatele akudele. Lahtiste akude puhul saab mõõta happe 
tugevust. Ventiiliga reguleeritavad akud jagatakse kahte 
rühma: Geelakud ja AGM-akud (AGM = Absorbed Glas 
Matt). AGM-akudes on hape vabalt voolavana, aga imetud 
klaasfiibrist mattidesse. Geelakude puhul lisatakse happele 
ainet, mis muudab selle geeliks. 

Akude laadimisvool peaks olema üldiselt alla 20% akuma-
hust ampertundides (Ah).  

2.10.1 MultiCharger 1203  3A
Laadimisseade töötab käivituskellast 
sõltumata. Laadimisseade on ette 
nähtud peamiselt sõiduautodele.  

Omadused: 

• Uuenduslik lülitusrežiimis laadimiselektroonika,   
 mis säästab akut. Tänu sellele võib laadija
 jääda pidevalt ühendatuks. 

• Temperatuuriga kompenseeritud laadimispinge   
 tagab, et aku täislaadimine toimub igasugustes   
 tingimustes.
 
• Laadimisrežiimi või kiirlaadimisrežiimi valgusta  
 tud näit (roheline või punane).

• Kui akut koormatakse säilituslaadimisel nii tuge  
 valt, et akupinge langeb alla 13 V, läheb laadija   
 automaatselt üle täisvõimsusel laadimisele
 (kiirlaadimisrežiim).

• Laadijal on lühise- ja polaarsuse kaitse. Selleks   
 peab aga lisatud kaitse olema paigaldatud. 

• 230 V tähis, mis takistab relee sisselülitatuks   
 jäämist ja aku tühjenemist, kui laadimisseade
 ei tööta. 

• 2 releega juhitavat väljundit mootori- ja statsio  
 naar-soojendusele, mida saab juhtida    
 käivituskellaga (väline signaal). 

• Ei kahjusta keerukat elektroonikat.

• Väiksemõõduline

• Kaitseb akut lagunemise eest (sulfateerumine) ja 
 pikendab aku eluiga. 

• Väldib kahjulike gaaside vabanemist (ohutu).

AKULAADIJA  - MultiCharger2.10

2.10.2 MultiCharger 1210 10A
Laadijat saab lisaks sõiduautodele kasutada ka järgmis-
tes valdkondades: 

• haagiselamud
• põllumajandusmasinad
• paadid
• autoelamud
• bussid ja veoautod
• pakiautod
• ratastoolid

Omadused:

• Uuenduslik lülitusrežiimis laadimiselektroonika, mis
 säästab akut. Tänu sellele võib laadija
 jääda pidevalt ühendatuks. 

• Temperatuuriga kompenseeritud laadimispinge tagab,  
 et aku täislaadimine toimub igasugustes tingimustes. 

• Laadimisrežiimi valgustatud näit: kiirlaadimisrežiim   
 (punane) ja säilitusrežiim (roheline).

• Kui akut koormatakse säilituslaadimisel nii tugevalt,
  et akupinge langeb alla 13 V, läheb laadija automaat  
 selt üle täisvõimsusel laadimisele (kiirlaadimisrežiim).

2 - DEFA WarmUp
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2.10.3 Tehnilised andmed
Lubasid puudutavad märkused on toodud peatükis 4, CE-
dokumentatsioon.

2.11.1 DEFA MiniPlug
DEFA MiniPlug sobib kõigile uutele sõidukitele. See 
on funktsionaalne ja lihtne ning kanduriga ühes tükis 
paigaldatav. DEFA MiniPlug’i väljatöötamisel oleme 
eeskätt silmas pidanud õiget disaini, turvalisust, 
maksimaalset paigalduslihtsust ja optimaalset 
kasutajasõbralikkust.

2.11.2 Pikendusjuhe
DEFA WarmUp’i põhikomponente saab DEFA pikendus-
juhtmetega kergesti ühendada. Süsteem tagab turvalise 
ja kindla ühendamise. Pistikühendused väldivad ühen-
dusvigu.

2.11.3 DEFA Relay
DEFA releed 460838 saab kasutada nii DEFA Smart-
Start™ kui Futura taimeriga. Mõned funktsioonid kaovad 
võrreldes 1203 akulaadijaga. Paigalda vooluringi vasta-
valt juhendile.

ÜHENDUSTARVIKUD2.11

MultiCharger 1203 1210
Nimivõimsus  [W] 45 125

Laadimisvool  [A/V] 3/12 10/12

Töötemperatuur  [°C] -40/+40 -40/+40

Laadimispinge kiirlaadimisel  [V] >14,7 >14,7

Säilituslaadimine [V] 13,7 13,7

Kaitseaste IP54 IP54

K/L/S [mm] 80/70/45 205/130/65

Kaal  [kg] 0,24 0,50

Kaitsme suurus 12 V [A] 5 15

Laadimiskaabli läbimõõt [mm²] 0,75 2,5

• Laadijal on lühise- ja polaarsuse kaitse.
 Selleks peab aga lisatud kaitse olema paigaldatud. 

• Laadija sobib 12 ja 24 V seadmetele (24 V korral   
 laetakse igat akut eraldi. Välditakse ebavõrdset   
 koormust.) 24 V korral peab kasutama kahte laadijat.
• Temperatuurikontroll laadimiselektroonika
 kaitseks.

• Juhtpinge kiirlaadimisrežiimil 14,7 V, 20 kraadi korral
  (punane).

• Säilituslaadimine 13,7 V, 20 kraadi korral (roheline). 
 Akude isetühjenemise tasakaalustamiseks. 

• Laadijal on 230 V pistikuväljund, mida võib kasutada   
 kahe laadija ühendamiseks või teise DEFA varustuse   
 (releejuhtimiseta) väljundina.

• Võimaldab aku säilituslaadimist näiteks ületalve hoid  
 mise ajal (laevade, autoelamute ja põllu-majandusma  
 sinate puhul). 
• Ei kahjusta keerukat elektroonikat.

• Väiksemõõduline

• Kaitseb akut lagunemise eest (sulfateerumine) ja 
 pikendab aku eluiga. 

• Väldib kahjulike gaaside vabanemist (ohutu).

2 - DEFA WarmUp

K = kõrgus, L = laius, S = sügavus
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ÜLDIST3.1

DEFA WarmUp on modulaarne 230 V sõiduki eelsoojendus-
süsteem, mis koosneb mootorisoojendusest, salongisoojen-
dusest, akulaadijast, käivituskellast ja ühendustarvikutest. 
DEFA WarmUp’i pakutakse eri suurustes, sõltuvalt salongi 
soojendusest. Mootorisoojendust pakutakse eraldi, kuna 
sõltuvalt sõiduki mudelist on see erinev.

Paigaldamine toimub lihtsalt ja mugavalt, vale ühendami-
ne ei ole võimalik ja kasutamine on kliendile loomulik ja 
lihtne.

Uute autode aerodünaamiline disain ja palju ruumi nõudev 
varustus nõuab DEFA WarmUp’i tingimustele vastavat 
kohandumist, et rahule võiksid jääda nii paigaldaja kui 
autoomanik. Sellest tingitult oleme välja töötanud DEFA 
MiniPlug’i, seadmeühenduse, mida saab paigaldada pea-
aegu nähtamatult süvistatuna või kanduritele.

Kaablite ja põhikomponentide asetamise juhiseid tuleb tingimata järgida. Paigaldada ei tohi liikuvate osade, nagu 
generaator, ventilaator, roolivarras jms, ning kuumade mootoriosade nagu väljalaskekollektori, summuti, turboülelaa-

duri jms ligidusse. 

3 - Paigaldus

DEFA WarmUp koosneb väikestest moodulitest ja vasta-
vate pikkustega kaablitest, mis võimaldab paigaldamist 
peaaegu kõigisse sõidukimudelitesse. Meie ainulaadne 
pistiksüsteem koosneb DEFA WarmUp’i põhikomponentide 
ühendamiseks vajalikest spetsiaalsetest 230 V kaablitest ja 
pikendusjuhtmetest. Süsteem väldib valeühendusi ja tagab 
ohutu ja usaldusväärse ühendamise.

DEFA WarmUp’i väljatöötamisel jälgiti eriliselt paigaldussõb-
ralikkust ja funktsionaalsust. Süsteemi põhikomponendid on 
seega väga kompaktsed ja tarnitakse vastava pikkusega 
kaablitega, et paigaldamine oleks võimalik peaaegu kõigis-
se sõidukimudelitesse.

Kaablipikkuste optimaalseks kasutamiseks peavad aga 
põhikomponendid olema õigesti paigaldatud. 
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DEFA WarmUp Termini 1350/2100 paigaldus:

1. Võtke lahti aku massijuhe. Enne aku lahutamist   
 tutvuge autotootja juhistega. 

2. Mootorisoojendaja tüüp tuleb valida vastavalt DEFA
 soovitustabelile. Paigaldage mootorisoojenduselement
 vastavalt mootorisoojendaja paigaldusjuhendile  
 ettenähtud kohta. Täitke sõiduki jahutussüsteem 
 ettenähtud koguses jahutusvedelikuga ja eemaldage
 jahutussüsteemist õhk vastavalt sõidukitootja
 juhenditele. 

3. Leidke salongisoojenduse pikendusjuhtme
 paigaldamiseks sobiv koht. 

4. Paigaldage salongisoojendus autosalongi. Kasutage   
 kanduri jaoks juuresolevat puurimisšablooni. 

5. Paigaldage DEFA MiniPlug kergelt ligipääsetavasse   
 kohta sõiduki esiossa või vastavalt kliendi soovile.

6. Asetage akulaadija/releekarp õigesti
 salongisoojenduse, mootorisoojenduse ja    
 seadmeühenduse pikendusjuhtmete suhtes.

7. Paigaldage SmartStart™-i sõiduki moodul (VU) koos   
 kaablitega ja ühendage see MultiCharger’i/releekarbi   
 külge. 

8. Paigaldage SmartStart™-i antenn väljapoole    
 mootoriruumi.

9. Ühendage aku massijuhe. 

10. Kontrollige, kas DEFA WarmUp töötab.

DEFA WarmUp Termini™ 1350/1850/2100 
koosneb:

Hulk Toode
1  Termini™ – salongisoojendus koos kanduriga
1  SmartStart™ – pult
1  SmartStart™ – VU = moodul paigaldamiseks 
 mootoriruumi 
1  MultiCharger 1203 – akulaadija/relee
1  Pikendusjuhe 0,5 m
1  Pikendusjuhe 1 m
1  Pikendusjuhe koos salongisoojenduse pistikuga   
 1,75 m
1  DEFA MiniPlug’i kaabel 1,5 m
1 Võrgujuhe 2,5 m
1  Juhtmekomplekt SmartStart™-ile ja 
 MultiCharger’ile / laadijale

MiniPlug’i kinnitustarvikud

Hulk Toode
1  Kinnitusmutter
1  Mutri vaheseib kumeratele pindadele
1  Kinnitusmutri O-rõngas 
1 Kandur
1  Kanduri vahedetail
2 Must roostevaba kruvi M4x20 mm
2  Kinnituskruvi kanduri kinnitusdetailile 3x7 mm
2  Kanduri kinnitusdetail
1  Isepuuriv kruvi 4,2x13 mm

Muude komponentide kinnitustarvikud

Hulk Toode
3  Kinnituskruvi 3,5x16 mm Termini™-kandurile
8  Kinnitusriba 200 mm pikendusjuhtmele
1  Kaitsmepesa koos 5 A kaitsmega
1  MultiCharger’i kaabel 200 mm 
 kaitsmepesa ja aku vahele
1  Kummiläbiviik
1  Kinnituskruvi 4,2x16 mm MultiCharger’i kandurile,   
 raami külge
1  Kinnituskruvi 4,2x32 mm MultiCharger’i kandurile 
1  Akulaadija kandur
1  Antennikinnitusliist 

3 - Paigaldus
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DEFA WarmUp Termina 1400/2000 
koosneb:

Hulk Toode
1  Termina – salongisoojendus koos kanduriga
1  Futura – käivituskell
1  MultiCharger 1203 – akulaadija koos releega
1 Salongisoojenduse pistikupesa
1  Salongisoojenduse kaabel 1,5 m
1  Pikendusjuhe 0,5 m
1  Pikendusjuhe 1 m
1  DEFA MiniPlug’i kaabel 1,5 m
1  Võrgujuhe 2,5 m
1  12 V juhtmekomplekt käivituskellale ja laadijale/  
 releekarbile

MiniPlug’i kinnitustarvikud

Hulk Toode
1  Kinnitusmutter
1  Mutri vaheseib kumeratele pindadele
1  Kinnitusmutri O-rõngas 
1 Kandur
1  Kanduri vahedetail
2  Kinnituskruvi kanduri kinnitusdetailile 3x7 mm
2 Kanduri kinnituskruvi M4
2  Kanduri kinnitusdetail
1  Isepuuriv kruvi 4,2x13 mm

Muude komponentide kinnitustarvikud

Hulk Toode
3  Kinnituskruvi 3,5x16 mm salongisoojendusele
4 Kahepoolne kleeplint käivituskellale
8  Kinnitusriba 200 mm pikendusjuhtmele
1  Kaitsmepesa koos 5 A kaitsmega
1  MultiCharger’i kaabel 200 mm 
 kaitsmepesa ja aku vahele
2 Kinnituskruvi 4,2x32 mm pistikupesale
1  Läbiviik 14x28x7,5 mm
1  Kinnituskruvi 4,2x38 mm akulaadijale
1  Kinnituskruvi laadija kandurile 4,2x32 mm 
1  Akulaadija kandur

D E FA Wa r m U p  Te r m i n a  1 4 0 0 / 2 0 0 0 
paigaldus:

1. Võtke lahti aku massijuhe. Enne aku lahutamist   
 tutvuge autotootja juhistega. 

2. Mootorisoojendaja tüüp tuleb valida vastavalt DEFA   
 mudeliloendile. Paigaldage mootorisoojenduselement
 vastavalt mootorisoojendaja paigaldusjuhendile
 ettenähtud kohta. Täitke sõiduki jahutussüsteem
 ettenähtud koguses jahutusvedelikuga ja eemaldage
 jahutussüsteemist õhk vastavalt sõidukitootja   
 juhenditele. 

3. Leidke salongisoojenduse pikendusjuhtme
 paigaldamiseks sobiv koht. 

4. Paigaldage salongisoojendus autosalongi.

5. Paigaldage DEFA MiniPlug kergelt ligipääsetavasse   
 kohta sõiduki esiossa või vastavalt kliendi soovile.

6. Asetage akulaadija/releekarp õigesti     
 salongisoojenduse, mootorisoojenduse ja
 seadmeühenduse pikendusjuhtmete suhtes.

7. Paigalda Futura armatuurlauale vastavalt kliendi           
     soovile. Kasuta kaasas olevat kahepoolset teipi.

8. Ühendage aku massijuhe.

9. Kontrollige, kas DEFA WarmUp töötab.

3 - Paigaldus
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Puur
Tööriistad MiniPlug’i kontakti ja pistikkaablite vaheseina 
paigaldamiseks.

Koostisosad: 
• Augusaag Ø 24 mm MiniPlug’i jaoks
• Augusaag Ø 20 mm salongisoojenduse kaabli jaoks 
• Viil kanali jaoks 
• Hoidik kanalipuuriga

Jahutusvedelik

Pärast mootorisoojendaja paigaldamist peab jahutusvede-
likku vahetama, kui see on must või saastunud. Vastasel 
korral tekib jahutusvedelikust elemendi köetavale osale katt 
ja element põleb läbi.

Eemaldage jahutussüsteemist vastavalt sõiduki valmistaja 
juhistele õhk, vältimaks mootorisoojenduselemendi asumist 
õhutaskus. Vastasel korral on tulemuseks mootorisoojen-
duse kiire läbipõlemine ja kahjustumine.

Mootorisoojendust võib katsetada alles siis, kui lubatud 
jahutusvedelikku on juurde lisatud ja kui jahutussüsteemist 
on õhk nõuetekohaselt eemaldatud. 

Kasutage eranditult vastavale sõidukile lubatud jahutusvedelikku!

DEFA WarmUp’i tohib paigaldada üksnes vastavalt 

paigaldusjuhendile. 

Tööriistad
DEFA WarmUp’i paigaldamiseks on lisaks tavalistele auto-
remonditöökoja tööriistadele tarvis ka spetsiaaltööriistu.

Eritööriistade mõõdud ja tellimisnumbrid leiate soovitusta-
belist / DEFA detailide kataloogist. 

3 - Paigaldus
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Paisumiskorgi eemaldamine
Seeriate 000, 100, 300 ja osaliselt 500 DEFA mootorisoo-
jendajad paigaldatakse paisumiskorgi või sulguri asemele. 
Viimased tuleb seega enne soojuselemendi paigaldamist 
eemaldada. Sõltuvalt paisumiskorgi asetusest ja materjalist 
on tarvis erinevaid meetodeid ja tööriistu.

Tõmmits
Saadaval eraldi või komplektis. Tõmmitsa ja pingutus-
hülsi kasutamiseks on vajalik põhitööriist tootenumbriga 
DA490888. Tõmmitsad ja pingutushülsid on eraldi saada-
val 5 erinevas suuruses, sõltuvalt eemaldatava paisumis-
korgi siseläbimõõdust. (Läbimõõt vt tõmmits.) See tööriist 
sobib ka sügavatele paisumiskorkidele. Tööriist toimib 
tõmmitsana. See pingutatakse mutri kinnikeeramisega pai-
sumiskorgi külgseintele. Seejärel asetatakse peale sobiv 
pingutushülss (5 erinevat pingutushülssi). Paisumiskork 
tõmmatakse välja mutri kinnikeeramisega. Järgige tööriista 
kasutusjuhendit! 

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

Paisumiskorgi äratõmbamisel peab põhitööriistal olema kindlasti 
õige asend (tavaliselt paisumiskorgi pesal). 

Extractors

Tõmmits Ø[mm]

DA490843 20

DA490845 27

DA490846 31

DA490847 35

DA490848 41

Tõmmits Ø[mm]

DA490881 27

DA490882 31

DA490883 35

DA490884 39

DA490885 46

Adapter sleeves

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

Tootenumber

DA490888

Põhitööriist

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

#490843 (Ø20mm)

#490845 (Ø27mm)

#490846 (Ø31mm)

#490847 (Ø35mm)

#490848 (Ø41mm)

#490881 (Ø24mm)

#490882 (Ø31mm)

#490883 (Ø35mm)

#490884 (Ø39mm)

#490885 (Ø46mm)

#490888

Ø

I II III

Komplekt: DA490871

Komplekt: DA490886
Komplektne tõmbamistööriist
Põhitööriist + tõmmits + pingutushülsid: DA490887

3 - Paigaldus
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Spetsiaaltööriist salongi läbiviigule

Saadaval kahes versioonis, 
sõltuvalt sellest, kas salongi 
kaabel paigaldatakse moo-
toriruumist sisse salongi või 
salongist välja mootoriruumi. 
Tööriista võite kinnitada iso-
leerpaelaga tööriista ja salon-
gikaabli vahelisel üleminekul. 
Viige tööriist koos salongikaab-
liga läbi originaalse kummiläbiviigu.

3.1.2 Pistikkontakti suund
Mootori eelsoojenduste paigaldusel näidatakse paljudel 
juhtudel ära pistikkontakti suund. Selleks on järgmised 
põhjused:

•  Soojenduse pistikkontakt ei   
tohi asetseda liiga lähedal 
kuumadele osadele nagu  välja 
laskekollektor, turboülelaadur 
jms. 

•   Selliselt välditakse soojendu-
se lahtitulemist, jahutusvedeliku 
võimalikku väljavoolamist ja 
halvimal juhul mootori kahjus-
tumist. Mootoriplok kide seinad 
on erineva paksusega. Kui laie-
nev T-kinniti või selle üks haru 
asetseb neil kõrgendi kel, võib 
tagajärjeks olla soojenduse
lahtitulemine ja jahutusvedeliku 
väljavoolamine. 

Sellepärast tuleb soojenduse paigaldamisel tingimata 
järgida paigaldusjuhendit. Elemendi pistikkontakt peab 
asetsema näidatud suunas. 

Jälgige, et olemasolevad kaablid ei saaks salongikaabli läbi-
viimisel kahjustada. Tihendage kaabliümbrus hoolikalt sobiva 
tihendusmassiga. 

Seda tööriista tuleb kasutada äärmiselt ettevaatlikult, vältimaks 
mootoriploki kahjustamist!

Paisumiskorki ei tohi lüüa jahutusvedeliku sisse, sest see võib 
pärssida või takistada jahutussüsteemi ringlust. Mõningate mooto-
riplokkide korral on augu diameeter paisumiskorgi taga väiksem kui 

kork ise. Nende mootorite puhul ei ole paisumiskorki võimalik sel 
viisil eemaldada. Sel juhul tuleb kasutada DEFA tõmmitsat.

Paisumiskorgi eemaldamine
Teil on võimalik paisumiskork eemal-
dada ka nii, et asetate torni eemal-
datava paisumiskorgi äärde sisse. 
Seejärel koputage ettevaatlikult torni 
ja haamriga paisumiskorki sissepoole. 
Kui toimite piisava ettevaatlikkusega, 
keeratakse paisumiskorgi pesa kaant. 
Seejärel saab paisumiskorgi tõm-
betangide või veepumba tangidega 
ära tõmmata. 

DEFA tõmbekonks
Selle tööriista kasutamisel on 
soovitatav paisumiskorki enne 
tõmbekonksu kinnitamist torni ja 
haamriga keskelt läbi puurida. 

Tööriista kasutatakse koos ½” nar-
rega. Tõmbekonksud on saadaval 
3 suuruses, sõltuvalt eemaldada tuleva paisumiskorgi 
läbimõõdust.

3 - Paigaldus
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DEFA teeb proovipaigaldusi ja katsetusi ning koostab lubasid kõigiks lahendusteks. Lisaks valmistab spetsiifilisi paigaldusjuhiseid üksikutele 
sõidukitele. Otsime alati iga sõiduki jaoks lihtsaimat ja optimaalset lahendust. DEFA-poolset kontrollimist vältivad tehnilised tingimused võivad 

anda lahendused, mille paigaldus kestab teistest mootorisoojendustest kauem.

Seepärast tuleb mootorisoojenduse paigaldamisel tingimata järgida lisatud paigaldusjuhendi juhiseid. 

3 - Paigaldus

Lahenduse leidmine

Kasvav nõudlus keskkonnasõbralike sisepõlemismootorite 
järele ja nafta hinna tõus on viimastel aastatel andnud tõuke 
hiigeledusammudeks mootoritehnika vallas. Tänapäeval on 
peaaegu tavaline, et elektroonika mõõdab jahutusvedeliku- 
ja õlitemperatuuri ning juhib kütuse põlemist.

Elektroonilised juht- ja kontrollsüsteemid ja suurenev ruu-
mipuudus mootoriruumis on põhjuseks, et näivalt loogilisi 
lahendusi ei ole enam võimalik kasutada.

Valesti paigaldatud mootorisoojendused võivad parimal 
juhul põhjustada mootori mittekäivitumist (elektroonika 
eeldab, et sõiduki temperatuur on käivitushetkel olemas-
olevast temperatuurist kõrgem) ja halvimal juhul mootori 
kahjustusi. 

Jahutusvedeliku soojendamise tagajärjeks mootoriplokis 
või jahutuslõdvikus pole mitte üksnes eelsoojendatud 
mootor, vaid nii annab soojendus sõiduki käivitamisel ka 
koheselt mõnusat soojust. 

Selle lahenduse aluseks on põhimõte, et soe vesi tõuseb 
üles ja külm vesi vajub alla. Jahutusvedeliku soojendamine 
ringe kõige alumises punktis põhjustab ringluse. Seega on 
kõige targem paigaldada soojendus alumise jahutuslõdviku 
külge.

Lõdvikusoojenduse paigaldamine nähtava ja kergesti ligi-
pääsetava jahutusvooliku külge võib olla segadusttekitav, 
aga asjaolul, et seda ei ole paigaldusjuhises kirjeldatud, on 
oma tehniline põhjus. 
Tänapäevaste mootorite puhul asetsevad jahutussüstee-
mis lõdvikusoojenduse vastas sageli elektroonilised ter-
moandurid jms. Vesi ei käi sel juhul ringi ja jahutusvedelik 
hakkab mootorisoojenduse juures keema. Seetõttu põleb 
mootorisoojenduselement läbi või termostaadiga mootori-
soojenduselement lülitub välja.
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Mõlema soojendusseeria puhul tuleb pesa hoolikalt 
puhastada. See peab olema vaba roostest, kriimudest, 
värvist, vagudest ja muudest kahjustustest, mille tulemu-
sel element ei asetse kindlalt ning jahutusvedelik lekib. 
Kinnitamisel peab tingimata jälgima, et element asetseks 
õigesti pesas.

Puhastage pesa pärast vastava paisumiskorgi eemalda-
mist hoolikalt ära. Kasutage vajaduse korral lihvpaberit.

Asetage soojendus kohale, kontrollige, kas see aset-
seb õigesti ja kas soojenduse pistikkontakt on suunatud 
õigesti vastavalt paigaldusjuhendile. See on soojenduse 
funktsioneerimiseks äärmiselt oluline. Koputage soojen-
dus keskelt kinni, kasutades haamrit ja torni. Kinnitamisel 
jälgige, et soojendus asetseks õigesti pesas! 

Kui soojendus on lõplikult paigaldatud, peab soojenduse 
serva (1) ja mootoriploki seina vahele jääma alati väike 
vahe. 

Puhastage keere hoolikalt ära pärast jahutuskaane vastava 
kruvitava kaane eemaldamist. Tilk õli soojenduse keermele 
kergendab soojenduse sissekeeramist. Viige soojenduse 
keere sisse ja kontrollige enne soojenduse kinnikruvimist 
keerme õiget asendit. Mõningate soojenduste puhul saate 
soojendust sissekruvides elemendist kinni hoida. Jälgige, et 
pistikkontakti suund oleks vastavalt paigaldusjuhendile õige. 
Tihendage soojendus ära vastavalt kasutusjuhendile.

Seeria 000–100 – lame kooniline äärik3.2 Seeria 200 – keermesäärik3.3
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ÄRGE võtke soojendust enne paigaldamist lahti. 

Tilk õli soojenduse keermele kergendab soojenduse sissekeera-
mist. Viige soojenduse keere sisse ja kontrollige enne soojenduse 

kinnikruvimist keerme õiget asendit.3.3

Min.: 2mm
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Seda tüüpi soojenduse paigaldamisel peab jälgima, et 
laienev T-kinniti asetseks jahutusvedeliku kambris moo-
toriploki seinaga ühetasaselt. Mootoriplokkide seinad on 
erineva paksusega. Kui laieneva T-kinniti üks haru aset-
seb nendel kõrgendikel, võib tagajärjeks olla soojenduse 
lahtitulemine ja väljakukkumine, mis võib halvimal juhul 
põhjustada mootori kahjustumist.

Sellepärast tuleb soojenduse paigaldamisel tingimata 
järgida paigaldusjuhendit. Elemendi pistikkontakt peab 
asetsema näidatud suunas. Ka pesa tuleb hoolikalt 
puhastada. See peab olema vaba roostest, kriimudest, 
värvist, vagudest ja muudest kahjustustest, mille tulemu-
sel element ei asetse kindlalt ning jahutusvedelik lekib. 

Seeria 300 – laienev T-kinniti3.4

3.4.1 Toimimine laieneva T-kinniti korral
Viige soojendus otse paisumis-
korgi pessa, nii et elemendi pis-
tikühendus on suunatud õigesti 
vastavalt kasutusjuhendile. Tõm-
make soojendus kuni mootoriploki 
seinani. Jälgige, et laienev T-kinniti 
asetseks elemenditorude vahel. 
Pöörake õige asendi tagamiseks 
soojendust ±5° ja keerake mutter 6 
Nm jõuga kinni. 

3.4.2 Statsionaarne T-siin 
Keerake mutter peaaegu täielikult välja, kinnitage laienev 
T-kinniti paisumiskorgi pessa ja asetage soojendus 
pessa. Jälgige, et soojendus asetseks õigesti. Elemendi 
pistikkontakt peab asetsema õiges suunas vastavalt 
paigaldusjuhendile. Tõmmake soojendus koos mutriga 
kuni mootoriploki seinani. Jälgige, et laienev T-kinniti 
asetseks elemenditorude vahel. Pöörake õige asendi 
tagamiseks soojendust ±5° ja keerake mutter 6 Nm jõuga 
kinni.

Seeria 400 – lõdvikusoojendus 3.5
Lõdvikusse paigaldatava soojenduse puhul pole tegemist 
universaalsoojendusega. Seda tohib paigaldada ainult sõi-
dukitesse ja vastavalt antud soojenduse paigaldusjuhendi/
mudeliloendi juhistele. Seda tüüpi soojendust kasutatakse 
sõidukite juures, mille mootoriploki jahutussärgis ei ole sul-
gurit või paisumiskorki. Paigaldamine otse jahutusvedeliku 
voolikutesse või mõnda muusse valesse 
kohta võib tekitada jahutusvedeliku vooliku-
tesse lõhesid ja põhjustada jahutusvedeliku 
leket. 

Elemendi kuumenev osa peab olema tingi-
mata paigaldatud nii, et see oleks täielikult 
metallmuhviga ümbritsetud ja ei puudu-
taks mingit põlevat osa, nt kummivoolikut. 
Soojendus peab olema alati paigaldatud 
ülespoole tõusvate lõdvikute külge. 

Jälgige, et laienev T-kinniti asetseks elemenditorude vahel ja 
sirgel alusel. Eriti 300 seeria puhul peab soojenduse pistikkontakt 

asetsema õiges suunas.
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Seda tüüpi soojendust tohib paigaldada ainult DEFA                    
ettekirjutuse korral

Laienevate T-kinnitite või T-kinnitite mutrite pinguldusmoment 6 Nm 
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420–423 – termostaadiga

Kui element on jahutussärgis hästi 
kaitstud, tohib soojendust paigaldada 
jahutusvedeliku lõdviku erinevatesse 
kohtadesse. Lõdvik peab viima üles 
mootori juurde ja lõdvikusse ei tohi 
olla paigaldatud mootori termostaati. 
Ühenduskarp tuleb paigaldada õige nurga all vastavalt pai-
galdusjuhendile ja lõdviku nõuetekohasel tõusul. Vastasel 
korral asetseb soojenduselemendi köetav osa õhutaskus 
ja soojendus põleb läbi.

Seeria 500 – spetsiaalkinnitus3.6

Eemaldage vastav sulgur/paisumiskork ja puhastage ti-
hendite või O-rõngaste asetuspinnad enne soojuselemendi 
paigaldamist. Jälgige, et soojenduse pistikkontakti suund 
oleks vastavalt paigaldusjuhendile õige. 

Seeria 600 – õlisoojendus3.7

Sõidukitel, mille õlivannil on kork, asendatakse see vas-
tava valatud soojuselemendiga korgiga. Otse õlivanni 
paigalduseks ettenähtud õlisoojendused paigaldatakse 
olemasolevasse keermesavasse. Alternatiivina võib õlivan-
ni puurida augu ja paigaldada soojenduse sinna. Jälgige 
siin paigaldusjuhist äärmise täpsusega. Kui on tarvis auku 
puurida, kasutage paigaldusjuhise puurimisšablooni ja jär-
gige puurimist ja läbimõõtu puudutavaid juhiseid.

Soojendusi 420–423 tohib paigaldada ainult paigaldusjuhendis     
nimetatud kohtadesse ja sõidukitesse. 

Soojendus peab olema alat paigaldatud ülespoole                                       
  tõusvatesse lõdvikutesse.   

vähemalt 45º vähemalt  15º

3 - Paigaldus
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Seeria 700 – lõdviku soojendus 3.8

Lõdviku kvaliteet
Optimaalse kvaliteedi tagamiseks kontrollitakse DEFA 
lõdvikuid erilise hoolikusega ja need valitakse välja pärast 
meie katselaborites teostatud ulatuslikke katsetusi. Kui 
kasutate lõdvikuid, mille kvaliteet ei vasta DEFA spetsi-
fikatsioonidele, siis aja jooksul need kuivavad, tekivad 
praod ja jahutusvedelik hakkab lekkima.

3.8.1 701–709 – ilma termostaadita 
See soojendus paigaldatakse eraldi või koos paigaldus-
komplektiga. 
Vt juurde vastava sõidukimudeli paigaldusjuhendit. 
Olulised märkused: 
Soojendus peab olema paigaldatud võimalikult madalale. 
Elemendiplaat peab asetsema suunaga allapoole (I). 
Lõdvikud peavad võrdselt tõusma (I). 
Soojendust ei tohi paigaldada pikali asetatuna (II).
Lõdvikuid ei tohi tugevalt painutada (III).
Lõdvikud ei tohi olla tarbetult pikad. 
Lõdvikud ei tohi puudutada kuumi/liikuvaid osi nagu turbo-
ülelaadur, väljalasketorustik, ventilaator jms.

3.8.2 715 – termostaadiga 
See soojendus paigaldatakse eraldi või koos paigaldus-
komplektiga. 
Vt juurde vastava sõidukimudeli paigaldusjuhendit. 
Olulised märkused: 
Soojendus peab olema paigaldatud võimalikult madalale. 
Ühenduskarp peab asetsema alati suunaga allapoole (I). 
Lõdvikud peavad võrdselt tõusma (I). 
Soojendust ei tohi paigaldada pikali asetatuna (II).
Lõdvikuid ei tohi tugevalt painutada (III).
Lõdvikud ei tohi olla tarbetult pikad. 
Lõdvikud ei tohi puudutada kuumi/liikuvaid osi nagu turbo-
ülelaadur, väljalasketorustik, ventilaator jms.

Mootorisoojendust tohib paigaldada ainult paigaldusjuhendis         
nimetatud kohtadesse ja sõidukitesse. 

Soojendus peab olema alati paigaldatud ülespoole                      
tõusvatesse lõdvikutesse. 

(I) (II)

(III)

3 - Paigaldus
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3.8.3 Termostaadiga soojendus (721–734)

Seda tüüpi soojenduse paigaldamisel peab soojendus 
olema horisontaalselt ja sissevalatud nool peab olema 
suunatud üles. Kui soojendust ei paigaldata horisontaalselt, 
võib olla tagajärjeks elemendi ülapoole läbipõlemine. See 
võib toimuda ka ilma termokaitset aktiveerimata, kuna tekib 
õhutasku ja metallplaadi temperatuur, kus temperatuuri 
mõõdavad termostaat ja termokaitse, ei pruugi tõusta. 

Soojendus tuleb paigaldada võimalikult madalale ja külma 
jahutusvedeliku sissevool peab olema madalaimaks ühen-
duspunktiks, nt jahutusvedeliku väljalaskekraan. Sooja 
jahutusvedeliku väljavoolu ühendus peab olema teostatud 
mootori kõrges kohas, nt soojenduse tagasivoolu lõdviku 
juures. Maksimaalse voolu tagamiseks peab väljavoolu 
lõdvik tõusma ühtlaselt kuni ülemise ühenduskohani. 

Vooliku allapainutamist tuleb vältida, sest seetõttu tekivad 
õhumullid ja soojenduse ülekuumenemisel aktiveeruvad 
termokaitsmed. Ühendused mootori jahutussüsteemiga 
teostatakse paigalduskomplektiga.

Seeria 800 
– pinnakinnitusega soojendus

3.9

Enne soojenduse paigaldamist tuleb tingimata hoolikalt 
puhastada kinnituspind mootori juures. Eemaldage vaja-
duse korral valujäägid, tagamaks mootoriploki ja soojen-
duse vahelise optimaalse kontakti. Kandke soojenduse 
kinnituspinnale Heat Zinci. Mootorisoojendus kinnitatakse 
paigaldusjuhendile vastavalt kruviga või kanduriga.

Pinnakinnitusega soojenduse näide (1), paigaldatud õlivan-
ni külge ja kinnitatud kanduriga (2)

721–734 esinev nool näitab ringluse suunda. Soe vesi tõuseb üles 
ja külm vesi vajub alla.

Vale paigaldamise tagajärjel võib veeringlus peatuda ja termostaat 
aktiveeruda. Termokaitsmed aktiveeruvad ja element põleb läbi!

Kontrollige soojenduse kindlat asendit. Soojendus ei tohi puuduta-
da lõdvikuid, kaableid jms. 

3 - Paigaldus
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21

21

21

21

LÄBIVIIK SÕIDUKI SALONGI 
 

3.10

Paljudel sõidukimudelitel on sõidukitootjatelt lisaseadmete 
läbiviimiseks ettenähtud vaheseina augud. Neid auke saab 
paljudel juhtudel kasutada salongisoojenduseni viiva DEFA 
pikendusjuhtme läbiviimiseks. Kasutage selleks sobivaid 
DEFA tööriistu. Tihendage kaabliümbrus hoolikalt sobiva 
tihendusmassiga. Mõningatel sõidukimudelitel on sobivad 
läbiviiguavad mootoriruumist sõiduki sisepaneeli kaudu 
salongi sõiduki A-piilaris. Plastist sisepaneel tuleb sel juhul 
lahti monteerida.

Kui DEFA pikendusjuhtme mootoriruumist sõiduki salongi 
läbiviimiseks on vaja puurida auk sõiduki vaheseina, tuleb 
olla erakordselt ettevaatlik. Auke ei tohi puurida kahekord-
sete plekkide või tugevduste kohale. 

Sobivaks tööriistaks on DEFA augusaag, Ø 20 mm. 

Veenduge, et tööriist ei kahjustaks paigaldatud komponen-
te, pidurivoolikuid, kaableid jms. Tihendamiseks kasutatak-
se kaasasolevat kummiläbiviiku.

Jälgige, et kummiläbiviik asetseks õigesti. Vastasel korral 
võib vesi tungida salongi. 

Pikendusjuhtme peab läbiviigust läbi viima viltuselt alla 
mootoriruumi j, nii et vesi ei saaks valguda salongi k. 

Enne aukude puurimist vaheseina tuleb tingimata veenduda, et 
tööriist ei kahjustaks paigaldatud komponente, pidurivoolikuid, 

kaableid jms. Auke ei tohi puurida kahekordse pleki või tugevdus-
te kohale. Kaitske ava sobiva roostekaitsevahendiga.

21

21
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SALONGISOOJENDUS 
- Termini™ / Termina

3.11

3.11.1 Termini™

DEFA Termini™ on ette nähtud statsionaarseks paigaldami-
seks sõiduki salongi. Termini™ võib paigaldada kindalaeka 
alla (IIIb), keskkonsoolile või A-piilarile. Väljalaskeava ei tohi 
olla suunatud allapoole (IIIc). Termini™ paigaldamisel tuleb 
kinni pidada minimaalsest vahekaugusest (I). Kandur (II) on 
konstrueeritud nii, et võimalik on paigaldamine ebatasasele 
aluspinnale. Demonteerige Termini™ alumisel küljel olev 
kandur, lükates seda taha. Paigaldage kandur selle keskel 
(II) olevate vahehoidikutega (II-A). Valige kanduri kolm kõige 
sobivamat auku ja kinnitage kandur kolme juuresoleva kru-
viga. Kinnituspunktid peaks asetsema üksteisest võimalikult 
kaugel. Kasutage kaasasolevat puurimisšablooni. DEFA 
soovitab alati Termini™ statsionaarset paigaldamist.

Salongisoojendust ei tohi kinni katta. Optimaalse turvalisuse taga-
miseks peab salongisoojendus olema kindlalt paigaldatud.

Jälgige, et puur ja kruvid ei kahjustaks salongisoojenduse kinnitamisel 
tagakülje elektrisüsteemi osi. 

3 - Paigaldus

Kaabliga tuleb võimalikult ettevaatlikult ümber käia ja 
kaabli isolatsiooni ei tohi kahjustada uste, kapotiluku või 
teravate esemetega. Kasutada tohib ainult originaalseid 
DEFA ühendustarvikuid koos originaalse DEFA sead-
mekontaktiga. Kaabli võib ühendada ainult maandatud 
pistikuga.

Joonisel I on toodud Termini™ valmispaigalduse vahekauguste 
nõuded. Joonisel III on toodud Termini™ õige asend sõiduki 

salongis. 
d

A (x4)

a b

c

(I)

(II)

(III)

vähemalt 300mm

vähemalt 50mm

vähemalt 50mm
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DEFA salongisoojendused põhinevad PTC-tehnoloogial, 
mille puhul võimsust reguleerib temperatuur. See tähendab, 
et kõige tugevamini soojendate -25 °C korral, kui nõudlus 
on kõige suurem. Salongi temperatuuri tõustes võimsus 
väheneb. 

3.11.2 Termina
Salongisoojendus tuleb paigaldada kaasasoleva kanduri 
abil sõiduki salongi sobivasse kohta. Kirjelduse juurde 
kuuluvad joonised puudutavad DEFA 1400 W ja 2000 
W salongisoojendusi ja neil on näha salongisoojenduste 
ohutusvahemaad.

Salongisoojendust võib paigaldada järgmistesse       
kohtadesse: 
Alla, nt kindalaeka alla. 
Külgseintele, nt keskkonsoolile või A-piilarile. Väljalas-
keava ei tohi olla suunatud allapoole.
Salongisoojenduse paigaldamisel tuleb kinni pidada 
minimaalsest vahekaugusest. Salongisoojenduse va-
jalikud vahekaugused on toodud joonisel.

Salongisoojendus peab olema paigaldatud nii, et see ei oleks 
ohuks avarii või äkkpidurdamise korral

Jälgige, et puur ja kruvid ei kahjustaks kanduri paigaldamisel teisel 
pool seina asuvaid kaableid ja lülituskella. 

Kandur on konstrueeritud nii, et võimalik on paigaldamine 
ebatasasele aluspinnale. Kandur paigaldatakse kaasas-
olevate vahehoidikutega j (vt joonist). Kasutada võib 
kõiki kanduris olevaid auke, eelistada tuleks aga ükstei-
sest võimalikult kaugel asuvaid kinnituspunkte. Kandur 
kinnitatakse juuresolevate kruvidega. Vahehoidikud j 
tuleb enne kanduri paigaldamist eemaldada. Salongisoo-
jendus asetatakse kandurisse k, kuni kostub klõpsatus. 

Sõiduki võimalikult optimaalseks soojendamiseks ei tohi 
väljuv soe õhk olla suunatud istmetele või muudele takistus-
tele. Vt joonist. Siseõhk takistab soojendamist. Paigaldami-
sel tuleb seega jälgida, et õhk suunduks istmetest mööda. 
Vt eelmise lehekülje joonist III.

3 - Paigaldus
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AKULAADIJA  - MultiCharger3.12

DEFA laadijad sobivad paigaldamiseks mootoriruumi või 
näiteks veoauto raami külge. Laadijaid on lihtne paigaldada 
ja nad tagavad, et aku oleks alati täielikultlaetud.

DEFA akulaadijad on ehitatud ja testitud vastavalt standar-
dile EN 60335-2-29.

Alternatiivina ühendatakse plusskaabel käiviti plusspoolu-
sega. See puudutab üksnes 12 V seadmeid. Käiviti ja aku 
vahelise kaabli läbimõõt on nii suur, et pingelangus seda ei 
mõjuta. Kui 12 V kaablit peab pikendama, tuleb paigalda-
tud kaabel eemaldada ja asendada suurema läbimõõduga 
kaabliga. Põhireegliks on, et kahekordse kaablipikkuse 
korral tuleb ka kaabli läbimõõtu kahekordistada. Vt selle 
kohta tehnilisi andmeid.

Plahvatusohu tõttu tuleb vältida akude laadimist ebapiisavalt õhutatud ruumides. Laadija 
tuleb paigaldada vee-eemaldusega alla, st etiketil olev valge nool peab näitama üles.
Aku temperatuur ei tohi laadimisel ületada +40 °C. 
Vältige plahvatusohtlikke gaase, leeke ja sädemeid. 
Katkestage alalisvoolu ühendus alles siis, kui toide on välja lülitatud. Punane juhe kaitsme 
kaudu plusspoolusega, must juhe miinuspoolusega. Laadimistoimingu katkestamiseks lahu-
tatakse kõigepealt toide (230 V), st miinuspoolus ja alles seejärel plusspoolus.
Ärge juhet (12 V) lühendage ega pikendage, sest tulemuseks on vale laadimispinge.
Laadija tuleb vee eemaldamiseks õigesti paigaldada. Suund on näidatud laadija etiketil ja/või 
laadija ülapoolel.

3 - Paigaldus

MultiCharger 1203

MultiCharger 1210
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12 V seade
Laadija kinnitatakse neljast kinnitus-
punktist kolmega. Valige alati mõlemad 
külgmised ja ülemine või alumine 
kinnituspunkt. Looge mõlemale kül-
jele tasane paigalduspind, kasutades 
juuresolevaid vaheseibe.

24 V seade
24 V seadme laadimiseks peate kasutama 12 V laadijaid. 
230 V küljel on võimalik kaks laadijat otse ühendada. Te 
võite aga ka mõlemad laadijad asetada oma kohale ja need 
pikendusjuhtmega ühendada. 

Kui kaks laadijat ühendatakse 
ilma pikendusjuhtmeta, peab 
kaasasolev metallpuks (1) fik-
seerima laadijad ühises keskmi-
ses kinnituspunktis. 

Jälgige, et laadijate ühendus 
oleks kindel, et need asetseks 
ühel joonel ja kaablid ei oleks 
väändunud. Kasutage kõiki kin-
nituspunkte keskel ja mõlemaid 
punkte ülal ja all. Iga laadija peab 
olema kindlustatud kaitsmega (2) 
ja ühendatud oma akuga. Laadi-
jate 12 V väljundid ei tohi olla jadaühendusega.

Multicharger 1210
Laadija peab olema paigaldatud sirgele vertikaalsele pin-
nale. Asetage kontaktide juures kaablid otse, nii et pistik-
kontaktid ei painduks ega väänduks. Alumisel kinnituskõrval 
on kaks pilu, mis võimaldavad kondensveel laadijast välja 
valguda. Laadija peab olema paigaldatud vertikaalselt, et 
veel oleks võimalik alla valguda. 

Multicharger 1203
Akulaadija ühendamine toimub vastavalt peatükis 3.15 
toodud ühendusskeemile. Aku ühendamisel tuleb kasutada 
kaasasolevat kaitset. Akulaadija kinnitamise lihtsustamiseks 
võib kasutada juuresolevat kandurit.

Asetage akulaadija (1) kaablid ühenduste juures otse, nii et 
pistikühendused ei painduks ega väänduks (2).

Jälgige, et akulaadijat ei paigaldataks liiga lähedale kuu-
madele osadele nagu väljalaskesüsteem, turboülelaadur 
jms. Laadija peab asetsema ka piisaval kaugusel liikuvatest 
osadest nagu rihmarattad, ventilaator ja roolivarras.

Kaitsmepesa ja aku vahelist MultiCharger’i kaablit (200 cm) 
ei tohi lühendada. Kaabli pikendamisel peab läbilõiget suurendama. 
 Kahekordne pikkus = kahekordne läbimõõt

(1) (2)

3 - Paigaldus



TEHNILINE KÄSIRAAMAT 41

Time-program controller
SmartStart™ 12 V

3.13
Pärast paigaldamise lõpetamist ja SmartStart™-i ühenda-
mist toimige järgmiselt:

1. Aktiveerige patarei, tõmmates välja kollane plastisolat  
    sioon. 

2. Aktiveerige kaugjuhtimine, vajutades mooduli parem
   poolset klahvi. 

3. Moodulid on tehases sünkroniseeritud. Vajutage 
   parempoolset klahvi “Mode”. Kaugjuhtimine võtab 
   sõiduki mooduliga ühendust ja kutsub sellelt infot.
 
4. Seadistage vastavalt lühijuhendile kellaaeg, kuupäev 
    ja keel.

5. Vajutage parempoolset klahvi, et minna tagasi järgmi   
    se väljasõiduajaga lähtemenüüsse. 
    Terviklik kasutusjuhend on SmartStart™-iga kaasas   
    oleval mini-CD-l ning selle leiab ka veebilehe 
    www.defa.com osast SmartStart™.   

   

Jälgige paigaldamisel ühendusskeemi D19. Kasutage 
kaasasolevaid kaablikingi. VU tuleb paigaldada horison-
taalselt. Kaabliühendus toimub alt. Kinnitamine toimub 
kaasasolevate kinnitusvitsadega.

D* - Sinine: Vajalik ainult kütusel töötava soojenduse 
kaugjuhtimisel. Elektrilise autosoojenduse korral regist-
reeritakse süütesignaal pingelanguse korral mootori käivi-
tamisel.

A - Antenni otsa EI TOHI paigaldada mootoriruumi. Ots 
peab olema vähemalt 10 mm kaugusel metallist. Sobi-
vaks paigalduskohaks on võimaluse korral esiklaasi ja 
kere vaheline välimine tihend.

C** - Roheline: Salongisoojenduse eraldi juhtimine. 
Nõuab täiendavat releekarpi.

KÜTUSEL TÖÖTAVA SOOJENDUSE KAUGJUHTIMINE
B*** - Valge kaabel ühendatakse juhtsisendi juures kütu-
sel töötava soojendusega. Fuel heater control provides 
access to an analogue signal from the fuel based pre-
heater.

WEBASTO THERMOTOP C ja E:
Valge ühendatakse X1, klemmi 1 külge.

EBERSPÄCHER HYDRONIC
Valge kaabel ühendatakse S1, klemmi 7 külge.

   

3 - Paigaldus

D19

***
*

**

Fuel heater control provides access to an analogue signal from the 
fuel based pre-heater.

Refer to the circuit diagram for your fuel heater.
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Pärast paigaldamise lõpetamist ja SmartStart™-i 
ühendamist toimige järgmiselt.

1. Aktiveerige aku, tõmmates välja kollase    
    plastisolatsiooni. SmartStart™.

2. Aktiveerige kaugjuhtimine, vajutades mooduli                 
    parempoolset klahvi. 

3. Moodulid on tehases sünkroniseeritud. Vajutage               
    parempoolset klahvi “Mode”. Kaugjuhtimine võtab 
    sõiduki mooduliga ühendust ja kutsub sellelt infot.
 
4. Seadistage vastavalt lühijuhendile kellaaeg, kuupäev    
    ja keel.

5. Vajutage parempoolset klahvi, et minna tagasi järgmise                                
väljasõiduajaga lähtemenüüsse. 

Terviklik kasutusjuhend on SmartStart™-iga kaasas 
oleval mini-CD-l ning selle leiab ka veebilehe               
www.defa.com osast SmartStart™.  
  

  

SmartStart™ 24V
Jälgige paigaldamisel ühendusskeemi D20. Kasutage 
kaasasolevaid kaablikingi.

VU tuleb paigaldada horisontaalselt. Kaabliühendus 
toimub alt. Kinnitamine toimub kaasasolevate kinnitusri-
badega.

D* Sinine: Vajalik ainult kütusel töötava soojenduse kaug-
juhtimisel.

Elektrilise sõidukisoojenduse korral registreeritakse süü-
tesignaal pingelanguse korral mootori käivitamisel.
A - Antenni otsa EI TOHI paigaldada mootoriruumi. Ots 
peab olema vähemalt 10 mm kaugusel metallist. Sobi-
vaks paigalduskohaks on võimaluse korral esiklaasi ja 
kere vaheline välimine tihend.

C** Salongisoojenduse eraldi juhtimine. Nõuab täienda-
vat releed. Vt lehekülg 48.

B*** KÜTUSEL TÖÖTAVA SOOJENDUSE KAUGJUH-
TIMINE
Valge kaabel ühendatakse juhtsisendi juures kütusel 
töötava soojendusega. 
Vt oma kütusel töötava soojenduse spetsifikatsiooni.

D20
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*

**

Fuel heater control provides access to an analogue signal from the 
fuel based pre-heater.

Refer to the circuit diagram for your fuel heater.
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Pistik j paigaldatakse nii, et punane juhe asetseb nagu 
joonisel kujutatud. Kaane sulgemisel peab kaabli peenike 
osa k asetsema avas ja jäme osa l  sisemuses, et toimi-
da kaabli väljatõmbamist takistava tõmbetõkisena. 

Pistik (1) paigaldatakse nii, et punane juhe asetseb nagu 
joonisel kujutatud. Kaane sulgemisel peab kaabli peenike 
osa (2) asetsema avas ja jäme osa (3) sisemuses, et toimi-
da kaabli väljatõmbamist takistava tõmbetõkisena. 

Paigaldage välistemperatuuri andur. Sellel on kaks üles-
annet:

• Temperatuuriga juhitav DEFA WarmUp’i sisselülitami  
 ne 

• Nullilähedase temperatuuri hoiatus ja välistermometer  
 sõiduki töötamise ajal (+/- 4 °C).

Termoandur tuleb paigaldada nii, et seda ei saaks mõjutada 
kuumad osad nagu mootor, ventilaator, heitgaasisüsteem 
jms. Sobivaks kohaks on näiteks põrkeraua taga või esikül-
jel, mis on hästi kaitstud pritsmete ja mehaaniliste mõjude 
eest. 

Kui välistemperatuuri andurit ei ole paigaldatud, ei ole aku-
pinge, nullilähedase temperatuuri hoiatuse ja välitempera-
tuuri kuvamise funktsioone! Käivituskella sisetemperatuuri 
andur võtab üle lülitusaegade automaatjuhtimise. 

Lülituskella ja akulaadija kaabel tarnitakse ühtsena. See 
lihtsustab ühendamist.

Futura
•   Leidke sobiv koht käivituskella paigaldamiseks
 salongi armatuurlauale või 
 keskkonsoolile. Kui klient 
 soovib lülituskellaga juhtida ainult 
 DEFA WarmUp’i, võib seadme 
 paigaldada ka sõiduki päiksevarju külge. 

•   Puhastage pind ettevaatlikult sobiva rasva-eemaldus    
 vahendiga (nt Acrysol). Ärge kasutage atsetooni,
 vahendeid Tri, Breakclean jms, kuna PVC ja teised   
 plastid võivad seetõttu kahjustuda. Lülituskell
 kinnitatakse juuresoleva kahepoolse kleeplindiga. 

•   Lülituskella kaabel ühendatakse
 väikese kaane all oleva liidesega. Kaas avatakse nii, 
 nagu joonisel kujutatud. 

Kaas on mõlemast otsast erinev.                                                        
Seda saab avada ainult lüliti poolelt.

3 - Paigaldus
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Futura
Lülituskella juhtmed (D21) ühendatakse järgmiselt:

Punane: Punane juhe ühendatakse akulaadijaga/relee-
karbi + märgitud liidesega kaitsme kaudu ja +12 V aku 
ühendusega. Alternatiivina võite juhtme ühendada ka käiviti 
plusspoolusega.
Must: Must juhe ühendatakse akulaadija/releekarbi - mär-
gitud liidese ja veermiku massiga.
Kollane: Kollane juhe ühendatakse akulaadija/releekarbi 
[ICON] sümboliga märgitud liidesega.
Roheline: Roheline juhe on termoanduri jaoks ja ühenda-
takse kaablikimpu. 
Sinine: Sinine juhe ühendatakse sõiduki kaitsmekarbi 
süütega (15) või süütelukuga; 12 V = süüde sees, 0 V = 
süüde väljas.

Ühendusjuhe
Ühenduskaabliga tuleb või-
malikult ettevaatlikult ümber 
käia ja seda ei tohi uste ega 
kapotilukuga kahjustada. 
Kaablile ei tohi suruda tera-
vad esemed, et isolatsioon 
ei kahjustuks.
Kui kontakt on ühendamata, 
peab kaitsekaas alati olema peal. 

ÜHENDUSTARVIKUD3.14

Kui kontakt on ühendamata, peab kaitsekaas alati olema peal. Uue 
kaane saate tellida DEFA edasimüüjalt (tellimisnumber DA418063). 
Kasutada tohib ainult originaalseid DEFA ühenduskaableid koos 
originaalse DEFA seadmekontaktiga. Kaabli võib ühendada ainult 
maandatud pistikuga.
Kui DEFA WarmUp ei tööta, tuleb kaabel seinapesast ja sõiduki 
Eco pistikust välja tõmmata.

MultiCharger

Futura

3 - Paigaldus

DEFA MiniPlug’i süvistatud paigaldus

DEFA minipistik tuleb pritsmete 
ja mehaaniliste kahjustuste 
eest kaitstuna paigaldada nii, 
et ühenduskaabli külgeühen-
damine ei tekitaks probleeme. 

Kui kinnitusmutri sobituspind ei ole tasane, tuleb kasuta-
da kaasasolevat paigaldusrõngast. O-rõngas asetatakse 
selle kasutamise korral plastmutri või paigaldusrõnga 
soonde. 

Süvistatud paigaldusel puuritakse 24,5 mm diameetriga 
auk ning viilitakse 3 mm sügavune juhtsoon. Kasutage 
selleks DEFA spetsiaaltööriista. Jälgige, et tagaküljel 
oleks kaabli ja kinnitusmutri jaoks piisavalt ruumi. Toimige 
puurimisel äärmiselt ettevaatlikult, et paigaldatud kompo-
nendid, kaablid jms ei saaks kahjustada.

D21
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Termini™ salongisoojenduse                                                      
kontakti üleminek
Seda kasutatakse üleminekuna, kui 
Termini on koos salongisoojenduse 
kontaktiga ja soovitakse ühendust tava-
lise pistikpesa või DA460829 külge.

Salongisoojenduse pesa 
DA460829
Seda kontakti tohib kasutada ainult salongis. 
Selle niiskuskindulus on IP20 ja seda ei tohi 
seega paigaldada mootoriruumi ja mujale 
sarnasesse kohta. Arvestage ka seda, et kontakt on ette 
nähtud maksimaalselt 10 A jaoks.

Y-detail DA460853
Täiskeevitatud ühendusdetail hargmi-
kele, nt salongisoojenduse komplektile 
jne. IP44. Sisaldab ainult kontaktsiine, st 
ohutuid elektriühendusi. 

90 T-detail DA460831
Täiskeevitatud ühendusdetail hargmikele, 
nt salongisoojenduse komplektile jne. 
IP44. Sisaldab ainult kontaktsiine, st ohu-
tuid elektriühendusi. 

DEFA relay 460838 (12V)
Jälgi paigaldusjuhendit DEFA paigalda-
miseks koos SmartStart™’i või Futura 
taimeriga.

DEFA relay 460863 (24V)
Jälgi paigaldusjuhendit DEFA paigalda-
miseks koos SmartStart™’i või Futura 
taimeriga.

DEFA Mini Plug
DEFA MiniPlug’i võib pai-
galdada kahel viisil:
• Pinda süvistatuna sõi 
 duki ette või kerele
• Kandurile paigaldatuna  
 sõiduki esiosa olemas 
 olevatesse pesadesse 
Kõik paigaldustarvikud si-
salduvad DEFA WarmUp’i 
komplektis.
Juuresolev kandur pakub 
mitmeid seadistusvõimalu-
si, mis kergendab funktsio-
naalset asetamist. Kontakti 
võib soovi korral värvida autoga sama värvi ning süvistatu-
na paigaldatult on see peaaegu nähtamatu.

Seadmeühendus tuleb väljaspool salongi teostada nii, et 
see oleks kaitstud pritsmete ja mehaaniliste kahjustuste 
eest. 

Kontakt tuleb eelistatult paigaldada nii, et esikülg oleks 
suunatud viltuselt alla. 

Kui kontakt paigaldatakse nii, et esikülg on suunatud vil-
tuselt üles, tuleb vee eemalduseks avada kolmest siibrist 
kõige alumisem (vt järgmiselt leheküljelt vee eemaldamist). 
See puudutab nii kanduri külge paigaldamist kui paigalda-
mist süvistatud asendis. 

Massiühendus (must kaabel rõngaskingaga) peab olema paigalda-
tud kere metalli külge. Massijuhtme paigalduskohalt tuleb eemalda-

da värv jms.

3 - Paigaldus
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Vee eemaldus
Sõltumata sellest, kas DEFA minipistik paigaldatakse sü-
vistatult või koos kanduriga, on pistikupesa paigaldatud 
eelistatult viltuselt alla kaane suunas, et (kondens)vesi 
saaks ära valguda.  

Maandus

Massiühendus (must, ühefaasiline hambulise ringkaablikin-
gaga kaabel) tuleb paigaldada sõiduki metallkere sobivasse 
maanduskohta. Värv, krunt jms peavad massijuhtme ühen-
duskohast olema eemaldatud.

Kasutada tohib ainult origi-
naalseid DEFA ühenduskaab-
leid koos originaalse DEFA 
pistikupesaga. Ühendamine 
võib toimuda ainult maandatud 
pistikuga. 

DEFA minipistik koos kanduriga

Kanduri võib sõltuvalt paigalduskohast paigaldada mõlema 
poolega. Pistikupesa võib reguleerida ja pöörata nii, et saa-
vutataks soovitud asend. Tavaliselt paigaldatakse pistiku-
pesa kaanega üles. Aga selle võib paigaldada ka kaanega 
küljele. Ent pistikupesa ei tohi paigaldada kaanega alla. 

DEFA pistikühendused ja pikendusjuhtmed

DEFA WarmUp’i ja pikendusjuhtmete põhikomponendid on 
pistiksüsteemiga kergesti ühendatavad. Pistikühendused 
on vahetamiskindlad ja tagavad kindla ja ohutu ühenda-
mise.

Ühendamisel peab kontaktid nii tugevasti kokku vajutama, 
et pistikkontakti O-rõngas piisavalt tihendab. Jälgige, et 
O-rõngas ei libiseks kokkuvajutamisel soonest välja. 

Pikendusjuhtmed kinnitatakse plastribadega sobivatesse 
kohtadesse sõiduki mootoriruumi, piisavale kaugusele 
liikuvatest osadest nagu rihmarattad, ventilaator jms.

Jälgige, et pikendusjuhtmeid ei paigaldataks liiga lähedale 
kuumadele osadele nagu väljalaskekollektor, summuti, 
turboülelaadur jms. Kaabliühendustele ei tohi mõjuda ei 
pöörde- ega paindekoormused. 

Kui pistikupesa paigaldatakse viltuselt üles, PEAB vee eemalda-
miseks avama pistikupesa kolmest kõige alumisema siibri (A).    
(Plastdetaili mitte pistikupesasse lüüa.) Selleks võib kasutada 

nuga.

3 - Paigaldus

Ärge paigaldage kaableid mootori alla ja/või nii, et need asuksid 
pöörlevate või liikuvate mootoriosade või veoajami osade kõrval. 

X = vähemal 50mm

A

A
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ÜHENDUSSKEEM – WarmUp3.15

3.15.1 SmartStart™ / Termini™

LAADIJA AKU VAHELIST MULTICHARGER’I KAABLIT EI 
TOHI LÜHENDADA.

VU = Vehicle Unit = moodul sõiduki moo-
toriruumi paigaldamiseks

Ribade kinnituskõrvad

SÜÜDE

Nooled peavad 
olema üksteise-
le suunatud.

Antenniliist

Jälgige paigaldamisel ühendusskeemi. 
Kasutage kaasasolevaid kaablikingi.

VU tuleb paigaldada horisontaalselt. Kaabliühendus toimub alt. 
Kinnitamine toimub kaasasolevate kinnitusribadega.

D* Sinine: Vajalik ainult kütusel töötava soojenduse kaugjuhti-
misel. 

Elektrilise sõidukisoojenduse korral registreeritakse süütesig-
naal pingelanguse korral mootori käivitamisel.

A - Antenni otsa EI TOHI paigaldada mootoriruumi. 
Ots peab olema vähemalt 10 mm kaugusel metallist. Sobivaks 
paigalduskohaks on võimaluse korral esiklaasi ja kere vaheline 
välimine tihend.

C** Salongisoojenduse eraldi juhtimine. Nõuab täiendavat 
releed.

KÜTUSEL TÖÖTAVA SOOJENDUSE KAUGJUHTIMINE
B*** Valge kaabel ühendatakse kütusel töötava
soojenduse juhtsisendiga. 

WEBASTO THERMOTOP C ja E:
Valge ühendatakse X1, klemmi 1 külge.

EBERSPÄCHER HYDRONIC
Valge kaabel ühendatakse S1, klemmi 7 külge.

Vt oma kütusel töötava soojenduse lülitusskeemi.

A = Antenn
B = Valge***
C = Roheline**
D = Sinine*
E = Punane
F = Must
G = Termoandur
H = Kollane

3 - Paigaldus
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A

B***

G
C**

D*
E
F

H
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3.15.2 SmartStart™ / Termini™ mootori- ja 
salongisoojenduse eraldi juhtimisega

VU = Vehicle Unit = moodul 
sõiduki mootoriruumi paigalda-
miseks

Ribade kinnituskõrvad

SÜÜDE

Nooled peavad 
olema üksteisele 
suunatud.

Antenna railA = Antenn
B = Valge***
C = Roheline**
D = Sinine*
E = Punane
F = Must
H = Kollane

G = Termoandur Paigaldatakse salongi, kui salon-
gitemperatuuri peab juhtima mootorisoojendusest 
eraldi.

D* Sinine: Vajalik ainult kütusel töötava soojenduse 
kaugjuhtimisel. Elektrilise autosoojenduse korral 
registreeritakse süütesignaal pingelanguse korral 
mootori käivitamisel.

A - Antenni otsa EI TOHI paigaldada mootoriruumi. 
Ots peab olema vähemalt 10 mm kaugusel metal-
list. Sobivaks paigalduskohaks on võimaluse korral 
esiklaasi ja kere vaheline välimine tihend.

C** Salongisoojenduse eraldi juhtimine. Nõuab 
täiendavat releed.

KÜTUSEL TÖÖTAVA SOOJENDUSE KAUGJUH-
TIMINE
B*** Valge kaabel ühendatakse juhtsisendi juures 
kütusel töötava soojendusega. 

WEBASTO THERMOTOP C ja E:
Valge ühendatakse X1, klemmi 1 külge.

EBERSPÄCHER HYDRONIC
Valge kaabel ühendatakse S1, klemmi 7 külge.

Vt oma kütusel töötava soojenduse lülitusskee-
mi.

Laadija aku vahelist Multicharger’i kaablit ei tohi lühendada.

3 - Paigaldus
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3.15.3 Futura / Termina 

3 - Paigaldus

D24

Laadija aku vahelist Multicharger’i kaablit ei tohi lühendada.

Lülituskella juhtmed (D24)                                       
ühendatakse järgmiselt:

E - Punane: Punane juhe ühendatakse 
akulaadijaga/releekarbi + märgitud liide-
sega kaitsme kaudu ja +12 V aku ühendu-
sega. Alternatiivina võite juhtme ühendada 
ka käiviti plusspoolusega.

F - Must: Must juhe ühendatakse akulaadi-
ja/releekarbi - märgitud liidese ja veermiku 
massiga.

H - Kollane: Kollane juhe ühendatakse 
akulaadija/releekarbi [ICON] sümboliga 
märgitud liidesega.

C - Roheline: Roheline juhe on termoan-
duri jaoks ja ühendatakse kaablikimpu. 

D - Sinine: Sinine juhe ühendatakse sõi-
duki kaitsmekarbi süütega (15) või süüte-
lukuga; 12 V = süüde sees, 0 V = süüde 
väljas.

T - Temperature sensor: Place the 
sensor in the front of the vehicle shielded 
from being influenced by the engines 
temperature.

T

D

F

F

H

E

E

C
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MOOTORISOOJENDUS4.1

Käesolev peatükk käsitleb veaotsingut. Enne edasisi meetmeid tuleb kontrollida kahte olulist asja:

1. Kas kontakt, millega te DEFA WarmUp’i olete ühendatud, juhib voolu? 
 Kui kaitse on läbipõlenud, peate kontrollima, kas vooluring on kogu voolutarbimisele vastav. 

2. Kontrollige lülituskella seadeid.

Järgmiste lehekülgede tabelites on toodud DEFA WarmUp’iga seoses esineda võivate lihtsate vigade põhjused ja 
meetmed nende kõrvaldamiseks.

Mootorisoojenduste veaotsinguil on soovitatav kasutada oommeetrit ja/või DEFA mootorisoojendaja testrit. Tabelites 
toodud mootorisoojenduselemendi väärtused on oomides. 

Mootori soojenduselementide tester koos ühendusega 
DEFA Eco pistiku jaoks. Tellimisnumber: DA490265 

Võimsus Ca Ohm
250 211

300 176

600 88

750 70

820 64

1000 52

1500 35

2000 26

4 - Abi

VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Mootor ei lähe soojaks. 

Lülituskell ei ole õigesti seadistatud. Vaadake peatükki lülituskella kasutamise 
kohta.

Liiga vähe jahutusvedelikku. Lisage jahutusvedelikku, eemaldage jahutus-
süsteemist õhk.

Mootorisoojendus valesti paigaldatud.
Kontrollige mootorisoojenduselementi kahjus-
tuste suhtes. 

Kontrollige vastavalt kasutusjuhendile. 

Mootorisoojenduse element on defektne. Laske elementi oommeetriga või mootorisoo-
jenduse testriga defektide suhtes kontrollida.

Lülituskella sinine juhe on valesti ühendatud. Kontrollige sinise juhtme ühendust
juhtseadmega. 

Mootorisoojendus annab sooja, aga mootor on 
külm. 

Paigaldusviga. Kontrollige asendit ja paigaldust vastavalt 
paigaldusjuhendile. 

Jahutussüsteemis ei toimu ringlust. Eemaldage jahutussüsteemist õhk vastavalt 
tootja juhistele. 

Õhk jahutussüsteemis. Eemaldage jahutussüsteemist õhk vastavalt 
tootja juhistele. 

Mootorisoojenduste vigade kontrollimiseks soovitame kasutada oommeetrit ja/või DEFA spetsiaalset testrit. 
Tabelis on toodud erinevate mootorisoojenduste takistus oomides. 
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Joonistel on näitlikult kujutatud mootori soojenduselemendid, mille kohta on esitatud kaebus; selle eesmärgiks on müüja 
abistamine. Mootori soojenduselementide pinna kontrollimisel saab enamikel juhtudest teada mootorisoojenduse rikke 
põhjuse.

Õigustatud kaebus
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Puhas ja sile 
element. Tootmisviga.

Saatke mootorisoojendus kaebuse 
menetlemise leppe raames 
maaletoojale. 

Reklamatsiooni uuritakse
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Element või 
elemendi osad 
sinakasmust(ad).

Elemendi ebapiisav jahutus, 
mille põhjuseks: 
1. Paigaldusviga (vt 
paigaldusjuhendit) 
2. Ebapiisav õhueemaldus 
jahutussüsteemist 
3. Liiga vähe 
jahutusvedelikku mootoris
4. Jahutusvedeliku 
ebapiisav ringlus elemendi 
juures

Paigaldage vastavalt 
paigaldusjuhendile. Eemaldage 
jahutussüsteemist õhk, laske mootoril 
soojaks töötada ja enne mootori 
soojenduselemendi ühendamist lisage 
lubatud jahutusvedelikku. (Kontrollige 
võimalikku jahutusvedeliku leket.)

Õigustamata kaebus
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Katt elemendi 
torudel (kahtluse 
korral kraapige 
noaga vms)

Must või saastunud 
jahutusvedelik (vt 
kasutusjuhendit)

Puhastage jahutussüsteem ja 
täitke värske, ettenähtud koguses 
jahutusvedelikuga. 
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4.3.2 MultiCharger 1210. 10A
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Laadija alustab laadimist säilitusrežiimil (rohe-
line lamp). 

Kaitse läbipõlenud. Vahetage kaitse ära.

Kaabel katki. Kontrollige kaablit. 

Laadija laeb ainult kiirlaadimisrežiimil (punane 
lamp). 

Ühe elemendi lühis. Kontrollige happesisaldust (umbes 1 vea 
korral), vahetage aku.
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SALONGISOOJENDUS

AKULAADIJA4.3

4.2

4.3.1 MultiCharger 1203.  3A

VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Salong on külm. Salongisoojendus ei tööta.

Automaatne ülekuumenemiskaitse lülitas 
salongisoojenduse välja. 

Katkestage salongisoojenduse elektriühen-
dus. Oodake 30 minutit ja seejärel taastage 
ühendus.

Lülituskell SmartStart™ või Futura on valesti 
seadistatud. Vea kõrvaldamist vt peatükist 3 „Lülituskell”. 

Viga on salongisoojenduse ventilaatoris. Saatke salongisoojendus edasimüüjale/tarni-
jale.

VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE
Akulaadija ülapoolel olev laadimislamp ei tööta. Laadimislamp läks üle säilitusrežiimile. See on normaalne, kui laadija on tund aega 

olnud ühendatud ja aku on täis laetud. 

Akulaadija ei toimi. Laadija ja aku vaheline kaitse on läbipõlenud. Kontrollige võimalikke vigu ja vahetage kaits-
med välja. 

Laadija laeb ainult kiirlaadimisrežiimil (roheline/
punane lamp). Ühe elemendi lühis. Kontrollige happesisaldust (umbes 1 vea 

korral), vahetage aku.
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KÄIVITUSKELL4.4

VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE
Käivituskella taustavalgustust ei ilmu, näidik ei 
kuva midagi. Aku ja laadija vaheline kaitse läbipõlenud. Kontrollige võimalikke vigu ja vahetage kaitse 

välja. 

Näidiku valgustus ei sütti mootori käivitamisel. Käivituskell on programmeeritud nii, et näidiku 
valgustus lülitub sõidu ajaks välja. 

Vaadake peatükki lülituskella kasutamise 
kohta.

WarmUp ei aktiveeru soovitud väljasõiduae-
gadeks.

Väljasõiduaeg valesti seadistatud.

Kõrvaldage viga. 
Käivituskell jääb OFF-asendisse.

Käivituskell on A (automaatika) peal ja välis-
temperatuur on üle +10 °C.

Sinine juhe on valesti ühendatud. 

Näidiku valgustus ja numbrid vilguvad sõidu 
ajal. 

Nullilähedase temperatuuri hoiatus seoses 
libeda sõiduteega. See on normaalne. Vilkumine kestab 6 

sekundit.
Temperatuur vahemikus +4 kuni -4 °C

WarmUp jääb pärast sõiduki seiskamist sis-
selülitatuks, ehkki järgmise väljasõiduajani on 
veel kaua aega.

Käivituskell lülitab tavaliselt allesjäänud lülitus-
aja välja (ja 2 tundi „Sissemagamise” funktsioo-
niga pärast väljasõiduaega mootori käivitamise 
järel). See registreeritakse süütesignaaliga.

Sinise juhtme pinge peab olema +12 V, kui 
süüde on sees ja 0 V, kui süüde on väljas.

Käivituskell töötab ainult ON-asendis. Sinine juhe valesti ühendatud. Sinise juhtme pinge peab olema +12 V, kui 
süüde on sees ja 0 V, kui süüde on väljas.

VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Näidik nõuab patarei vahetamist. Aga ma just 
vahetasin seda!

Madalate temperatuuride mõjul võib Smart-
Start™ näidik nõuda teilt patarei väljavaheta-
mist ka siis, kui olete patarei hiljuti vahetanud.

Viige SmartStart™ toatemperatuurile.

Kontrollige, kas kasutati nõutud liitiumpata-
reid. 

Paigaldage liitiumpatarei. 
DURACELL 28L või 
SANYO 2CR- 1/3N

Sõidukiga pole ühendust. Tegu võib olla antenni paigaldusveaga. Kontrollige, kas antenn on paigaldatud nõuete-
kohaselt. 

SmartStart™ ei käivita auto eelsoojendussüs-
teemi ootustekohaselt. 

Kuupäev ja kellaaeg valesti seadistatud. Jälgige SmartStart™-i kasutusjuhendi juhiseid 
kellaaja ja kuupäeva seadistamise kohta.

Valiti vale programm.  
Jälgige SmartStart™-i kasutusjuhendi juhiseid 
viie- või seitsmepäevase nädala seadistamise 
kohta.

Kuupäevaga juhitav lülitusaeg on aktiveeri-
tud. 

Järgige SmartStart™-i kasutusjuhendi peatüki 
„Soojendusprogramm” alapunkti „Kuupäevaga 
juhitav lülitusaeg” juhiseid kuupäevaga juhitava 
lülitusaja kustutamise kohta. 

4.4.1 SmartStart™

4.4.2 Futura

4 - Abi
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CABLES/CONTACTS4.5

Õigustamata kaebus
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Ühenduskaabel 
ei ole enam sirge. 
Kaabel paindub läbi.

Ühenduskaabel on 
tõmbepinge all. Sagedasim 
põhjus on sõidukiga 
sõitmine külgeühendatud 
kaabliga, mis põhjustab 
kaabli tõmmet.

Ühenduskaablit EI TOHI kasutada. 
Ostke uus kaabel. 
Kontrollige ka enamasti sõiduki 
ees asetsevat seadme pistikupesa 
kahjustuste suhtes. 

Õigustamata kaebus
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Katkine kontakt 
koos kahjustatud 
klemmidega.

Sagedasim põhjus 
on sõidukiga sõitmine 
külgeühendatud kaabliga, 
mille puhul kontakt 
kahjustub. 

Ühenduskaablit EI TOHI kasutada. 
Ostke uus kaabel. 
Kontrollige ka enamasti sõiduki 
ees asetsevat seadme pistikupesa 
kahjustuste suhtes. 

Õigustamata kaebus
VEATÜÜP PÕHJUS KÕRVALDAMINE

Söestunud pind 
klemmide või massi 
vahel.

Niiskusest tingitud 
lekkevool, nt seetõttu, et 
kontakt oli lumes. 

Ühenduskaablit EI TOHI kasutada. 
Ostke uus kaabel. 
Pistikupesa tuleb ära vahetada. 
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1. SISSEJUHATUS
Käesolevas dokumendis on kirjeldatud kaebusi puudutavad suunised ja 
regionaalse müügijuhi ning edasimüüja vaheline kaebuse menetlemine. 
Suunised puudutavad DEFA toodete kaebusi materjali- ja/või tootmisvigade 
tõttu.

Definitsioonid
• Edasimüüja all mõeldakse DEFA Automotive toodete edasimüüjat.
• Regionaalse müügijuhi (RD) all mõeldakse regionaalset müügijuhti või riigi 
müügijuhti.
• Lõpptarbija all mõeldakse tarbijat.

2. KAEBUSE MENETLEMINE REGIONAALSE MÜÜGIJUHI JA 
EDASIMÜÜJA VAHEL

2.1. Kaebuse menetlus
a) Käesolev kaebuse menetlus puudutab kaebusi nende DEFA toodete üle, 
mis müüakse lõpptarbijale ja paigaldatakse seal ja mille puhul edasimüüja 
esitab nõude regionaalsele müügijuhile. Edasimüüja kohustub kaebusi 
käsitlema vastavalt käesoleva dokumendi suunistele.

b) Edasimüüja peab lõpptarbijalt vastuvõetud kaebused edastama 
regionaalsele müügijuhile viivitamatult, ent hiljemalt ühe nädala jooksul pärast 
kaebuse saamist lõpptarbijalt. Saadetis peab sisaldama arvatavaid defektseid 
tooteid ja protokolli koos järgmiste andmetega:
1.  Arve, ostutšekk või mõni muu ostu- või paigalduskuupäeva kehtiv   
    dokument.
2. Omaniku nimi, aadress, sõiduki tüüp, mootori tüüp ja mudel.
3. Dokumentatsioon, millest ilmneb, et defektse toote paigaldajaks oli       
    tunnustatud remonditöökoda.
4. Vea kirjeldus.
5. Kaebusalune/defektne toode.

c) Kui kaebust ei saadeta regionaalsele müügijuhile ettenähtud aja jooksul või 
kui saadetis on puudulik, kustub õigus kaebuse hüvitusele.

d) Regionaalne müügijuht peab kaebusega tegelema ja edasimüüjat 
informeerima, kas kaebus on õigustatud või mitte. Edasimüüja informeerimist 
ei tohi põhjendamatult viivitada ja see peab toimuma hiljemalt 2 nädalat 
pärast saadetise saabumist regionaalsele müügijuhi juurde vastavalt punktile 
b. Kui kaebus lükatakse tagasi, tuleb edasimüüjale teatada tagasilükkamise 
põhjus.

e) Kui esinevad tõendatavad puudused, mille eest DEFA vastutab vastavalt 
punktile 2.2, loetakse kaebus õigustatuks. Kui defektne toode paigaldati 
lepingujärgses remonditöökojas, kaetakse lahtivõtmise- ja paigalduskulud 
vastavalt kokkuleppele.

2.2. Puuduste kõrvaldamine
Kui edasimüüja on teatanud kaebusest vastavalt punktile 2.1, on regionaalsel 
müügijuhil järgmised kohustused: 

a) DEFA toodetel on kolmeaastane garantii loetuna ostukuupäevast. 
Müügikuupäev peab olema kehtiva tšekiga tõendatav.

b) Kaebus peab olema põhjendatud materjali- või tootmisvigadest tingitud 
vigade või puudustega, mis esinesid toote üleandmisel lõpptarbijale.

c) Kaebuse esitamise õiguse ajaline periood on seotud arvel või ostutšekil 
näidatud kuupäevaga.

Kui lõpptarbija esitab kaebuse DEFA tootest põhjustatud kaudse kahju 
kohta, peab edasimüüja sellest kohe regionaalsele müügijuhile teada 
andma. Edasimüüja peab võtma meetmeid, mis tagavad, et ei teostata 
manipulatsioone arvatava kaudse kahju objektiga, kuni DEFA’l on võimalus 
kahju hinnata ja põhjus kindlaks teha.

d) Edasimüüja kohustus piirdub vajaliku dokumentatsiooni muretsemises 
vastavalt käesoleva dokumendi kirjeldusele ja kaebuse edastamises koos 
vajalike andmetega regionaalsele müügijuhile.

e) DEFA kohustus piirdub vea/puuduse kõrvaldamisega, remontides 
vastava toote või tarnides vastava toote, sõltuvalt sellest, mida DEFA peab 
otstarbekohaseks, ja see ei laiene kaudsele kahjule.

f) Regionaalse müügijuhi kohustus piirdub vea/puuduse kõrvaldamisega, 
tarnides vastava toote või DEFA poolt remonditud toote, sõltuvalt sellest, mida 
DEFA peab otstarbekohaseks, ja see ei laiene kaudsele kahjule.

2.3 Välistamine
 Kaebus lükatakse tagasi, kui vead või puudused on tingitud järgmistest 
asjaoludest: 

a) Normaalne kulumine või vananemine.

b) DEFA tooted liideti kolmandate toodete või tarvikutega või teostati vastav 
katse.

c) Paigaldamise viga.

d) Puudulik korrashoid ja asjatundmatu kasutamine.

e) DEFA personali hulka mittekuuluvad isikud on toodet lahti võtnud, muutnud 
või remontinud, või seda teha püüdnud, ilma et oleks olnud DEFA kirjalikku 
luba sellisteks lahtivõtmisteks, muutmisteks või remontimisteks. 

f) Asjaolud, mis ei allu DEFA kontrollile.

Edasimüüjal ei ole õigust sundida regionaalset müügijuhti otseselt või 
kaudselt kolmandate isikute suhtes oma kohustusi täitma garantiide, 
DEFA toodete kvaliteedi kirjeldustega või muul moel, mis läheb kaugemale 
regionaalse müügijuhi kirjalikust eelnõusolekust. 

Kaebusalune toode saadetakse edasimüüja 
poolt järgmisele aadressile: 

KG Knutsson AS
Saeveski 12
11214 Tallinn 

Tel. (372) 6519 300
Tellimiskeskus (372) 6519 319

Faks (372) 6519 303 
E-mail: knutsson@kgk.ee
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KAEBUSE MENETLUS4.6

Normaalne kasutamine on - 3 ühendust 3 tunniks 24 tunni jooksul 150 
kasutus päeva aastas (5 kuud aastas). 
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CE DOKUMENTATSIOON4.7
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ISO/TS 16949:2002

ISO 14001:2004

ISO 9001:2000
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DEFA veebiportaal – www.defa.com4.8

Esimesena kuvatakse teile meie veebilehel portaal meie 
tarbijalehtedele D25. 
Siin näete mõningaid linke ülemises menüüs ja pildime-
nüüd paremal. 

Ülemine menüü – siitkaudu leiate erisuguse info meie 
ettevõtte kohta, aadressi, DEFA ajaloo ja meie firmafilo-
soofia. Lisaks sellele kuvatakse neil lehekülgedel tööpak-
kumised.

Pildimenüü – lehekülje paremal pool näete 8 pilti, mis on 
seotud kõigi DEFA toodete tarbijainfoga. DEFA WarmUp 
on vasakult ülemine pilt.

Keel
Keel valitakse alles pärast D25 tehtud valikut.
Keelevalik kuvatakse ülemises menüüs vasakul. 

Kust leian mootorisoojenduse või sõiduki?

Infot teie sõidukile vastava mootorisoojenduste kohta 
leiate rubriigist „DEALER INFO”, kuva D25 ülemisest me-
nüüst, valikust „DEFA WarmUp”. Teid suunatakse edasi 
kuvale D26. 

Jätkake järgmiselt: 
1. Kuvatakse www.defa.com – kuva D25.
2. Valige sellelt kuvalt „DEALER INFO” ja klõpsake linki
 „DEFA WarmUp”. Seejärel suunatakse teid edasi
 kuvale D26.
3. Valige ülemisest menüüst „Language” oma keel.
4. Päris all võite valida, kas soovite leida mootorisoojen  
 dust sõidukile või vastupidi.

Või 1. 
 Valige rippmenüüst oma sõiduk ja mudel. 
 Kuvatud menüüs kuvatakse tabel teie 
 sõidukiga/mudeliga. (Eeldusel, et mootorisoojendus   
 on saadaval.) 
 Paigaldusjuhend on tabelis 
 saadaval PDF-failina.
 
Või 2. 
 Kui teil on mootorisoojendus olemas ja kui soovite   
 tea da, millistele sõidukitele see sobib, sisestage
 soojenduse tootenumbri viimased 3 või 4 kohta.
 Soojenduste tootenumbrid on kuuekohalised. Kui
 number algab 411XXX, sisestage 3 kohta. Kui toote
 number algab 412 või 413, peate siin sisestama 4 
 kohta.

All vasakul võite otsida ka sõidukeid, mille jaoks on saa-
daval DEFA paigalduskomplekt. 

D25

D26

D25 – DEFA veebiportaal.
Sellelt leheküljelt leiate paremalt lingid, mis viivad 
meie toodete tarbijainfoni. 
Sellelt kuvalt ärge keelt valige, tehke seda alles järgmisel kuval. Võite liikuda 
tarbijalehtedelt profilehtedele D26

D26 – DEFA profilehed.
Sellelt lehelt leiate alati kaasaegse mudelite nimekirja. (Uued sõidukid kantak-
se kohe sisse, kui lahendus on leitud.) 
Lisaks leiate siit kõik paigaldusjuhendid ja muu tehnilise dokumentatsiooni. 

Uus kodulehekülg on saadaval alates 2008 aasta teisest 
poolest.
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