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DEFA Linkillä voit ohjata ja ajastaa autosi 
lämmitysjärjestelmää, hälytintoimintoja ja paikanninta 
iOS- tai Android -älypuhelimella. DEFA Link sovelluksen 
avulla voit ajastaa autosi lämmityksen, tarkastaa akun 
varaustason ja paikantaa autosi sijainnin.

DEFA Link koostuu  WarmUp Link Hub pääyksiköstä 
ja GPS Linkistä. Valtuutetun asentajan tulee suorittaa 
asennus. Alkuun päästäksesi sinun tulee ladata 
DEFA Link sovellus älypuhelimeesi AppStore:sta tai 
PlayStore:sta. Tämän lisäksi tulee avata uusi liittymä 
sekä käyttäjätili. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi tai lue lisää 
DEFA Linkistä osoitteessa www.defa.com.

Näet sekä ulko- että sisälämpötilan, ja onko 
verkkoliitäntäjohto kytkettynä.

UUTUUS! Link 
- Ohjaa autosi DEFA -toimintoja 
älypuhelimellasi. 
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DEFA WarmUp Linkillä voit kätevästi kytkeä autosi 
lämmityksen päälle ja pois. WarmUp Linkillä voit myös 
ajastaa auton lämmityksen ja saat lämpimän auton ja 
jäättömät ikkunat juuri silloin kun haluat. Näet myös 
niin sisä- kuin ulkolämpötilan ja akun varaustason. Saat 
ilmoituksen jos akun varaustaso laskee liian alhaiseksi. 

Varsinkin kylminä talviaamuina on hyvä tietää akun 
varaustaso jotta vältyt ikäviltä yllätyksiltä. DEFA WarmUp  
-autonlämmitysjärjestelmä sisältää myös akkulaturin, 
jolla voit välttää huolet tyhjästä akusta. 

WarmUp toiminnot: 
•  Ohjaa auton lämmitystä
•  Tarkista akun varaustaso
•  Näet sekä ulko- että sisälämpötilan
•  Saat ilmoituksen jos 230V ei ole kytkettynä
•  Saat ilmoituksen jos akun varaustaso laskee

WarmUp Linkiä voidaan käyttää kaikissa ajoneuvoissa 
ja se voidaan asentaa yhdessä Link Hub ja GPS Link:in 
kanssa. Jos sinulla on jo DEFA autonlämmitysjärjestelmä, 
voit hankkia erikseen tuotepaketin jolla saat DEFA Link 
toiminnot käyttöösi.

WarmUp Link - ohjaa autosi 
lämmitystä älypuhelimella.

Aseta noutoajat jolloin haluat auton olevan lämmin.



PAREMPI  
ALKU  
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GPS Linkillä tiedät aina missä 
autosi sijaitsee.

GPS Link koostuu paikannus- ja hälytintoiminnoista. 
Paikannustoiminnolla voit missä ja milloin tahansa 
paikantaa autosi sijainnin. GPS yksikkö joka 
asennetaan autoon näyttää auton sijainnin kartalla iOS- 
tai Andoroid-älypuhelimessasi. Voit myös seurata autosi 
liikkumista.

Hälytintoiminnon avulla saat ilmoituksen puhelimeesi 
jos autosi käynnistetään tai sitä siirretään. Voit 
myös asettaa autoon nopeusrajoituksen, jolloin saat 
ilmoituksen jos asettamasi nopeusrajoitus ylittyy. Tätä 
ominaisuutta arvostavat varsinkin nuorten kuljettajien 
vanhemmat.

Hälytintoiminnot: 
•  Saat ilmoituksen jos auto käynnistetään tai sitä   
     siirretään. 
•  Voit asettaa nopeusrajoituksen jolloin saat 
     ilmoituksen jos asettamasi raja ylittyy. 

Vastaanotat ilmoituksen jos auto käynnistetään tai 
sitä siirretään.
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Paikannin:
•  Ajoneuvon paikannus.
•  Näet auton sijainnin kartalla.
•  Voit ohjata auton paikannustiedot useammalle   
     henkilölle. 

Kysy vakuutusyhtiöltäsi mahdollisesta alennuksesta kun 
autoon asennetaan Link hälytin- ja paikannustoiminnot.

Jotta saat käyttöösi GPS Linkin toiminnot tulee 
autossasi olla valmiiksi asennettuna Link Hub -yksikkö.

Lue lisää DEFA Linkistä osoitteessa www.defa.com.
DEFA Linkin hankinnasta ja asennuksesta saat 
lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

Näe autosi sijainti ja seuraa autosi liikkeitä kartalla.
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Jälleenmyyjä

Lue lisää DEFA Linkistä osoitteessa 
www.defa.com.
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