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Link gjør det mulig å betjene WarmUp, Security og 
Finder fra din iOS- eller Android-enhet. 
Ved hjelp av Link appen kan du sette på bilvarmen, 
sjekke batteristatus eller spore ditt kjøretøy.  

Link består av Link Hub, GPS Link og WarmUp Link. 
Disse må monteres i bilen din av en autorisert montør. 
For å komme i gang må du laste ned Link appen fra 
AppStore eller PlayStore. I tillegg må det tegnes et 
abonnement og opprettes en kundekonto. Få hjelp av 
din forhandler eller les mer på www.defa.com. 

Se temperaturen ute og inne i bilen og om  
strømkabelen er tilkoblet. 

NYHET! Link  
– fjernstyr bilen med mobilen. 
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Med WarmUp Link kan du enkelt slå av og på 
bilvarmen med mobilen. WarmUp Link gjør det enkelt å 
forhåndsinnstille tidspunkter og dager for når bilen skal 
være stuevarm med isfrie ruter.
Du kan også se temperaturen ute og inne i bilen, sjekke 
batteristatus og få varsel hvis batterispenningen er lav. 

Det kan være godt å ha kontroll på batteriet på kalde 
vintermorgener så du ikke får overraskelser i form av 
en bil som ikke starter. WarmUp fra DEFA inkluderer 
batterilader, så du slipper å bekymre deg for flatt batteri.

WarmUp funksjonaliteter:
• Styre bilvarmen
• Sjekk batteristatus
• Se temperaturen ute og inne i bilen
• Få varsel hvis 230V ikke er tilkoplet
• Få varsel ved lav batterispenning

WarmUp Link kan benyttes i alle kjøretøy og kan 
installeres samtidig med Link Hub og GPS Link.  
For deg som allerede har bilvarme fra DEFA, er det mulig 
å kjøpe et oppgraderingssett for å få fordelene i Link.

WarmUp Link  
– varm bilen med mobilen. 

Sett hentetider for når du ønsker varm bil.
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Med GPS Link vet du alltid  
hvor bilen din er.

GPS Link består av Finder og Security. Med Finder kan 
du til enhver tid se hvor bilen din befinner seg. En GPS 
modul som installeres i bilen viser deg bilens posisjon 
i et kart på din iOS- eller Android-enhet. Du kan også 
følge bilens bevegelser hvis den flyttes.

Med Security funksjonen for tyverivarsling, vil du motta 
et varsel i mobilen hvis noen starter eller flytter bilen 
din. En funksjon som tenåringsforeldre kan sette pris 
på er Speed Alert. Hvis du låner bort bilen, kan du  
sette maksimum hastighet og motta varsel når 
hastigheten overskrides.

Security:
• Tyverivarsel hvis bilen startes eller flyttes.
• Sette maksimum hastighet og motta varsel når 

hastigheten overskrides. 

Motta tyverivarsel hvis bilen startes eller flyttes. 
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Finder:
• Sporing av kjøretøy
• Se bilens posisjon i kart
• Mulighet til å dele bilens posisjon. 

Spør ditt forsikringsselskap om rabatt ved installasjon 
av Security og Finder.

For å bruke GPS Link funksjonene må en Link Hub være 
installert i bilen. 

Les mer om DEFA Link på www.defa.com. 
For kjøp og montering, kontakt din merkeforhandler, ditt 
lokale bilverksted eller en bilutstyrsforretning nær deg.

Se og følg bilens possisjon i kart. 
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Forhandler

Les mer om Link  
på defa.com 

703516 - IT  270813


