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1. Johdanto

Tämä Käyttäjän käsikirja sisältää ohjeet Binar 5B and Binar 5D
käynnistysesilämmittimien (jäljempänä kutsuttu nimellä esilämmitin) käyttöönottoa,
käyttöä ja huoltoa varten. Näitä laitteita käytetään nestejäähdytettyjen ajoneuvojen
käynnistystä edeltävään lämmitykseen max. 3,5 l moottoreille jopa miinus 45 asteen
lämpötilassa. Binar 5B -käynnistysesilämmittimen polttoaine on bensiini, Binar 5D-
Compact käyttää dieseliä. Binar 5B-Compact ja Binar5D-Compact -laitteissa
käytetään Boschin pumppua 0392020034 ja niissä on johtimet ajoneuvon
hälytysjärjestelmään tai GSM-modeemin asennukseen kytkeytymistä varten.

Esilämmitin sisältää seuraavat toiminnot:

1. Moottorin luotettava käynnistys alhaisessa ulkolämpötilassa.
2. Moottorin ja auton sisätilan lisälämmitys moottorin käydessä kovassa

pakkassäässä.
3. Auton sisätilan ja tuulilasin lämmitys kovassa pakkassäässä (jään

poistamiseksi) moottorin ollessa pysäytettynä.
4. Pumpun käyttö jäähdytysnesteen kierron parantamiseksi esilämmittimen

ollessa pysäytettynä.
Esilämmittimen perusrakenne sisältää nämä toiminnot. Sen modulaarinen

rakenne mahdollistaa muita toimintoja sisältävien laitteiden liittämisen, mikä täten
parantaa aluksi hankitun ja asennetun peruslaitteen toiminnallisuutta.
Lämmitintä on mahdollista käyttää ajastimella varustetulla ohjauspaneelilla (kutsuttu
jäljempänä nimellä ohjauspaneeli), joka asennetaan auton kojelautaan.
Esilämmittimiä Binar 5B-Compact ja Binar5d-Compact voidaan käyttää
ohjauspaneelista tai etänä GSM-modeemilla matkapuhelimesta lähetyllä
tekstiviestillä (SMS). Jos autoon on asennettu hälytinjärjestelmä, sen vapaata kanavaa
voidaan käyttää esilämmittimen ohjaamiseksi.

Esilämmittimen toiminta-aika voidaan ohjelmoida ohjauspaneelista. Käytön
aikana ohjauspaneeli näyttää jäähdytysjärjestelmän lämpötilan ja esilämmittimen
toimintatavan. Vikatapauksessa näytetään virhekoodi.

Valmistajan tekemät lämmittimen rakenteen pienehköt muutokset saattavat olla
dokumentoimatta tässä Käyttäjän käsikirjassa. Oikeudet muutoksiin pidätetään.



2 Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Suoritusarvot on ilmoitettu ±10% toleranssilla 20°С ympäristölämpötilassa ja
12V nimellisjännitteellä.

malliOminaisuus
Binar 5B-Compact
Boschin pumpulla

Binar 5D-Compact
Boschin pumpulla

Lämpöteho, kW 5±0.5
Nimellissyöttöjännite, V 12
Hyväksyttävä jännitealue, V 9.5…16
Polttoaine Bensiini 95E10,

98E05
Diesel EN590

Polttoaineen kulutus, l / h 0.7 0.6
Tehontarve pumpun kanssa, max. W 45
Tehontarve käynnistymoodissa (100
sek.),W

65

Max. nesteen lämpötila, oC +85
Matkustamon lämmittimen puhallin
kytkeytyy päälle nestelämpötilassa, oC

+40

Käynnistysmoodi Manuaalinen tai automaattinen
Yhden toimintajakson aika, min. 20…120
Esilämmittimen paino täydessä
kokoonpanossa, kg max.

8

3. Turvamääräykset

3.1. Esilämmittimen ja sen komponentit saa asentaa vain valtuutettu yritys sen
monimutkaisesta rakenteesta johtuen: polttokammio, jossa polttoaine palaa,
lämmönvaihdin, joka tekee lämmönsiirron jäähdytysnesteeseen, polttoainepumppu,
ilmapumppu, ohjausyksikkö, joka valvoo ja käyttää lämmittimen toimintaa ohjelman
mukaisesti, lämpöantureita jne.
3.2. Esilämmitintä asennettaessa tai irrotettaessa on noudatettava auton kaapelointiin
ja polttoaineen syöttölinjaan liittyviin töihin kohdistuvia turvaohjeita.
3.3. Esilämmitintä saa käyttää vain tässä Käyttäjän käsikirjassa kuvattuun
tarkoitukseen.
3.4. Polttoaineputken vetäminen matkustamon tai ohjaamon sisältä on kielletty.
3.5. Esilämmittimen käyttö on kielletty, jos polttoainejärjestelmässä on vuoto.
Ajoneuvo, johon esilämmitin on asennettu tulee varustaa sammuttimella.



3.6. Jotta vältetään esilämmittimen käytöstä syntyvistä myrkyllisistä
pakokaasuista mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit, pakoputki on asennettava
tavalla, joka estää pakokaasun pääsyn ohjaamoon tai lämmönvaihtimen puhaltimen
ilmanottoon.

3.7.  Jotta vältetään esilämmittimen käytöstä syntyvistä myrkyllisistä
pakokaasuista mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit, on esilämmittimen käyttö
kielletty suljetuissa parkkihalleissa, joissa ei ole ilmastointia (autotalli, työpaja jne.).

3.8. Esilämmittimen käyttö on kielletty paikoissa, joissa voi syntyä tai
kerääntyä herkästi syttyvää kaasua tai merkittävä määrä pölyä.

3.9. Autoa tankattaessa esilämmitin tulee olla poiskytketty.
3.10. Akun pääkytkimen käyttö esilämmittimen sähköpiirissä on kielletty.
3.11. Esilämmitin tulee kytkeä irti akusta ennen kuin ajoneuvossa tehdään

hitsaustöitä.
3.12.  Esilämmittimen kytkeminen ajoneuvon sähköpiireihin on kielletty

moottorin käydessä ja akun ollessa poistettuna.
3.13.  Esilämmittimen sähkön katkaisua ei saa tehdä ennen tuuletuskierroksen

loppumista.
3.14. Esilämmittimen pistokkeen kytkeminen ja irrottaminen on kielletty, kun

esilämmittimen sähköt on kytketty.
3.15. Esilämmitin suositellaan uudelleenkäynnistettäväksi vasta sen jälkeen

kun on kulunut 5 – 10 sek. poiskytkemisestä.
3.16.  Vikaantunut esilämmitin on vietävä korjattavaksi valmistajan

valtuuttamaan huoltopisteeseen.

4. Esilämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus

Esilämmitin toimii ajoneuvon moottorista riippumattomana.
Esilämmitin saa polttoaineen ja sähkösyötön ajoneuvosta. Esilämmittimen

sähkökytkentäpiiri on esitetty kuviossa 4.1.
Esilämmitin on itsenäinen lämmitin (pääkomponentit on esitetty kuviossa 4.2),

käsittäen:
- lämmitin (pääkomponentit on esitetty kuviossa 4.3);
- polttoainepumppu polttoaineen syöttämiseksi polttokammioon;
- Kiertopumppu jäähdytysjärjestelmän nesteen kierrättämiseksi esilämmittimen

lämmönvaihdinjärjestelmän ja ajoneuvon välillä;
- ohjausyksikkö (lämmittimen osa) yllämainittujen järjestelmien toiminnan

koordinoimiseksi;
- Esilämmittimen ohjauspaneeli jossa on ajastin esilämmittimen manuaalista tai

automaattista käynnistystä varten;
- Sähköjohtimet esilämmittimen komponenttien kytkemiseksi ajoneuvon

järjestelmiin.



Esilämmitin  integroidaan ajoneuvon jäähdytysjärjestelmään, jolloin
esilämmittimen pumppu kierrättää jäähdytysnestettä moottorissa ja lämmittimessä.

  Esilämmittimen toimintaperiaate pohjautuu moottorin jäähdytysjärjestelmän nesteen
lämmittämiseen ja sen pumppaamiseen lämmittimen lämmönvaihdinjärjestelmän
kautta.

Polttoaineseoksen palamisen johdosta polttokammiossa syntyvät kaasut
kuumentavat nesteen. Lämpö välittyy lämmönvaihtimen seinien läpi
jäähdytysnesteeseen, joka vuorostaan pumpataan ajoneuvon moottorin
jäähdytysjärjestelmän läpi.

Kun esilämmitin kytketään päälle, ensimmäiseksi suoritetaan sen komponenttien
toimintatesti kuten: liekintunnistin, lämpö- ja ylikuumenemisanturit, pumppu,
ilmapumpun moottori, hehkutulpat, polttoainepumppu ja vastaavat sähköpiirit. Jos
kaikki on kunnossa käynnistetään sytytys. Samanaikaisesti myös aktivoidaan
kierrätyspumppu.

Asennetun ohjelman mukaisesti suoritetaan polttokammion alustava tuuletus ja
hehkutulppien kuumennus haluttuun lämpötilaan. Sitten käynnistyy polttoaineen ja
ilman syöttö ja polttoprosessi käynnistyy polttokammiossa. Liekintunnistin valvoo
polttoaineseoksen polttoa polttokammiossa. Kuumat kaasut kuumentavat
lämmönvaihtimen seinät, mikä lämmittää moottorin jäähdytysjärjestelmän nesteen.

Ohjausyksikkö valvoo jäähdytysnesteen lämpötilaa kahden anturin avulla. Anturit
on asennettu lähelle lämmönvaihtimen tulo- ja lähtösuuttimia. Ohjausyksikkö asettaa
esilämmittimen toimintatavan lämpötilasta riippuvasti arvoon ”täysi-teho”, ”matala-
teho” tai ”jäähdytys”.

Täysi-teho tarkoittaa, että jäähdytysneste kuumennetaan lämpötilaan 75°C ja
ylikuumenemisen tapauksessa esilämmitin kytketään Matala-teho -moodiin. Matala-
teho -moodi tarkoittaa, että jäähdytysneste kuumennetaan lämpötilaan 85°C; siinä
tapauksessa että se kuumenee yli 85 oC esilämmitin kytketään Jäähdytys-moodiin.
Jäähdytysmoodi tarkoittaa, että poltto loppuu, pumppu jatkaa toimintaansa. Kun
jäähdytysnesteen lämpötila laskee alle 70°С ja täysi kierros ei ole vielä päättynyt,
esilämmitin automaattisesti käynnistyy Täysi-teho -moodissa.

Kun jäähdytysneste on kuumennettu yli 40°С lämpötilaan, esilämmittimen
ohjausyksikkö kytkee releen ja matkustamon lämmittimen puhallin aktivoituu (siinä
tapauksessa, että se on päällekytketty). Ohjaamon ilma lämpiää ja aikaansaa
matkustajille miellyttävän olotilan. Kun jäähdytysnesteen lämpötila alittaa 30°С,
ohjausyksikkö kytkee puhaltimen releen irti.

Kokonaiskierroksen kesto on 20 … 120 minuuttia. Lisäksi on mahdollista kytkeä
esilämmitin milloin tahansa pois päältä kierroksen aikana.

Kun esilämmitin kytketään pois manuaalisesti tai automaattisesti, kun esiasetettu
aika päättyy, polttoaineen syöttö loppuu ja polttokammio tuuletetaan ilmalla.

Esilämmittimen automaattiohjauksen ominaisuuksia hätätilanteissa ja
erikoistilanteissa:



1) Jos esilämmitin ei ole käynnistynyt jostakin syystä, käynnistysprosessi
toistetaan automaattisesti. Kahden peräkkäisen epäonnistuneen
käynnistyksen jälkeen esilämmitin kytketään pois päältä;

2) Jos palaminen loppuu esilämmittimen käynnin aikana, esilämmitin
käynnistetään automaattisesti. Kolmen epäonnistuneen käynnistyksen
jälkeen lämmitin pysähtyy;

3) Siinä tapauksessa, että esilämmitin ylikuumenee (esim. epänormaali
jäähdytysnesteen kierto, ilmatukos jne.) lämmitin siirtyy jäähdytysmoodiin.
Jäähdytyksen jälkeen lämmitin käynnistetään automaattisesti uudelleen;

4) Esilämmitin kytketään pois päältä, jos jännite putoaa alle 9,5V tai jännite
kohoaa 16V yläpuolelle;

5) Esilämmittimen hätäsulussa ohjauspaneelilla näkyy vastaava vikakoodi.
Katso vikakooditaulukkoa

Huomio!
1. Esilämmittimen käyttöä varten on hyödyllistä asetttaaa

ajoneuvon lämmitin max-asetukselle ja puhallus minimiasetukselle (energian
säästämiseksi);

2. Energiansäästösyistä lämmittimen matkustamon puhaltimen
nopeuskytkin on oltava ”Minimipuhallusasennossa”;

3. On edullista suunnata matkustamon lämmittimen puhallus
kasvoihin eikä tuulilasiin., jottei kuuma ilma pääse rikkomaan tuulilasia.

5 Esilämmittimen ohjausyksikkö

Ohjausyksikkö ohjaa esilämmittimen toimintaa valitun ohjelman mukaisesti ja
seuraavien toimintojen toteuttamiseksi:

a) esilämmittimen käynnistäminen ja poiskytkentä ohjauspaneelin tai muun
ohjauslaitteen tuottaman komennon mukaisesti (modeemi, kauko-
ohjauslaite, lisävaruste);

b) esilämmittimen pääkomponenttien diagnostiikka ennen käyttöä ja käytön
aikana;

c) esilämmittimen toiminnan valvonta ja toimintatavan valinta
jäähdytysnesteen lämpötilasta riippuvana;

d) ohjausyksikön mikroprosessorin liittäminen ohjauslaitteisiin, aktiivisen
laitteen tunnistaminen ja tiedonsiirto;

e) esilämmittimen poiskytkentä:
- kun toimintajakso on päättynyt;



- Kun joku ohjatuista pääkomponenteista on vioittunut;
- kun parametrit ovat toleranssirajojen ulkopuolella (lämpötila,

jännite, liekin sammuminen polttokammiossa).



Kuvio 4.1 – Kytkentäkaavio
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Kuvio 4.2 – Esilämmittimen pääkomponentit
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Kuvio 4.3 – Lämmittimen pääkomponentit



6 Esilämmittimen ohjauslaitteet

6.1 Ohjauspaneeli, jossa ajastin

6.1.1 Ohjauspaneeli ohjaa lämmitintä

Ajastimen kannessa on: LED-nelinumeronäyttö, neljä LEDiä – kolme
vasemmalla (alhaalla, keskellä, ylhäällä) ja yksi oikealla ja kolme painonappia
(vasemmalla, keskellä, oikealla). Numeroiden, LEDien ja nappien sijainti on esitetty
Kuviossa 6.1.
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Kuvio 6.1- Ohjauspaneeli

Ohjauspaneelin nappia voi painaa lyhyesti (alle 2 sek.) ja pitkään (yli 2 sek.).
Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa:
- Kellon asetus;
- Lämmittimen käynnistys;
- Pumpun käynnistys;
- Lämmittimen tai pumpun pysäyttäminen;
- Ajastimen asettaminen käyttövaihtoehtoon № 1, № 2 ja № 3;
- Vain yhden ajastimen aktivointi kolmesta;
- Ajastimen asetuksen poistaminen;
- Viikonpäivän asetus;
- Kellon säätäminen;
- näytön päälläoloajan asetus;



- Pumpun valinta(6 - Bosch tai A-venäläinen);
- Näytölle tuleva informaatio
a) kellonaika;
b) jäähdytysnesteen hetkellinen lämpötila;
c) akun jännite;
d) lämmittimen toimintatila;
e) lämmittimen käynnissäoloaika käynnistämisestä;
f) vesipumpun käynnissäoloaika (käynnistettävä tarvittaessa erikseen);
g) ohjausyksikköön asennetun ohjelman versionumero.

6.1.2 Kellonajan asetus ohjauspaneelissa.

Kun esilämmitin on kytketty ensimmäisen kerran ajoneuvon sähköpiireihin tai
kun sähkösyötössä on ollut katkos, kellonaika on nollattava ohjauspaneelissa.

Näyttö on Kuvion 6.1 mukainen.
Energiansäästösyistä näyttö pimenee 30 sek. napin viimeisestä painalluksesta.

Näytön päällekytkemiseksi on painettava mitä tahansa nappia.
Kellonajan asettamiseksi tai muuttamiseksi (tunnit tai minuutit) on

oikeanpuoleista nappia painettava ja pidettävä painettuna yli 2 sek., näytön kaksi
ensimmäistä merkkiä alkaa vilkkua (katso Kuvio 6.2).

0 6 1 50 6 1 5

Kuvio 6.2 Kellonajan asetus

Sitten kellonaika asetetaan oikeaa tai vasenta nappia jatkuvasti tai keskeyttäen
painaen. Oikeanpuoleisen napin painallus kasvattaa aikaa 1 tunnin. Vasemman napin
painallus vähentää aikaa yhden tunnin. Kun kellonaika on aseteltu on painettava
nappia “OK”, numerot 3 ja 4 alkavat vilkkua (katso Kuvio 6.3). Oikealla tai
vasemmalla napilla asetetaan minuutit.

0 6 1 50 6 1 5

Kuvio 6.3 Kellonajan asettaminen

 Sen jälkeen kun minuutit on asetettu, paina nappia “OK”, näytön ensimmäiseen
merkkiin tulee “аН” (viikonpäivän muuttaminen) ja näytön 4. merkki vilkkuu (katso



Kuvio 6.4.) Oikea päivä asetetaan vasemmalla tai oikealla napilla, viikonpäivän
numeroiden 1 – 7 merkitessä 1 - maanantai, 2 - 7 tiistai – sunnuntai.

Н 1Н 1

Fig. 6.4. Viikonpäivän asetus

Kun viikonpäivä on valittu painetaan nappia “OK”, näytön ensimmäiseen
merkkiin tulee“C” (kellon käyntinopeuden korjaus) ja näytön 3. ja 4. merkki vilkkuu,
katso Kuvio 6.5. Painamalla oikeaa tai vasenta nappia asetetaan kellon nopeuden
korjauksen arvo alueella +10 ... -10 sek. tunnissa.

C 1 0C 1 0

Kuvio 6.5 Kellon käyntinopeuden asetus
Kun kellon nopeus on asetettu painetaan nappia “OK”, näyttöön tulee

ensimmäiseen ikkunaan “├” (näytön päälläoloajan asetus), 2. ja 3. ja 4 ikkuna
vilkkuvat (katso Kuvio 6.6.).

Kuvio 6.6 Näytön päälläoloajan asetus

Näytön päälläoloajan kestoksi voidaan valita jatkuvas päälläolo (---), tai
määräpituinen 30 sek.tai 1 minuutista aina 60 minuuttiin asti 1 minuutin välein.
Vasemmalla tai oikealla napilla asetetaan haluttu arvo.

Kun näytön päälläoloaika on valittu painetaan nappia “OK”, jolloin palataan
kellonajan näyttöön (katso Kuvio 6.7.)



0 6 1 50 6 1 5

Kuvio 6.7 Kellonaika

6.1.3 Jäähdytysnesteen lämpötilan, jännitteen ja asennetun ohjelman
versionumeron tarkistaminen.

Näytön näyttäessä kellonaikaa ja lämmittimen tai lämmittimen pumpun käydessä,
painettaessa lyhyesti oikeaa nappia näytölle tulee jäähdytysaineen lämpötilan arvo
lämmittimen lähdössä. Näytön ensimmäisessä merkissä näkyy -
" (miinus), jos lämpötila on negatiivinen ja 3. ja 4. numerossa lämpötilan arvo
Celsius-asteina (katso Kuvio 6.8).

7 67 6
Kuvio 6.8 Jäähdytysaineen lämpötila

Oikean napin seuraava lyhyt painallus  näyttää akkujännitteen. Näytön
ensimmäisessä merkissä on U, merkissä 2. ja 3. ja 4. on syöttöjännite. Neljäs merkki
tarkoittaa voltin kymmenyksiä (katso Kuvio 6.8a).

1 2 51 2 5

Kuvio 6.8a Syöttöjännite

Ohjauspaneelin oikean napin seuraava lyhyt painallus palauttaa näytölle
kellonajan.
     Painettaessa vasenta nappia lyhyesti kun näytössä on "jäähdytysnesteeen
lämpötila" tai "tehosyöttö" näyttöön tulee ohjausyksikköön asennetun ohjelman
versionumero (katso Kuvio 6.9).

2 0 0 82 0 0 8

Kuvio 6.9 Ohjelman versionumero
Tästä näytöstä voi palata lämpötilan näyttöön painamalla vasenta tai oikeaa
nappia tai tarkistaa asennetun pumpun valinta painamalla keskinappia.
Keskimmäistä nappia painettaessa näytön 2 ensimmäiseen paikkaan tulee merkit

"По", neljänteen paikkaan kirjain A tai 6. Kirjain A tarkoittaa pumppua "Advers".
Kirjain 6 tarkoittaa pumppua «Bosch» (katso Kuvio 6.10). Painamalla oikeaa tai



vasenta nappia valitaan halutun tyyppinen pumppu (se joka on asennettu
lämmittimeen), tämä valinta täytyy tallentaa muistiin painamalla keskinappia.

Kuvio 6.10 Pumpputyypin valinta

Tässä tapauksessa näytölle tulee hetkeksi 3 viivaa (katso Kuvio 6.11), minkä
jälkeen ohjauspaneeli palaa takaisin kellonajan näyttöön.

Kuvio 6.11 Tiedon vaihto

6.1.4 Lämmittimen käyntiajan asettaminen

"Kellonajan" näytössä vasemman napin pitkä painallus mahdollistaa lämmittimen
jatkuvan toiminta-ajan valinnan. Näytön ensimmäisessä paikassa on kirjain ”L” ja 2.
ja 3. ja 4. numero näyttävät lämmittimen päälläoloajan minuutteina (katso Kuvio
6.12). Tätä aikaa voidaan muuttaa painamalla vasenta tai oikeaa nappia, aika muuttuu
kullakin painalluksella 5 minuuttia. Oikean napin painallus lisää aikaa, vasen
vähentää. Säätöalue on 20 - 120 minuuttia.

2 01 2 01

Kuvio 6.12 Lämmittimen käyntiajan valinta

Ajan asettamisen jälkeen painetaan lopuksi keskinappia. Tieto tallentuu ja
näyttöön palaa kellonaika.

6.1.5 Esilämmittimen manuaalinen käynnistys

Lämmitin voidaan manuaalisesti käynnistää painamalla lyhyesti keskinappia,
silloin kun näytöllä on kellonaika, jäähdytysnesteen lämpötila tai tehosyöttö.
Lämmitin käynnistyy, jolloin näytössä ensimmäinen merkki on toimintatapa (P) ja 3.
ja 4. numero näyttää päälläoloajan käynnistämisestä alkaen minuutteina ja



oikeanpuoleinen LED-piste on jatkuvasti päällä (katso Kuvio 6.13), näytöllä näkyy
että lämmitin toimii "Sytytys-vaiheessa" ja käyntiaika 2 minuuttia).

Kuvio 6.13 Lämmitin “Sytytys-toiminnossa”

Kun esilämmitin aktivoituu ensimmäinen merkki näyttää toimintatavan, katso
Kuviot 6.14, 6.15, 6.16, 6.17.

0 50 5

Kuvio 6.14 Täysi teho

2 52 5

Kuvio 6.15 Alhainen teho

3 63 6

Kuvio 6.16 Jäähdytys

Esilämmitin pysäytetään painamalla “OK”, näytöllä näkyy toimintatapa “П”-
tuuletus, esilämmittimen käynnissäoloaika ja LED-piste vilkkuu nopeasti, katso
Kuvio 6.17.

П 1 7П 1 7

Kuvio 6.17 Tuuletus

Р 0 2Р 0 2



Esilämmittimen ollessa käynnissä oikeanpuoleisen napin painallus tuo näytölle
jäähdytysnesteen lämpötilan, seuraava oikeanpuoleisen napin painallus tuo näyttöön
jännitteen ja sen jälkeinen painallus lämmittimen toimintatavan (tehoasetus ja
käynnissäoloaika).

6.1.6 Vesipumpun käynnistys (lämmittimen ollessa seis)

Jos haluaa käynnistää vesipumpun lämmitintä käynnistämättä, painetaan
keskimmäistä nappia pitkään. Näyttöön tulee (katso Kuvio 6.19) ensimmäiseen
merkkiin kirjain "n", 3. ja 4. merkkiin pumpun käyntiaika sen käynnistyksestä.
Pumppu käy korkeintaan 40 minuuttia, 40 minuutin jälkeen pumppu pysähtyy

automaattisesti. Pumppu voidaan pysäyttää manuaalisesti painamalla uudelleen
keskimmäistä nappia.

1 51 5
Kuvio 6.19 Pumppu käynnissä ilman lämmitintä

6.1.7 Esilämmittimen asettaminen automaattista käynnistystä varten

Ohjauspaneelin avulla voi tallentaa muistiin kolme automaattista käynnistysaikaa,
tätä varten käytettävissä on kolme erillistä ajastinta. Kukin näistä kolmesta
automaattikäynnistyksestä tapahtuu vain erillisen aktivoinnin jälkeen. Aktivoida voi
vain yhden ajastimen kerrallaan. Lämmittimen automaattisen käynnistyksen
asettamiseksi näytön tilassa ”Kellonaika” painetaan lyhyesti vasenta nappia. Näyttö
on Kuvion 6.20 mukainen.

0 6 1 50 6 1 5
Kuvio 6.20 Ensimmäisen ajastimen aktivointi

Ajastimen numero vaihdetaan vasenta nappia painamalla ja näyttöön syttyy
vasemman puolen LED-valo. Ajastimen aktivoimiseksi painetaan keskimmäistä
nappia. Samanaikaisesti syttyy sen merkiksi oikeanpuoleinen LED-piste (katso Kuvio
6.21). Keskimmäistä nappia painamalla voidaan peruuttaa ajastimen aktivointi.

1 4 1 51 4 1 5
Kuvio 6.21 Toisen ajastimen aktivointi



Jos haluaa muuttaa mitä tahansa ajastimen käynnistämisaikaa, on painettava
oikeanpuoleista nappia, sen jälkeen ensimmäiset kaksi ikkunaa vilkkuvat (tunnit).
Kun vasemmalla tai oikealla napilla on asetettu haluttu tuntiarvo painetaan
keskimmäistä nappia ja tällöin 3. ja 4. ikkuna alkavat  vilkkua, jotka määrittävät
minuutit. Keskimmäistä nappia painamalla vahvistetaan asetettu aika ja samalla
näyttöön tulee uusi käynnistysaika (katso Kuvio 6.22).

2 0 0 52 0 0 5

Kuvio 6.22 Toisen ajastimen aktiivointi

Se viikonpäivä, jona lämmitin toimii tallennetaaa aina kolmanteen ajastimeen,
sen jälkeen kun siihen ylläolevalla tavalla on asetettu kellonaika. Kellonajan
asetuksen jälkeen päästään viikonpäivän valintaan. Se tehdään painamalla

keskinappia. Näyttöön tulee Kuvion 6.23 mukainen ajastintieto.

Н 1Н 1

Kuvio 6.23 Sen viikonpäivän valitseminen jona lämmitintä halutaan käyttää

Näytön ensimmäisessa ikkunassa on kirjain H, toisessa ikkunassa tämän hetken
viikonpäivä, neljännessä merkissä 0 – 7 eli valittava päivä. Jos valitaan "0", viikon
päivää ei ole valittu (laite voidaan aktivoida joka päivä).. Numerot 1 - 7 tarkoittavat 1
= maanantai, 2 = tiistai jne. ja 7 = sunnuntai. Haluttu päivä valitaan vasenta tai oikeaa
nappia painaen. Valinta vahvistetaan painamalla keskimmäistä nappia.
Aina lämmittimen käynnistyksen jälkeen (automaattinen tai manuaalinen),
aktivointiajastin nollataan.

6.1.8 Esilämmittimen vikakoodit

Esilämmittimen käynnistyksen tai käytön aikana voi esiintyä vikoja.
Vikatapauksessa ohjausyksikkö lähettää automaattisesti esilämmittimen

pysäytyskäskyn. Jokaista virhetoimintoa varten on koodi ja se näkyy näytöllä, katso
Kuvio 6.24. Tässä tapauksessa vikakoodi ja esilämmittimen käynnissä oloa ilmaiseva
LED vilkkuvat hitaasti. Vikakoodit on esitetty taulukossa 6.1.



1 3Н 1 3Н

Kuvio 6.24 Näytössä esilämmittimen vikakoodi

Vikakoodit
Taulukko 6.1

koodi Vikakuvaus Huomautus / vian korjaaminen

01 Ylikuumeneminen

1. Tarkista nestepiiri huolellisesti
2. Tarkista kiertopumppu, vaihda tarvittaessa
3. Tarkista lämpötila-anturi ja ylikuumenemisanturi. Vaihda jos
tarpeen.

02

Ylikuumeneminen
havaittu. Lämpöanturin ja
ylikuumenemisanturin
välinen lämpötilaero on
liian suuri.

1. Tarkista nestepiiri huolellisesti
2. Tarkista kiertopumppu, vaihda tarvittaessa
3. Tarkista lämpötila-anturi ja ylikuumenemisanturi.
Vaihda jos tarpeen.

03 Lämpöanturi №1 viallinen Vaihda ohjausyksikkö

04 Lämpöanturi №2 viallinen Vaihda ohjausyksikkö

05 Liekintunnistin viallinen
Tarkista liitäntäjohdot. Tarkista tunnistimen kontaktien välinen
ohminen vastus, se ei saa olla yli 10 Ohm. Vaihda tunnistin jos
tarpeen.

06 Lämpöanturi
ohjausyksikössä viallinen Vaihda ohjausyksikkö
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07 Liekki sammuu Matala-
teho -moodissa Katso vikakoodin 08 ohjetta



08 Liekki sammuu Täysi-teho
-moodissa

Tarkista ilmakanava, pakokaasun poistokanava ja
polttoainesyöttö. Korjaa puutteet, vaihda polttoainepumppu
ja liekintunnistin tarvittaessa.

09 Hehkutulppa ei toimi Tarkista hehkutulppa ja vaihda tarvittaessa.

10 Ilmapumpun moottori ei
toimi

Tarkista ilmapumpun moottorin johtimet. Vaihda
ilmapumppu tarvittaessa.

11
Ylikuumeneminen.
Lämpötilan nousu  on liian
nopea.

1. Tarkista huolella nestepiiri (ilmapumpun edessä on
mahdollisesti ilmalukko, jäähdytysnestettä ei voida pumpata
lämmittimen läpi).
2. Tarkista jäähdytysnesteen alhaisen lämpötilan
viskositeetti.
3. Tarkista pumppu, vaihda tarvittaessa.

12 Hätäsulku – ylijännite
Tämä vika on mahdollinen jos esilämmitin kytketään päälle
moottorin käydessä. Ongelma voi johtua moottorin
jännitesäätimen viasta

13
Esilämmittimen
käynnistysyritykset
lopussa

Tarkista polttoainesyöttö ja syötetyn polttoaineen määrä.
Tarkista polttokammion ilman syöttöjärjestelmä ja
pakokaasukanava. Tarkista sytytystulppa.

14 Kiertovesipumppu ei toimi Tarkista ettei kiertovesipumpun sähkösyöttö ole oikosulussa
tai poikki. Vaihda pumppu tarvittaessa.

15 Hätäsulku – alijännite;
jännite alle 9.5 V

Tarkista jännite esilämmittimen liittimestä XS2. Tarkista
akku, säätäjä ja syöttöjohdot.

16 Ylisuuri tuuletusaika
Esilämmitin ei jäähdy tarpeeksi tuuletuksen aikana. Tarkista
ilmansyöttö ja pakokaasun poistokanava. Tarkista
liekintunnistin ja vaihda tarvittaessa.

17 Polttoainepumppu ei toimi Tarkista ettei polttoainepumpun johtosarja oikosulussa.
Tarkista pumppauskapasiteetti ja vaihda polttoainepumppu
tarvittaessa.

20
Ohjausyksikön ja
ohjauspaneelin välillä ei
yhteyttä

Tarkista sulakkeet 5A. Tarkista kaapelointi ja liittimet.

21 Liekki sammuu
”Lämmitys”-moodissa Katso vikakoodin 08 kuvaus

27 Ilmapumppu ei toimi.
Moottori ei käy

Tarkista ilmapumpun johtosarja. Vaihda ohjausyksikkö ja
moottori tarvittaessa

28
Ilmapumppu ei toimi. Sen
moottori pyörii ilman
ohjausta

Tarkista ilmapumpun ja ohjausyksikön kaapelointi. Vaihda
tarvittaessa.

Taulukko 6.1

29
Esilämmittimen
sytytysyritykset käytön
aikana lopussa

Tarkista polttoainejärjestelmä. Tarkista polttoainelinjan
kiristimen tiukkuus. Tarkista polttoainevuodot,
polttoainepumpun tulosuuttimen tiukkuus, polttoainepumpun



teho.

30
Liekin sammuminen
polttokammiossa
alijännitteestä johtuen

Jännitteen epävakauteen käynnistämisen aikana  voi olla
syynä huono akku.

78
Todettu liekin
sammuminen
esilämmittimen käydessä

Tämä on tiedoksi. Tarkista polttoainelinjan kiristimen
tiukkuus, polttoainevuodot, polttoainepumpun kiinnityksen
tiukkuus.

6.2 Liitäntä ajoneuvon etähälytinjärjestelmään ja sen käyttö esilämmittimen
käynnistämiseksi ja pysäyttämiseksi radionyhteyden avulla.

Esilämmittimen toiminnan ohjaamiseen voi käyttää GSM-modeemia. Kontakti
tehdään 6-johtimisella kaapelilla XS4, joka on kiinni esilämmittimen ohjausyksikön
piirilevyllä. Tähän liitetään 2-johtoinen liitin XP4 (katso Kuvio 4.1),  johon on
kytkettävä releen kärjet ( jossa oltava normaalisti avoin kontakti). Rele liitetään
modeemiin, joka ohjaa sitä.
       Esilämmittimen ohjaus voidaan toteuttaa kahdella tavalla: releen lyhyt vetäminen
(suljettuna 0,5 - 3 sek.) ja pitkä vetäminen (yli 3 sek). Ensimmäinen lyhyt pulssi
käynnistää lämmittimen, seuraava lyhyt pulssi pysäyttää lämmittimen.
Releen pitkä vetäminen käynnistää lämmittimen, kun kontakti on avoin se pysäyttää
lämmittimen.

Esilämmittimen toiminta (mm. ajoitus) tässä tapauksessa on sama kuin
käynnistettäessä ohjauspaneelista. Esilämmittimen käyttö voidaan pysäyttää joko
modeemin avulla tai ohjauspaneelista.

Kunkin modeemityypin soveltaminen tähän käyttöön on selvitettävä
tapauskohtaisesti.

Kun laite käynnistetään modeemin kautta, esilämmittimen käynnissäoloaika tulee
laitteeseen asetetun mukaisesti. Jos käyntiaikaa ei ole asetettu se on 40 min.

7 Asennusvaatimukset

7.1 Yleistä
Lämmitin tulee sijoittaa jäähdyttäjän paisuntasäiliön alarajan alapuolelle.
Vesipumppu tulee asentaa jäähdyttäjän paisuntasäiliön ja esilämmittimen
alapuolelle.
On tarkistettava, että lämmittimen ja moottorin jäähdytysjärjestelmän
virtaussuunta on sama.
Ilmasulut moottorin jäähdytysjärjestelmästä ja lämmittimestä poistetaan
lämmittimen asennuksen lopuksi. Kaikki putkiliitokset on oltava tiiviit.
Polttoaine- ja jäähdytysnesteputket on asennettava sellaisella tavalla, että
vältetään niiden kontakti ajoneuvon kuumiin tai värähteleviin
komponentteihin.



Esilämmitintä ei missään tapauksessa saa käyttää, jos jäähdytysneste on
jäätynyt.
Minkä tahansa jäähdytysjärjestelmään kohdistuvan työn (korjaus,
jäähdytysnesteen vaihto) jälkeen on laite ilmattava ilmatukosten poistamiseksi.

7.2. Esilämmittimen yksiköiden ja osien asennus

7.2.1 Lämmittimen asennus
Lämmitin asennetaan konepellin alle kuten on esitetty Kuviossa 4. Lämmitintä ei

missään tapauksessa saa asentaa moottorin päälle, matkustamoon tai ohjaamoon.
Lämmitin tulee asentaa sen asennuspaikka huomioiden (kts. Kuvio 7.2, kohdat

7.1.1 ja 7.1.2).

1 Lämmitin 6 Polttoaineputki
2 Auton oma lämmityslaiteenkenno 7 Polttoainepumppu
3 Ohjauspaneeli 8 Polttoaineen otto
4 Lämmitimen kiertovesipumppu
5 Pakoputki 10 Polttoainetankki

Kuvio 4 Esilämmittimen asennuskaavio
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Kuvio 7.2 Lämmittimen hyväksyttävät sijoituspaikat

Huomio! Siinä tapauksessa että lämmitin asennetaan vinoon asentoon,
nesteletkut tulee kytkeä lämmittimen liittimiin kuten on esitetty Kuviossa 7.2.

7.2.2 Ilmanoton asennus

Ilmanotto tulee asentaa lämmittimeen Kuvion 4.2 mukaisesti. Polttimeen vietävää
ilmaa ei tule imeä matkustamosta, ohjaamosta tai matkatavaratilasta. Ilmanoton putki
tulee koota siten, että vältetään sen tukkeutuminen, lumen sisääntulo ja veden
sisääntulo.  Ottoa ei saa sijoittaa ajossa syntyvää tuulen virtausta vastaan.

7.2.3 Lämmitimen kiertovesipumppu asennus

Kiertovesipumppu tulee sijoittaa kohdissa 7.1.1 ja 7.1.2 annettujen suositusten
mukaisesti.

Kiertovesipumppu sijoitus voi olla mikä tahansa vaakasuorasta pystysuoraan,
kunhan lähtöliitin on ylöspäin.

7.2.4 Putkien asennus

Putket liitetään pumppuun, esilämmittimeen ja moottoriin kuten on esitetty
Kuvioissa 4.2, 7.1 ja 7.2. Putket eivät saa olla pakoputken eikä kuumien moottorin
osien lähellä. Putkiliitokset komponentteihin tulee kiinnittää kiristimin. Putkien
liittämiseen toisiinsa tulee käyttää liittimiä.



7.2.5 Pakoputken asennus

On huomattava että pakoputki käy kuumana. Pakoputki (joustava metalliputki)
katkaistaan oikean pituiseksi.

Pakoputki kiinnitetään kiristimin hiukan alasuuntaan auton pakoputken suuntaan.
Kosteuden poistoa varten tehdään halkaisijaltaan 3 mm pyöreitä reikiä mutkiin
putken alimpiin kohtiin.

Liitännän optimoimiseksi lämmittimen liittimeen ja hyvän tiivistyksen
varmistamiseksi pakoputkeen tehdään pitkittäinen leikkaus (suunnilleen 15mm
pitkä). Leikkauksen tulee olla saman pituinen kuin koirasliitin. Pakoputki ei saa
ylittää ajoneuvon mittaa. Poistokaasut puhalletaan ulos. Pakolähtö ja polttoilman otto
tulee sijoittaa siten, että vältetään poistokaasun imu takaisin. Myöskin on
huolehdittava siitä, että estetään tämän kaasun pääsy matkustamon sisälle tai
puhaltimeen. Poistokaasut eivät myöskään saa vaikuttaa ajoneuvon muiden laitteiden
toimintaan.

Pakokaasun poisto tulee koota siten, että vältetään sen tukkeutuminen, lumen
pääsy ja veden sisäänpääsy. Poistopäätä ei saa sijoittaa ajossa syntyvää tuulen
virtausta vastaan.

7.2.6 Esilämmittimen polttoaineen syöttöjärjestelmän asennus
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa vikatoimintoihin.
Esilämmittimen polttoainesyöttö polttoaineen ottoaukosta.
Polttoaineen ottoaukko asennetaan polttoainetankkiin Kuvion 7.5 mukaisesti.

a) Polttoainetankkiin tehdään polttoaineen ottoaukko ja asennetaan
erikoisvälikappale Kuvion 7.5 mukaisesti,

b) Polttoaineen syöttölinja polttoaineen otosta esilämmittimeen toteutetaan
Kuvion 7.6 mukaisesti.

Polttoaineputkessa ei saa olla kallistusta matkalla polttoainepumpusta
lämmittimeen.

Huomio!!! Polttoainetankkiin aukkoa tehtäessä on noudatettava syttyviä ja
räjähtäviä aineita sisältäviin säiliöihin kohdistuvia töitä koskevia
turvamääräyksiä.
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1
1-Polttoainesyötön otto 4-Välikappale 8
2-Mutteri M8 5-Erikoisaluslevy
3-välikappale 8 suurennettuna 6-Tiivistysrengas

Kuvio 7.5- Polttoaineoton asennus
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1-Ajoneuvon polttoainetankki 4-Liitosputki (polttoaineen syöttölinja)
2- Ajoneuvon polttoaineen syöttölinja 5-Polttoainepumppu
3-Polttoaineen otto 6-Kumista tai polyuretaanista tehty

holkki

Kuvio 7.6- Asennuskaavio esilämmittimen liittämisestä polttoainelinjaan

Esilämmittimen polttoaineen otto on tehtävissä moottorista tankkiin menevästä
paluulinjasta sillä ehdolla, että asennettuna on varastosäiliö. Polttoaineen paluulinjan
tulee päätyä polttoainetankin pohjaan.

On suositeltavaa asentaa säiliö moottorin alueelle lähelle esilämmittimen
polttoainepumppua.

Asennus tehdään Kuvion 7.7 mukaisesti.
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6 – Liitosputki (polttoaineen putkilinja)

3 - Adapteri 7 – Kumista tai polyuretaanista tehty
holkki

4 – Polttoaineen syöttölinja 8 - Polttoainepumppu

Kuvio 7.7-Asennuskaavio varastosäiliön sijoittamiseksi polttoaineen
 paluulinjaan ja sen kytkemiseksi polttoainepumppuun.

7.2.7 Polttoainepumpun ja polttoaineputken asennus
On edullista asentaa polttoainepumppu lähelle polttoainetankkia ja tankin

polttoaineen alatason alapuolelle. Polttoainepumpun paikka on esitetty Kuviossa 7.8.



а – Imukapasiteetti max. 500 mm vapaasti huohottavassa tankissa:
                                max. 150 mm, jos tankissa on alipaine.
b – Pumpun nostokapasiteetti polttoainepumpun ja lämmittimen välissä: max.
1500mm

Kuvio 7.8- Polttoainepumpun suositeltava asennuspaikka

Asennettaessa polttoaineputki tulee katkaista vain terävällä veitsellä kuten on
esitetty Kuviossa 7.9. Leikkauskohdassa ei saa olla esteitä, ulkonemia ja purseita.

Kuvio 7.9 – Polttoaineputken katkaisu ennen asennusta

Правильно Неправильно
oikein väärin



Huomio! Polttoaineputki ja polttoainepumppu on suojattava kuumuudelta.
Niiden asentaminen pakoputken tai moottorin lähelle on kielletty.

7.2.8 Esilämmittimen kaapeloinnin asennus

Esilämmittimen kaapelointi kytketään Kuvion 4.1 (esilämmittimen
kytkentäkaavio) mukaisesti.

Asentaessa on otettava huomioon, että kaapeloinnin kuumenemista,
muodonmuutosta tai siirtymistä ajoneuvon käydessä ei saa tapahtua. Kaapelointi
tulee kiinnittää nippusitein ajoneuvon osiin.

Huomio! Asentaminen tulee tehdä lämmittimen johtosarjan sulakkeiden
ollessa irroitettuna.

7.2.9 Ohjauspaneelin asennus

Ohjauspaneeli asennetaan ohjaamon kojelautaan tai ajajan kannalta muuhun
kätevään paikkaan. Ohjauspaneeli kiinnitetään tarrateipillä. Ennen asennusta on
pyyhittävä lika pois pinnasta ja irrotettava suojakalvo teipistä.

8  Asennuksen jälkitarkastus

8.2 Kokoonpanon päätteeksi seuraava tulee varmistaa:

- nestejärjestelmän vuotojen tarkistus;
- polttoaineputkien vuotojen tarkistus;
- esilämmittimen sähkökontaktien kiinnityksen varmistus.

8.3 Esilämmittimen säätöventtiili avataan kokonaan. Poistetaan ilmasulut
ajoneuvon nestejärjestelmästä ajoneuvon valmistajan ohjeita noudattaen.
Ajoneuvon lämmittimen puhaltimen katkaisija pannaan alimpaan
kierrosarvoon.

8.4 Asennetaan 15A, 25A ja 5A sulakkeet. Ohjauspaneelin valo syttyy.
8.5 Esilämmittimen toiminnan testaamiseksi painetaan keskimmäistä nappia.

Esilämmitin aloittaa polton, tieto tulee näyttöön. Tästä eteenpäin esilämmitin
toimii automaattisesti. 40-45minuutin kuluttua esilämmitin pysähtyy
automaattisesti. Esilämmitin voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla
ohjauspaneelin keskimmäistä nappia.



8.6 Esilämmittimen käyttötestin yhteydessä on tarkistettava kytkeytyykö
lämmittimen puhallin käyntiin. Puhallin normaalisti käynnistyy kun
jäähdytysnesteen lämpötila saavuttaa 40°С.

8.7 Jos esilämmitin ei toimi oikein käynnistettäessä tai käytön aikana, vikakoodi
tulee näyttöön.

8.8 Polttoainepumpun teho on pieni ja siksi polttoainelinjan ollessa tyhjä se
täyttyy vain hitaasti. Esilämmitin tekee 2 sytytysyritystä ja jos polttoainetta ei
vielä ole, se pysähtyy ja näyttää vikakoodin 13 “Esilämmittimen
käynnistysyrityksiä ei jäljellä”. Esilämmitin kytketään uudelleen päälle, kun
polttoainelinjassa on polttoainetta.

8.9 Käynnistä esilämmitin ajoneuvon moottorin käydessä ja tarkista sen toiminta.

Huomio! Huomaa, että jäähdytysnesteen lämpötilalukemat ajoneuvon
mittaritaulussa ja ohjauspaneelissa voivat erota, koska lämpötila mitataan ajoneuvon
nestejärjestelmän eri kohdista.

9 Suositukset
9.2 Jos esilämmitin ei käynnisty päällekytkennän jälkeen, tarkista tankissa oleva

polttoaine, akun varaus, liittimet ja sulake 25A.
9.3 Jos ohjauspaneeli ei toimi (valo ei syty) tarkista 5A sulake
9.4 Jos ajoneuvon lämmittimen puhallin ei käynnisty automaattisesti

jäähdytysnesteen lämpötilan ylittäessä 40ºC, tarkista sulake 15A ja rele.
9.5 Jos esilämmitin ei kytkeydy päälle ja pois tai polttokammion tuuletuksen

jälkeen puhaltimen moottori käy, poista sulakkeet 5A, 25A ja sen jälkeen
asenna ne uudestaan järjestyksessä ensin 25A, sitten 5A.

9.6 Muut viat tunnistetaan automaattisesti ja näytetään ohjauspaneelilla.
9.7 Katso vikalista ja vianhaku tarkemmin tämän käsikirjan taulukosta 6.1.
9.8 Käytön aikaisissa vikatapauksissa, paitsi kohdissa 9.1, 9.2, ja 9.3 kuvatut ota

yhteys valtuutettuun huoltoon.
9.9 Toimintakunnon varmistamiseksi lämmitin tulisi kytkeä käyttöön n. 5 min.

ajaksi kerran kuussa vuoden ympäri (lämmin vuodenaika mukaanlukien).
Tämä proseduuri on tarpeen polttoainepumpun ja muiden yksiköiden
liikkuvien osien pintaan tarttuvan limaisen kerroksen poistamiseksi. Tämän
toimenpiteen toteuttamatta jättäminen voi johtaa esilämmittimen
vikaantumiseen.

9.10 Esilämmittimen luotettavaan toimintaan vaikuttaa myös polttoaine,
jonka täytyy vastata vuodenajan ja lämpötilan vaatimuksia. Talvella on
esilämmittimen diesel-versiossa käytettävä sopivaa talvilaatua.



9.11 Vääränaikainen vaihto talvilaatuun voi aiheuttaa parafiinitukoksen
polttoaineen ottoputken suodattimeen (jos sellainen asennettu), joka sijaitsee
polttoainetankissa ja syöttöpumpun suodattimeen, mikä voi estää lämmittimen
käynnistyksen tai pysäyttää sen kesken käynnin.

Vikojen korjaamiseksi tee seuraavat toimenpiteet:
a) Vaihda polttoaine lämpötilan niin edellyttäessä,
b) Jos lämmitin ei toimi kunnolla, kun polttoaine vaihdettiin lämpötilaa

vastaavaksi, tarkista polttoainepumpun suodatin seuraavasti:

- poista polttoaineen syöttöpumppu käyttäen kiinntoavainta (17
mm), kiinnitä pumppu sopivaan paikkaan, kierrä auki putken
pätkä ja irrota suodatin (katso Kuvio 10.1). Älä kiinnitä pumppua
muista pinnoista kuin pinnasta A putken pätkää irrotettaessa,

- huuhtele suodatin bensiinissä ja puhalla siihen paineilmaa,
- asenna suodatin syöttöpumppuun, asenna tiiviste putken ja

pumpun väliin,
- asenna polttoaineen syöttöpumppu ja tarkista lämmittimen

toiminta.
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Kuvio10.1

9.12 Käytä sellaista moottoriöljyä ja jäähdytysnestettä joka vastaa
vuodenaikaa ja lämpötilaa.

9.13 Tarkista akun lataustaso säännöllisesti.
9.14 Jos ajoneuvo pannaan seisomaan pitkäksi ajaksi suositellaan, että

lämmitin kytketään irti ajoneuvon akusta sen purkautumisen välttämiseksi
(virrankulutus on seis-tilassa 30-40 mA).



10  Takuu

10.2 Esilämmittimen takuu on 24 kk myyntipäivästä edellyttäen, että käyttäjä
noudattaa tässä käsikirjassa määritettyjä käyttöohjeita, kuljetusohjeita ja
varastointiohjeita.

10.3 Jos myyjän leima ja myyntipäivä puuttuu, takuu lasketaan alkavaksi
esilämmittimen valmistuspäivästä.

10.4 Valmistusviat, joita löytyy takuuajan kuluessa korjataan valtuutetussa
huollossa. Tähän varaosat toimittaa valmistaja omalla kustannuksellaan.

10.5 Valmistaja ei puutu valituksiin, jotka koskevat esilämmittimen
vaillinaista kokoonpanoa tai mekaanista vauriota.

10.6 Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat:

- force majeur – salamanisku, tulipalo, tulva, kohtuuton jännitteen heittely,
liikenneonnettomuus;

- käsikirjassa esitettyjen asennus-, käyttö-, kuljetus- ja varastointiohjeiden
noudattamatta jättäminen;

- muun kuin valmistajan valtuuttaman henkilön tai yrityksen käyttö
esilämmittimen asennukseen, korjaukseen tai käyttöönottoon;

- Esilämmittimen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön.


