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  Sissejuhatus . 
Käesolev kasutusjuhend on osa BINAR-5S-tüüpi vedeliku eelsoojendite 

dokumentatsioonist ja sisaldab kasutajatele mõeldud juhiseid turvaliseks seadme 

kasutuseks. 

Kui Teil tekivad mis tahes probleemid, siis me soovitame Teil pöörduda AUTOERM 

teeninduskeskuste poole, kelle aadressid ja telefoninumbrid leiate veebilehelt  

www.autoterm.ee 

 

Enne eelsoojendi kasutamist tuleb läbi lugeda käesolev kasutusjuhend 

ja eelsoojendi kasutusjuhend. 

 

  Garantii ja vastutus . 
Tootja ei vastuta defektide ja kahjustuste eest, mis tekivad eelsoojendi paigaldus- ja 

hooldusjuhendi mitte järgimisel. 

 Juhtpulti võib kasutada ainult eelsoojendi juhtimiseks. 

 Juhtpuldi pistikut on eelsoojendi töötamise ajal keelatud ühendada ja lahti ühendada. 

 Peale eelsoojendi väljalülitamist võib selle uuesti sisse lülitada mitte vähem kui 5-10 

sekundi järel. 

 Eelsoojendi ohutu kasutamise eesmärgil on peale kahte ebaõnnestunud sisselülitamist 

vaja probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks pöörduda klienditeeninduse poole. 

Toote garantiiaeg ja -tingimused on ära märgitud garantiikaardis. 
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  Turvalisus . 

Ärge lülitage sisse ega kasutage eelsoojendit kohtades, kus võivad tekkida ja 

koguneda tuleohtlikud aurud ja gaasid ning suur kogus tolmu (näiteks tanklad, 

kütuseterminalid ning kivisöe, puidu ja teraviljahoidlad). Plahvatusoht. 
 

Ärge lülitage sisse ega kasutage eelsoojendit kinnistes ruumides. Mürgitus- ja 

lämbumisoht tekkivatest heitgaasidest. 
 

Ärge lülitage sisse ega kasutage eelsoojendit juhul, kui heitgaaside voolus on 

tuleohtlikke materjale või vedelikke. Tuleoht. 
 

Ärge kasutage rikkis eelsoojendit. Vigastuse oht rikkis eelsoojendi kasutamisel. 
 

  Juhtpuldi kirjeldus . 

 
 

1 - digitaalne näidik 

2- valgusdioodid (kella ja taimerite 

kuvamine ning kella muutmine). 

3 ja 5 - liikumine põhiekraanide vahel, 

liikumine menüüpunktide vahel ja 

väärtuste muutmine (+/-). 

3 - eelsoojendi ja pumba sisse/välja 

lülitamine, seadistuste muutmine, valitud 

väärtuste kinnitamine ja taimeri 

aktiveerimine. 

6 - juhtpuldi seadistused ja naasmine 

põhiekraanile. 

7 – eelsoojendi juhtploki seadistamine ja 

taimerite seadistamine. 
 

  Otstarve . 
Pult on mõeldud: 

 eelsoojendi sisse- ja väljalülitamiseks käsirežiimis; 

 pumba sisse- ja väljalülitamiseks käsirežiimis; 

 vedeliku temperatuuri ja toitepinge vaatamiseks; 

 praeguse kellaaja ja eelsoojendi/pumba tööaja vaatamiseks; 

 eelsoojendi sisselülitamiseks taimeri alusel; 

 vedeliku kuumutustemperatuuri piirmäära seadmiseks: 

 järelsoojendi režiimi valimiseks; 

 temperatuuri seadistamiseks salongi ventilaatori relee käivitamisel; 

 rikkekoodi kuvamiseks toote töö rikke korral; 

 juhtpuldi ja juhtploki tarkvara versiooni kuvamiseks. 
 

  Töötamise tegevusjärjekord puldi kasutamisel . 
Eelsoojendi ühendamisel sõiduki vooluahelasse kuvatakse näidikul juhtpuldi tarkvara 

versioon. Järgmisena kuvatakse juhtpuldi ja juhtploki ühendamise protsess (kuvatakse 

protsentidena). Pärast ühenduse loomist kuvatakse põhiekraan (praegune kellaaeg, 
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vedelike temperatuur või toitepinge, vaikimisi kuvatakse praegune kellaaeg). Negatiivset 

temperatuuri kuvatakse miinusmärgiga. 

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppe ja . 

Menüüs liikumiseks vajutage nuppe   .  

Nupuga kinnitatakse valik ja lülitatakse sisse eelsoojendi/pump. 

Pärast sisselülitamist kuvatakse 7-15 sekundi jooksul seadistatud tööaeg, mille järel 

algab stardiloendus (kuvatakse näidikul). 

Eelsoojendi töötamise ajal saab nupuga  kiiresti üle minna eelsoojendi/pumba 

tööaja menüüsse. 

Eelsoojendi lülitatakse töötamise ajal välja nupuga . Lõpeb kütuse 

etteandmine ja põlemiskamber puhutakse 3-5 minutiga läbi. 
 

 

Elektrienergia säästmise eesmärgil kustub näidik 30 sekundi järel pärast 

viimast mis tahes nupu vajutamist. Näidiku valguse taastamiseks on vaja 

vajutada mis tahes nuppu. 

 

  Töörežiimide kuvamine . 

 

Eelsoojendi töö 

Pumba töö 

Eelsoojendi töö lõpetamine (läbipuhumine) 

Vedeliku temperatuur 

Toitepinge eelsoojendi sisendis 

Rike 
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  Juhtpuldi kasutamine . 

Nuppude   vajutamine põhiekraanil*: 

- praeguse kellaaja vaatamine; 

- vedeliku temperatuuri vaatamine; 

- toitepinge vaatamine; 

 

Nupu  vajutamine põhiekraanil: 

- lühike vajutus - eelsoojendi sisselülitamine (algab eelsoojendi töö stardiloend). 

Ekraanile ilmub  märk. 

- pikk vajutus - pumba sisselülitamine (algab pumba töö stardiloend). Ekraanile 

ilmub  märk. 

Nuppude   vajutamine eelsoojendi/pumba töötamise ajal*: 

- eelsoojendi/pumba tööaja vaatamine 

- vedeliku temperatuuri vaatamine; 

- toitepinge vaatamine; 

 

Nupu  vajutamine eelsoojendi/pumba töötamise ajal: 

- Eelsoojendi/pumba väljalülitamine (läbipuhumine ja töö lõpetamine). 

 

* - Nuppude    vajutamisel toimub ekraani vahetus pidevalt. 

  Seadete menüü toimingud . 
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   - menüüpunktide vahel liikumine; 

 - puldi lülitamine seadistusrežiimi: 

 - väärtuse muutmine (vähendamine); 

 - väärtuse muutmine (suurendamine). 

 - valitud väärtuse kinnitamine; 

 - naasmine põhiekraanile (viimaseid muudatusi salvestamata). 

 

Kui seadete muutmise ajal ei tehta 20 sekundi jooksul mitte ühtegi 

toimingut, siis pult lülitub põhiekraanile. Viimased muudatused 

salvestatakse. 

 

  Seadete menüü . 

Juhtpuldil on kolme tüüpi seadeid: 

1. Taimerite seadistamine, mis lülitub sisse põhiekraanil nupu „ “ lühikese „ “ 
vajutusega. 

Taimereid saab vahetada nuppudega  või  . 

 
2. Eelsoojendi töötaja muutmine ja juhtpuldi seadistamine, mis teostakse põhiekraanil 

lühikese „ “ nupu  vajutusega. Sisaldab: 
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3. Juhtploki seadistamine, mis teostatakse põhiekraanil pika „D“ nupu vajutusega. 

Sisaldab: 

 

  



9 

 

  Praeguse kellaaja seadistamine . 
Praegust kellaaega saab seadistada ja vaadata ainult 24-tunnises formaadis. Pärast 

voolukatkestusi kaob puldil praegune kellaaeg. Nädalapäevi kuvatakse numbritega 

1 kuni 7. 1 - esmaspäev, 2 - teisipäev jne ja 7 - pühapäev. 

 
 

  Sisselülitamise taimerite seadistamine . 
Juhtpult võimaldab programmeerida kolme automaatset sisselülitumist, kasutades 

selleks kolme erinevat taimerit. Igaüks neist kolmest automaatsetest sisselülitumisest 

teostub ainult nende aktiveerimisel. Aktiveerida saab ainult ühte taimerit. 

Vastavalt valitud taimeri numbrile hakkab põlema valgusdiood. Valgusdiood hakkab 

pärast taimeri aktiveerimist vilkuma. Taimeri aktivatsioon kustub pärast eelsoojendi 

sisselülitumist. 

Taimeri seadistusrežiimi minekuks teostage pikk nupu  vajutus. Taimeri 

seadistamine käib analoogselt praeguse kellaaja seadistamisega. 

Eelsoojendi automaatseks sisselülituseks 1. ja 2. taimeriga on vaja seadistada 

sisselülitusaeg. 3. taimeri puhul on vajalik seadistada sisselülitusaeg ja nädalapäev.  

Nädalapäeva seadistatakse 0st kuni 7ni. Seadistatud „0“ tähendab, et eelsoojendi lülitub 

sisse taimeri aktiveerimisel olenemata nädalapäevast (taimeri aktivatsioon kustub pärast 

sisselülitumist). 

Lühike nupu  vajutus  - aktiveerib taimeri ainult taimeri kuvamise režiimis 

(taimerit märgistav valgusdiood hakkab vilkuma). 

 

  Eelsoojendi tööaja seadistamine . 
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Eelsoojendi tööaeg on vaikimisi 40 minutit. Vahemikku saab muuta 5 minuti kaupa 

20 minutist kuni kahe tunnini. 

 

Esimene number kuvab tunde ning teine ja kolmas 

minuteid. (Näide: 1 tund ja 20 minutit)  

 

  Kellaaja korrigeerimine . 

Madalate temperatuuride mõjul võib kella täpsus natukene muutuda. 

 

Vajalikku kellaaja korrigeerimise väärtust saab 

seadistada vahemikus -59 kuni +59 sekundit ühe 

tunni kohta. Korrigeerimisaeg on vaikimisi 0 

sekundit. 

 

  Näidiku valgustuse kestuse seadistamine . 

 

Juhtpuldi näidiku valgustuse kestus on vaikimisi 

30 sekundit. 

Näidiku valgustuse kestust saab seadistada 30 sekundiks ja ühest minutist kümne 

minutini 1 minuti kaupa ning näidiku valgustuse saab seadistada ka püsivaks, mille puhul 

kujutatakse ekraanil - „- - -“. 

Pärast seadistatud aja möödumist: 

 Kui eelsoojendi töötab, siis näidik kuvab töörežiimi märki. Täieliku kuvamise 

taastamiseks tuleb vajutada mis tahes nuppu. 

 Kui eelsoojendi ei tööta, siis pult lülitub ooterežiimile. Näidiku valgustus kustub ja 

taimereid tähistavad valgusdioodid põlevad jätkuvalt (juhul kui taimer on 

aktiveeritud). Kuvamise taastamiseks tuleb vajutada nuppu „4“, „5“, „6“ või „7“. 
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  Näidiku väljalülitamise seadistamine töötamise ajal . 

 

 

Eelsoojendi töötamise ajal kustub juhtpuldi näidik 

pärast  režiimis seadistatud aega. 
 

Eelsoojendi töötamise ajal põleb näidik juhtpuldil 

pidevalt. Eelsoojendi töö lõpetamise järel kustub 

näidik pärast  režiimis seadistatud aega. 
 

  Näidiku valgustuse heleduse seadistamine . 

 

Näidiku valgustuse heledust saab muuta 

vahemikus 1 kuni 5. 

Valguse heledus on vaikimisi 3. 
 

  Kiire sisselülituse seadistamine . 

Antud seadistusest sõltub, milline nupu  vajutuse kestus põhjustab 

eelsoojendi/pumba sisselülituse. 

Vaikeväärtus: 

 lühike vajutus - eelsoojendi sisselülitamine; 

 pikk - pumba sisselülitamine. 

 

Lühike vajutus - eelsoojendi sisselülitamine. 

Pikk vajutus - pumba sisselülitamine. 

Lühike vajutus - pumba sisselülitamine. 

Pikk vajutus - eelsoojendi sisselülitamine. 

 

 

  Ooterežiimi lülitumise temperatuuri seadistamine . 
Eelsoojendi töötab kas täis-, keskmisel või madalal võimsusel olenevalt vedeliku 

temperatuurist. Eelsoojendi soojendab vedeliku 88 °С-ni ja lülitub ooterežiimi 

(eelsoojendi töö lõpeb ja jätkub pumba töö). Temperatuuri langemisel alla 70 °С lülitub 

eelsoojendi uuesti sisse. 

 

Ooterežiimi lülitumise väärtus on vaikimisi 

+88 °С. 

Vajaliku ümberlülituse temperatuuri võib 

seadistada vahemikus +20 kuni +95 °С. 
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  Järelsoojendi režiimi aktiveerimise seadistamine . 
Järelsoojendi režiimis töötab soojendi mootoriga koos ja hoiab vedeliku temperatuuri 

vahemikus 75 kuni 95 °С. 

Automaatne režiim: 

 Kui eelsoojendi on välja lülitatud, siis pärast sõiduki mootori käivitamist lülitub 

eelsoojendi automaatselt sisse. 

 Kui eelsoojendi on sisse lülitatud, siis pärast mootori käivitamist lülitub see 

automaatselt „järelsoojendi“ režiimi. 

Käsirežiim: 

 Kui eelsoojendi on välja lülitatud, siis pärast sõiduki mootori käivitamist ei lülitu 

eelsoojendi automaatselt sisse (tuleb käsitsi sisse lülitada). 

 Kui eelsoojendi on sisse lülitatud, siis pärast mootori käivitamist lülitub see 

automaatselt „järelsoojendi“ režiimi. 
 

Mootori seiskamisel lülitub eelsoojendi automaatselt välja. 

 

Järelsoojendi režiim on sisse lülitatud. 

Järelsoojendi režiim (automaatne).  

Järelsoojendi režiim (käsi). 

 

  Järelsoojendi temperatuuri seadistamine . 

 

Temperatuuri väärtus on vaikimisi +85 °С. 

Vajaliku temperatuuri väärtuse saab seadistada 

vahemikus +75 kuni +95 °С. 

 

  Pumba töö seadistamine ooterežiimis . 
Järelsoojendi režiimis lõpeb eelsoojendi töö pärast eelsoojendi lülitumist ooterežiimi 

ja jätkub pumba töö (vaikimisi). Vastavalt antud seadistusele: 

 

Pump töötab pidevalt (alates sisselülitamise hetkest 

kuni eelsoojendi väljalülitamiseni). 

Pump töötab samaaegselt eelsoojendiga ja ei tööta 

ooterežiimis. 
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  Salongi soojenduse sisselülitamine . 

 

 

 

Eelsoojendi töötamise ajal toimub salongi 

soojenduse automaatne sisselülitumine olenevalt 

vedeliku temperatuurist*. 
 

Eelsoojendi töötamise ajal ei lülitu salongi 

soojendus sisse. 

* - Juhul, kui eelsoojendi külge on ühendatud pistikutega juhtmestik (eraldi ostetav). 
 

  Salongi soojenduse temperatuuri seadistamine selle sisselülitumisel . 

 

Relee sisselülitamisel on temperatuuri väärtus 

vaikimisi +40 °С. 

Vajaliku sisselülitumise temperatuuri väärtuse saab 

seadistada vahemikus +30 kuni +60 °С. 
 

  Pumba sisselülitamise seadistamine mootori käivitamisel . 
Eelsoojendiga komplektis olevat pumpa võib kasutada täiendava vedeliku ringluse 

tagamiseks mootori töötamise ajal. Pump lülitub automaatselt sisse pärast mootori 

käivitamist ja lülitub välja pärast mootori seiskamist. 

 

Pump ei lülitu sisse. 

Pump lülitub mootori käivitamisel sisse. 

 

  Pumba valiku seadistamine  
Sõltuvalt komplektist võib eelsoojendiga kaasas olla „Boschi“ või „ADVERSi“ pump. 

 

„ADVERSi“ pump. 
 

„Boschi“ pump. 
 

 

  Teenuse info . 
Antud menüüs kuvatakse tarkvara versioonide info. 
 

  Juhtploki tehaseseadete taastamine  

 

Taastamisest keeldumine. 

Tehaseseadete taastamise kinnitamine. 
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  Rikked . 
Eelsoojendi töötamise ajal tekkivad rikked kodeeritakse 

ja kuvatakse automaatselt juhtpuldi näidikul. Seejuures 

hakkab rikkekood aeglaselt vilkuma. 

Näidiku kustumise järel kuvatakse ekraanil sümbol . 

 
 

 

HOIATUS 

Tehnohooldust ja remonti tohib teostada ainult väljaõppinud ja 

kvalifitseeritud personal! 
 

Kood Rikke kirjeldus 
Kommentaarid. 

Rikke kõrvaldamine 

01 

Ülekuumenemine. 

Temperatuuriandurite 

kuumenemise kiirus on suur. 
1. Kontrollige veesärki täies ulatuses. 

2. Kontrollige pumpa ja vahetage vajaduse korral välja. 

3. Kontrollige temperatuuri- ja ülekuumenemise andurit ning 

vahetage vajaduse korral välja. 

4. Kontrollige antifriisi kvaliteeti, mida tuleb kasutada vastavalt 

ümbritseva keskkonna temperatuurile. 

02 

Tuvastatud võimalik 

ülekuumenemine. 

Ülekuumenemise anduri ja 

temperatuurianduri mõõdetud 

temperatuurierinevus on liiga 

suur. 

03 1. temperatuurianduri rike. 
Vahetage andurid välja. 

04 2. temperatuurianduri rike. 

05 Leeginäidiku rike. 

Kontrollige ühendusjuhtmeid. Kontrollige oomi takistust 

näidiku ühenduste vahel, mis peab olema vähemalt 10 oomi. 

Vahetage rikke korral leeginäidik välja. 

06 Juhtploki temperatuurianduri rike. Vahetage eelsoojendi juhtplokk välja. 

09 Hõõgküünla rike. Kontrollige hõõgküünalt ja vahetage vajaduse korral välja. 

10 
Ventilaatori rike. 

Pöördeid on alla nominaali. 

Kontrollige mootori elektrijuhtmestikku. 

Kõrvaldage rike, vahetage ventilaator vajaduse korral välja. 

12 
Väljalülitumine, pinge tõuseb üle 

16 V (30,8 V). 

Antud rike võib tekkida eelsoojendi sisselülitamisel, kui sõiduki 

mootor on käivitatud. Põhjuseks võib olla sõiduki 

pingeregulaatori rike. 

13 
Sisselülitamise katsed on 

ammendatud. 

Kui lubatud arv sisselülitamise katsed (3korda) on ammendatud. 

Kontrollige kütusetaset ja kütuse etteandmist. Kontrollige 

õhuvõtuava, filtrit ja väljalasketoru. Kontrollige küünalt. 

14 Pumba rike. 

Kontrollige tsirkulatsioonipumba elektrijuhtmeid lühiste ja 

katkemise osas, kontrollige pumpa ja vahetage vajaduse korral 

välja. 

15 
Väljalülitumine, pinge langemine 

alla 10 V (20V). 

Kontrollige eelsoojendi XS2 pistiku pinget. Kontrollige akut, 

sõiduki pingeregulaatorit ja elektritoite juhtmestikku. 

16 
Ventilatsiooni peale kulub liiga 

palju aega. 

Läbipuhumise järel ei ole leeginäidik piisavalt jahutatud. 

Kontrollige õhuvõtuava, filtrit ja väljalasketoru. Kontrollige 



15 

leeginäidikut ja vahetage vajaduse korral välja. 

17 Kütusepumba rike. 
Kontrollige kütusepumba elektrijuhtmeid lühiste ja katkemise 

osas ning vahetage vajaduse korral välja. 

20 
Juhtploki ja puldi vahel ei ole 

ühendust. 

Kontrollige ühendusjuhtmeid ja ühendusi. 

Juhtpult ei saa juhtplokilt andmeid.  

22 Kütusepumba rike. 
Kontrollige kütusepumba elektrijuhtmeid lühiste ja katkemise 

osas ning vahetage vajaduse korral välja.  

24 
Järsk temperatuurimuutus ühel 

näidikul. 

Võimalik ülekuumenemine ühes temperatuuriandurite tsoonis, 

mille põhjustas nõrk jahutusvedeliku ringlus. 

26 Ventilaatori ülekoormus. 

Kontrollige ventilaatorit. Võimalik ventilaatori tiiviku 

hõõrumine vastu ventilaatori korpust, mis põhjustas kinnituse 

nihkumise. 

27 Ventilaatori rike. Mootor pöörleb. 
Kontrollige elektrijuhtmestikku, ventilaatorit ja juhtplokki ning 

vahetage vajaduse korral välja. 28 
Ventilaatori rike. Mootor pöörleb  

ilma täiendava seadistamiseta. 

29 
Sütitamise katsed eelsoojendi 

töötamise ajal on ammendatud. 

Kontrollige küttesüsteemi. Kontrollige klambrite pingulolekut 

kütusetorul, kütusetoru hermeetilisust, liitmike hermeetilisust 

kütusepumbal ja kütusepumba jõudlust. 

30 
Juhtploki ja puldi vahel ei ole 

ühendust. 

Kontrollige ühendusjuhtmeid ja ühendusi. 

Juhtplokk ei saa juhtpuldilt andmeid. 

37* Eelsoojendi on lukus. 
Eelsoojendi lukust lahti tegemiseks pöörduge 

teeninduskeskusesse. 

50 
Juhtpuldi ja modemi vahel pole 

ühendust. 
Kontrollige ühendusjuhtmeid ja ühendusi. 

78 
Töötamise ajal on fikseeritud 

seiskumine. 

Näidatakse kasutajale info edastamiseks. 

Kontrollige klambrite pingulolekut kütusetorul, kütusetoru 

hermeetilisust ja liitmike hermeetilisust kütusepumbal. 

  

* HOIATUS! Kui eelsoojendi sisselülitamise ajal kordub rike 13 kolm korda järjest, siis 

eelsoojendi läheb lukku. Antud lukustamine on mõeldud selleks, et ära hoida liigse kütuse 

sattumist põlemiskambrisse. Lukustamise korral kuvatakse juhtpuldil kood 37. Eelsoojendi 

lukust lahti tegemiseks on vaja pöörduda teeninduskeskusesse. 


