Snabbguide för uppstart av Webasto ThermoCall app
Nerladdning
Gå in på Appstore eller Google Play och börja med att ladda ner ”ThermoCall App” från iViNi
(Bilderna är för iPhone, förfarandet är det samma med Android dock skickas smsen i bakgrunden)

Öppna appen och gör första inställningarna

Inställningarna

Börja med att trycka på ”Ford. 1”
(Förkortning för Fordon nr:1., detta går att
ändra till valfritt namn under inställningar)

Fyll i numret till enheten i bilen (står på
dokumentationen som följde med enheten)
Fyll i numret till din telefon som du nu har i
handen.
Tryck på ”färdigt” då kommer frågan upp
”skicka nu?” tryck på ja och ett SMS-fönster
öppnas där du ombeds trycka på skicka.
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Lägg till fler användare

Användning - ”Till/Trån-menyn”

Under inställningar finns en knapp där det står
”Fler behöriga telefonnummer” , tryck på den.

För uppvärmning, tryck ”Till”

Skriv in dom nummer som skall kunna starta
värmaren. Ditt första nummer måste också ligga
kvar i listan.
När detta är gjort, tryck på ”färdigt” och sedan
”skicka”, skicka iväg SMSet som skapats.

Ställa in värmarens drifttid, – Tryck på ”Drifttid”
och välj på snurran hur lång tid du vill att
värmaren skall gå när du startar den och tryck
sedan på ”OK”. Skicka iväg SMSet som skapats.

För att stänga av värmaren tryck ”Från”
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Drifttid är normalt 30-45min. Tumregel – Bilen bör
köras minst like länge som värmaren för att
bilbatteriet skall återfå laddningen.

Att tänka på - För att telefonstarten ska fungera felfritt måste det finnas pengar på simkortet.
Kortet hålls vid liv genom att du påverkar saldot minst en gång per år, annars stänger Telia av kortet.
Fortsätta att ha ”bekräftelse-sms” varje gång du startar eller stänger av värmaren (denna funktion går att
stänga av för att spara pengar, se manual).
Alternativt - Ladda på kortet med pengar, från 50:-, eller smsa ”status” till värmaren. minst en gång per år!

Lycka till och hoppas du får mycket nytta och komfort med din nya Webasto!
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