
Az Ön állófűtése most már online vezérelhető

Amikor kint hideg van, mindenki szeret meleg autóba 

beszállni.

Az új alkalmazásunkkal most sokkal rugalmasabban és

kényelmesebben vezérelheti állófűtését, okostelefonról, 

tabletről, vagy akár számítógépről. 

A ThermoConnect okos távirányítóvá varázsolja eszközeit 

és számos praktikus kényelmi és ellenőrző szolgáltatást 

nyújt. 

Thermo Connect
Az új állófűtés alkalmazás

Termék jellemzők:
� g Android és iOS készülékeken is használható.
� g Minden mobilhálózaton működik.
� g Gyakorlatilag minden járműtípushoz megfelelő.
� g Gyárilag beépített állófűtésekhez is utólag �

beszerelhető.
� g A ThermoConnect weboldalon kényelmesen
� kezelheti adatait: my.webastoconnect.com.
� g Az első évben díjmentes használat.

Nyerjen több időt+

+  A jégkaparás már a múlté, töltse

fontosabb dolgokkal a 

ThermoConnecttel nyert idejét. 
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Webasto Thermo & Comfort Hungária Kft.
1135 Budapest, Szent László út 73.
Magyarország
Tel: +36 1 350 2338
E-mail: info@webasto.hu

Maximális kényelem már online

Kapcsolja be állófűtését a kanapéról, vagy a reggeliző asztalnál.

A ThermoConnect lehetővé teszi, hogy bárhonnan vezérelje

fűtését és az alkalmazás számos okos, kényelmi szolgáltatást

nyújt Önnek Használata rendkívül egyszerű és felhasználóbarát.

Gépjármű helymeghatározás útvonalleírással

Hol van az autóm és hogyan jutok el hozzá? GPS segítségével

az intelligens jármű helymeghatározó funkció automatikusan

megadja, hogy hol a járműje és hogyan juthat el hozzá. A

funkció a telefonján lévő térkép alkalmazáshoz, pl. a Google

Maps-hez csatlakozik.

A ThermoConnect működése

A ThermoConnectet a járműbe szereljük, így a kezelőelem és 

az állófűtés kommunikálni tudnak egymással. Ez a kis fekete 

doboz könnyű csatlakozást és egyszerű utólagos beépítést tesz 

lehetővé.

A készülékek aktiválásához és összehangolásához egyszerűen

olvassa be a QR kódot és ezután a my.webastoconnect.com

oldalon kezelheti és szerkesztheti az adatait. A SIM kártyát a

ThermoConnect gyárilag tartalmazza. A szoftver frissítés

automatikusan történik.

Megjegyzés: a ThermoCall alkalmazások nem kompatibilsek 
a ThermoConnecttel. Jelenleg a kis Webasto vizes állófűtések 
vezérelhetők a a ThermoConnecttel.

*Mobil hálózathoz való csatlakozás szükséges

 

      A ThermoConnect extra szolgáltatásai:

 � A fűtőkészülék kényelmes indítása és leállítása.*
 � Indulástól függő fűtés.
 � Testreszabott programozási lehetőség az egyéni fűtési 

igényeknek megfelelően.
 � Választás fűtő és szellőztető üzemmód között.
 � Több jármű vezérlése.
 � A belső hőmérséklet kijelzése.
 � Akkumulátor töltöttségének ellenőrzése.

A ThermoConnect még az alábbi funkciókkal rendelkezik:

Jelzi, ha egy meghatározott földrajzi területet elhagyott a jármű.

Helyalapú eseményekhez (IFTTT) is használható.

Zeitgewinn+

ThermoConnect+

+  Könnyen kezelhető alkalmazás a 

mindennapi kényelemért. 


