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Fjärrstyr bilen
med mobilen

bilvärme - stöldvarning - spårning

Link

NYHET! Link
– fjärrstyr bilen med mobilen
Med Link kan du styra WarmUp, Security och Finder
från din iOS- eller Android-enhet.
Med hjälp av Link-appen kan du sätta på bilvärmen,
kontrollera batteristatusen eller spåra din bil.
Link består av Link Hub, GPS Link och WarmUp Link.
Systemen måste monteras i bilen av en auktoriserad
montör.
För att komma i gång laddar du ned Link-appen från
AppStore eller PlayStore. Dessutom måste du teckna ett
abonnemang och skapa ett kundkonto. Du kan få hjälp
av din återförsäljare eller läsa mer på www.defa.com.

Se temperaturen utomhus och i bilen och
kontrollera om strömsladden sitter i.
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WarmUp Link
– värm bilen med mobilen
Med WarmUp Link kan du enkelt sätta på och stänga av
bilvärmen med mobilen. WarmUp Link gör det lätt att på
förhand ställa in de tider och dagar som du vill värma
upp bilen till rumstemperatur och slippa isiga rutor.
Du kan också se temperaturen utomhus och inne i
bilen, kontrollera batteristatusen och få en varning om
batterispänningen är låg.
Det kan vara bra att hålla koll på batteriet under kalla
vintermorgnar, så att du slipper överraskas av att bilen
inte startar. I WarmUp från DEFA ingår en batteriladdare
som gör att du slipper oroa dig för ett urladdat batteri.
Funktioner i WarmUp:
• Styra bilvärmen
• Kontrollera batteristatus
• Se temperaturen utomhus och i bilen
• Få en varning om 230 V-anslutningen bryts
• Få en varning vid låg batterispänning
WarmUp Link kan användas i alla bilar och kan
installeras samtidigt som Link Hub och GPS Link.
För dig som redan har bilvärme från DEFA finns ett
uppgraderingspaket som ger dig alla fördelarna med Link.

Ställ in hämttider för när du vill att din bil ska vara
varm.
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En bättre
start
på dagen

Med GPS Link vet du alltid
var bilen är
GPS Link består av Finder och Security. Med Finder kan
du när som helst se var din bil befinner sig. En GPSmodul som installeras i bilen visar bilens position på en
karta i din iOS- eller Android-enhet. Du kan också följa
bilen om den flyttas.
Med Security-funktionen för stöldvarning får du en
varning om någon startar eller flyttar din bil. En funktion
som många tonårsföräldrar uppskattar är Speed Alert.
Om du lånar ut bilen kan du
ställa in en maxhastighet för bilen och få en varning om
den överskrids.
Security:
• Stöldvarning om bilen startas eller flyttas.
• Ställ in en maxhastighet och få en varning om den
överskrids.

Få en stöldvarning om bilen startas eller flyttas.
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Finder:
• Spåra bilen.
• Följ bilens position på kartan.
• Möjlighet att dela bilens position.
För att använda GPS Link-funktionerna måste bilen ha
en Link Hub installerad.
Läs mer om DEFA Link på www.defa.com.
För köp och montering, kontakta din märkeshandlare,
din lokala bilverkstad eller en butik som säljer
bilutrustning.

Se och följ bilens position på kartan.
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Läs mer om Link
på defa.com
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