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Målet med Webasto TC4 är att ni 
skall kunna njuta av en varm och 
skön bil i vinter. Denna enhet skall 
vara enkel att använda, så upplever 
ni att det är krångligt med någon 
av dessa inställningar. Eller om 
något strular för er på annat sätt så 
är ni mer än välkomna att kontakta 
oss så hjälper vi er.
 
Ni når oss enkelt via telefon, mail, 
facebook eller varför inte ett besök 
där vi går igenom alla funktioner 
med er.

Njut av en varm vinter

Börja med att ladda ned appen “Thermo Call” 
(iViNi) från appstore eller Google Play.

Det finns andra appar att välja mellan men 
detta är den som vi rekommenderar. 

Bilderna på detta blad är på iPhone men 
förfarandet är liknande för Android. 

I er bil sitter nu en gsm-start och i den så sitter 
ett Telia Refill kontantkort. Detta sim-kort är 
aktiverat och laddat med 100kr vid leverans.

Vad som är viktigt med dessa kontantkort är att 
se till att de håller sig vid liv. Det gör man 
genom att se till att saldot ändras på kortet 
årligen. 

Minst en gång per år så bör man därför göra 
något av följande: 
- Skicka ett sms till enheten med texten 
“STATUS”. Kostnaden av ett sms (1,99kr) dras 
från från kortet och giltighetstiden förlängs med 
ett år.  

- Ladda på mer pengar på kortet. Detta går att 
göra via din internetbank eller på Telia’s hemsida 
alternativt ett besök till din lokala Telia-butik.

Om detta inte sker så stänger Telia ner numret 
efter cirka ett år.

Telia Refill

Menyn med inställningar öppnas och ni 
skall nu välja att klicka på “Fordon”.

Öppna sedan appen och tryck “ok” när du läst 
igenom presentationstexten.
 
I  övre högra hörnet finner du sedan en meny. 
Klicka på den för att öppna inställningar.

Efter detta så öppnas denna ruta och du 
klickar helt enkelt på ikonen med en bil.

Dags för grundinställningar. Börja 
med att namnge er bil med valfritt 
namn.

Välj “TC 4 Advanced” i rullistan

Fyll sedan i numret till enheten:

Efter det så anger ni numret till den 
telefon ni håller i handen.

När detta är gjort så kommer appen 
att fråga om ni vill “skicka nu?”. Där 
väljer ni “ja”. Då öppnas ett sms och 
ni skall nu välja att klicka “skicka”

Nu är allt klart att användas. 

Ni startar värmaren genom att 
klicka på “Till”. Då all komunika-
tion sker via sms så öppnas ett 
sms och ni skall där välja att 
klicka ”skicka”.

Är enheten inställd på att skicka 
en bekräftelse så kommer ni 
strax att få ett sms med informa-
tion och strax därefter så 
kommer ni uppleva en varm bil. 
Observera att denna bekräftelse 
kostar 1,99kr/sms.
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