ADRIA MACH
För ett enklare
och bekvämare liv.
En avancerad app som erbjuder ny smart fjärrstyrning för alla viktiga funktioner. Adria MACH ger intuitiv inblick i dina energi- och vattenförsörjningar,
stor camping-databas och många extrafunktioner.

Hur? Det är enkelt!

Vad MACH
kan göra för dig:
Mobil hårdvara för artificiell intelligens

Förenkla ditt liv:
FJÄRRKONTROLL AV VIKTIGA
FUNKTIONER
Ljus, uppvärmning, kylning, batteri, vatten, gasol,
kylskåp ... (med statistik och indikation).

HANTERA DITT FORDON
Interaktiva och intuitiva manualer, nivåinformation,
viktiga tekniska data ...

NAVIGERING OCH POI
Närliggande platser för service och stor POI
databas (Adria återförsäljare, campingplatser,
parkeringsplatser, restauranger, landmärken ...)

MOBILT KONTOR
Wi-Fi hotspot-funktion (tillgång till webben, lyssna
på IP-radio, titta på IP-TV ...)

MACH är tillgängligt för smarta mobiler, surfplattor (Android, iOS*) och datorer (webapp*). MACH fungerar även i avlägsna områden utan mobilsignal på grund av intern lagring. För vissa funktioner krävs extra SIM-kort.

Några verkliga situationer
där MACH visar sitt värde.
KONTROLL AV KYLA.
En varm dag och du är på stranden.
Innan du går tillbaka till din husvagn,
slår du på ACn och går sen in i en
perfekt kyld miljö.

KONTROLL AV VÄRME.
Efter en trevlig skidåkning i fjällen, precis innan det
sista åket ökar du värmen och känner dig som
hemma i din varma husbil.

KONTROLL AV LJUS.
En sen kväll och du läser en bok framför din husvagn.
Du känner verkligen inte för att gå in och släcka
lamporna. Du kan göra det med din telefon!

INSTRUKTIONER.
Ibland behöver du hitta en specifik ventil,
ändra något, fixa eller kontrollera några andra
saker. Du behöver inte leta upp den tryckta
instruktionsboken. I MACH har du tillgång till
intuitiva instruktioner, skräddarsydd för din
modell och planlösning.

GASOLNIVÅER.
Efter en kall natt undrar du hur mycket gasol du har kvar.
MACH kommer att beräkna exakt när det kommer bli tomt
och visa dig var du kan fylla på.* MACH erbjuder samma hjälp
för el och vatten.*

* valfri funktionalitet.

JUSTERING.
Du kommer fram till en bra plats och allt du behöver är att
justera upp fordonet. Mach har en vinkelmätare och en
accelerometer som hjälper dig att fixa det här snabbt.

INTRESSEPUNKTER.
MACH innehåller en stor
databas av campingar,
rastplatser, restauranger,
landmärken och Adriaåterförsäljare förstås. Var du
än behöver åka, visar MACH
dig vägen.

Hur MACH fungerar:
Installera

Skapa

Anslut

Njut

appen från Google Play eller
Apple Store* eller besök
adria-mobil.com/mach

ditt Adria ID

till ditt fordon

av skräddarsydda
funktioner

Besök www.adria-mobil.com/mach för mer information
*December 2019

Mach är tillgängligt för säsong 2020
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För mer information om kostnader, kontakta din Adria-återförsäljare.

#inspiringadventures

www . adria . se

