Lathund och tips för dig med miljösmart motorvärmarstolpe
Eftersom våra nya motorvärmarstolpar kan så mycket så har vi samlat lite råd och tips här. Vill du läsa
mer finner du en komplett manual på din sida på www.webel-online.se.
Du kan styra dina avresetider direkt på stolpen, via telefon, app eller via webben.
Styrning via webben
Enklaste sättet att nå din stolpe via nätet är på www.skebo.se, där du väljer Mina sidor och loggar in
som vanligt. Väl inne hittar du länken till motorvärmaren.
Om du saknar Mina sidor eller vill logga in utifrån så går du på www.webel-online.se. Där behöver du
veta ditt bilplatsnummer (står på ditt kontrakt), exempel 1010805. Du måste alltid lägga till en nolla
före (då bilplatsnumret måste vara åtta siffror). Så här: 01010805.
Den personliga koden är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer (är ni två på kontraktet gäller
detta den som står först på kontraktet).
Styrning via telefon 075 44 88 000 (inom Sverige kostar det som ett Sverige samtal).
Om du alltid ringer från samma nummer så kan man lägga in det i systemet så slipper du inloggningen.
Styrning via app
Skriv in adressen www.webel-online.se i din telefons webbläsare. Då får du en fråga; Vill du gå till den
mobilanpassade sidan? Välj OK. Välj också att spara sidan på telefonens hemskärm. Dina
inloggningsuppgifter är detsamma som då du loggar in på din dator.
Spärra stolpen
För att hindra andra från att nyttja din stolpe när du är borta så kan du spärra knappsatsen i stolpen.
Direktstart
Vill du dammsuga bilen eller ladda batteriet så kan du anvädna Direktstart.
Kontroll
Genom funktionen kontroll kan du kolla skyddsbrytaren och om sladden sitter i uttaget.
Anslutning
Varje gång du ansluter bilen till eluttaget så slås elen på. Det är för att du ska kunna kolla att
kupévärmaren startar som den ska.
Avresa
Alla tider som du anger ska vara avresetider, dvs den tid som du tänker använda bilen. Eluttaget slås
automatiskt till i lämplig tid innan du ska åka. Den tiden styrs av utetemperaturen och är anpassad efter
motorvärmaren. Vill du att bilens kupé ska vara varmare eller kallare då du ska åka, reglerar du det
med kupévärmarens effekt.
Speciella behov
Har du speciella behov så kan du ta kontakt med oss så hjälper vi dig så gott vi kan.
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