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ADRIA MACH 
Helpompi ja mukavampi 
elämä. 
Edistyksellinen appi tarjoaa älykkään etäohjauksen 
kaikille tärkeimmille toiminnoille. Adria MACH:in 
kautta voit seurata energiankulutusta, vesisäiliöiden 
tasoja sekä paljon muuta. 

Miten? Yksinkertaista!

Lisätietoa löydät: fi.adria-mobil.com/mach-app

Asenna Perusta Yhdistä Nauti
appi Google Playstä tai Apple 
Storesta tai käy osoitteessa 
fi.adria-mobil.com/mach-app

oma Adria ID ajoneuvosi kokemuksesta

Miten MACH toimii:

MACH on saatavana tietyille tuotteille. Tilausvaiheessa tai toimituksen jälkeen voi asentaa myös MACH Plussan.
 
• MACH käyttää paikallista Bluetoothia® keskeisten toimintojen (ohjauspaneeli, lämmitys, ilmastointi** jääkaappi, valaistus, 

vesipumppu, vesisäiliön taso ja akun tila) paikalliseen hallintaan. Se mahdollistaa myös ulko- ja sisätilan lämpötilan seurannan 
sekä tarjoaa ajoneuvon perus- ja tasaustietoja.

 
• MACH Plus käyttää Bluetooth® Wi-Fi-yhteyttä ja LTE:tä tärkeimpien toimintojen (ohjauspaneeli, lämmitys, ilmastointi** 

jääkaappi, valaistus, vesipumppu, vesisäiliön taso ja akun tila) paikalliseen hallintaa ja etäkäyttöön*. MACH Plus valvoo myös 
ilmanpainetta, ulkokosteutta ja mahdollistaa vuorovaikutteisten käyttöoppaiden, ajoneuvotietojen ja tasoitustiedot sekä Mobile 
Officen Wi-Fi-hotspot-toiminnot* (pääsy verkkoon, IP-radion ja television käyttö).

Ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi tietoa kustannuksista.

*SIM-kortti vaaditaan
**jos ajoneuvo on varustettu tällä lisävarusteella 

Saatavana tietyille tuotteille.

MACH:in saatavuus
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MACH on saatavana älypuhelimiin, tabletteihin (Android, iOS) ja tietokoneisiin. MACH toimii ajoneuvossa myös ilman GSM-signaalia, mutta joihinkin toimintoihin tarvitaan erillinen SIM-kortti.

Mitä MACH
voi tehdä:

ETÄOHJAUS TÄRKEIMMILLE TOIMINNOILLE
Valaistus, lämmitys, jäähdytys, akun varaus, veden 
tasot, kaasu, jääkaappi ...

HALLITSE AJONEUVOASI
Interaktiiviset manuaalit, tärkeimmät tekniset tiedot ...

Mobile Artificial intelligence Communications Hardware

NAVIGATION & POI
Lisäämme jatkuvasti tietoa uusista kauppiaista, 
leirintäalueista, ravintoloista ...

MOBIILI KONTTORI
Wi-Fi-tukiasema, pääsy verkkoon, 
kuuntele IP-radiota, katso IP-TV:tä...

Helpota elämääsi:

Tosielämän tilanteita jossa MACH 
osoittautuu hyväksi.

ILMASTOINTILAITTEEN  
OHJAUS.

Kuuma päivä ja olet rannalla. Ennen kuin 
palaat, voit kytkeä viilennyksen päälle.
(vain tehdasasennettuun ilmastointiin)

KAASUN TASO.
Kylmän yön jälkeen mietit miten paljon kaasua sinulla on 
jäljellä. MACH laskee sinulle milloin se on loppumassa.* 
MACH tarjoaa saman avun myös veden määrän ja akun 
varauksen osalta.*

VAUNU VAATERIIN.
MACH mittaa että vaunusi on vaaterissa.

TIETOKANTA.
MACH sisältää laajan 
tietokannan leirintäalueista, 
ravintoloista, nähtävyyksistä ja 
tietenkin Adria-jälleenmyyjistä. 
Mihin haluatkin mennä, MACH 
navigoi perille.

KÄYTTÖHJEET.
Joskus sinun on löydettävä sulkuventtiili, 
muuttaa jotain, tai tarkistaa jotain. 
Enää sinun ei tarvitse selata painettua 
käyttöohjetta. MACH sisältää ne sähköisinä 
versioina - juuri sinun tuotteellesi.

LÄMMITYKSEN OHJAUS.
Hieno hiihtopäivä tunturissa. Ennen viimeistä laskua 
nostat lämpötilaa - ja kun palaat ajokkiisi, tunnet 
olosi heti kotoisaksi.

VALAISTUKSEN OHJAUS.
Istut ulkona lukemassa kirjaa. Et halua nousta ylös ja 
mennä sisään sammuttamaan valoja. Voit tehdä sen 
matkapuhelimen avulla.


