Instruktioner för
aktivering av din Riiport
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Medföljande utrustning
Vänligen kontrollera att följande finns med i förpackningen:
•

Riiport

•

Tryckknapp

•

Kardborreruta

•

Manual

! Varning
p
•

Under installering ska bilen lämnas orörd!

•

Öppna/stäng inte dörrarna, vrid inte på ratten, slå inte av/på radio, AC etc!

•

Påbörjad installering får under inga omständigheter avbrytas!

•

Din Riiport får inte utsättas för vatten, fukt eller kondens!

•

Om din Riiport har varit urkopplad är det viktigt att bilen är avstängd då den
kopplas tillbaka till diagnosuttaget.

2

Aktivering av din Riiport
1. Registrera dig på sv.riiport.com/new-user
Du behöver ha din bils/bilarnas chassinummer (se sidan 6. för mer information).
Serienummer och aktiveringskod finns på baksidan av Riiport-modulen.
2. Gå ut till bilen för att se om du har mottagning på mobiltelefonen. Om det inte finns
mottagning på mobiltelefonen finns det risk att din Riiport inte kan anslutas till
Internet.
3. Plugga i din Riiport i diagnosuttaget för att den ska anpassa sig till just din bil. Det är
viktigt att bilen är avstängd. Diagnosuttaget hittar du inom en meters radie från bilens
ratt, under en lucka. Den kan även sitta framför eller bakom växelspaken.
Det är viktigt att man monterar sin Riiport på ett trafiksäkert sätt så att sladden inte
hindrar pedalföring etc (se sidan 5. för mer information).
a.
b.
c.
d.

Lysdioden bredvid texten status lyser inledningsvis rött.
När Riiport har fått kontakt med www.riiport.com byter den till grönt sken.
Under tiden som Riiport aktiveras visar lysdioden grönt respektive rött sken samt
blinkar mellan dessa färger.
När alla grundläggande inställningar har gjorts slocknar Riiport. Hela proceduren tar
ca. 2-5 min.

4. Starta bilmotorn. Under proceduren kan det hända att varningslampor i
instrumentpanelen börjar lysa. Detta är fullt normalt och de ska slockna efter att Riiport
har installerats klart och bilen stängts av.
a.
b.
c.
d.

Lysdioden bredvid texten status blinkar rött.
När Riiport har fått kontakt med www.riiport.com byter den till grönt sken.
Under tiden som Riiport aktiveras blinkar lysdioden röd/grönt sedan grönt.
När lysdioden har slocknat ska du stänga av motorn.
Nu är din Riiport klar för användning. Utvald information kommer nu att presenteras
på ditt konto på www.riiport.com.

5. Låt din Riiport sitta kvar i diagnosuttaget efter installationen. Om åtkomst till
diagnosuttaget behövs går det bra att koppla ur Riiport tillfälligt. Då din Riiport ansluts
igen ska bilen vara avstängd. Vi hoppas att du kommer få stor glädje av din Riiport!
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Körjournal
Alla resor finns registrerade i din körjournal som du hittar på Riiport Live. Sidan visas när du
loggar in.
Tryckknappen som medföljer din Riiport visar ett rött sken när du kör i tjänst och ett grönt
sken när du kör privat.
Efter en avslutad resa då bilen har stängts av kommer lysdioden på tryckknappen att börja
blinka för att markera en avslutad resa.
Övrig information om körjournalen hittar du på www.riiport.com

Problem vid installeringen
Riiport kommunicerar via GPRS, över mobilnätet GSM vilket medför att täckning måste
finnas för att Riiport ska kunna skicka upp data till tillhörande server. Om täckning saknas
kommer lysdioden på enheten att blinka rött.
Om registrering på www.riiport.com uteblir kommer Riiport blinka rött i ett snabbt tempo.
Kontakta oss via supporten och ange ditt serienummer som finns på baksidan av modulen.
Om enheten skulle uppföra sig annorlunda under installeringen än beskrivet ber vi dig att
koppla ur Riiport och kontakta oss via supporten.

Support
Support är gratis för dig. Du är välkommen att kontakta oss vi hemsidan
sv.riiport.com/contact/. Din fråga är högt prioriterad och kommer att bli besvarad så snabbt
som möjligt.
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Placeringstips
Följande bilder visar exempel på placering av Riiport i olika bilmodeller.

			

Saab 9-3						

Volvo V70N2 (luckan avlägsnas)			

		

VW Golf

Volvo V50 (luckan avlägsnas)

VW Caddy		
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Chassinummer (VIN)
Alla VIN-koder är på 17 tecken, med versalbokstäverna A-Z och siffrorna 0-9, men
bokstäverna I, O och Q används aldrig, för att undvika felavläsning.
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Avtalsvillkor
Det är inte tillåtet att öppna Riiport-modulen, eller att i någon annan väg
försöka kopiera mjukvaran eller hårdvaran.
Det är inte tillåtet att skruva isär Riiport-modulen.
Det är inte tillåtet att använda Riiport, eller dess mjukvara tillhandhållen av BSR, i någon
annan form än den som är beskriven av BSR eller BSR personal.
Det är inte tillåtet att läsa ut information levererad av Riiport för att försöka
modifiera, kopiera, distribuera eller reproducera Riiport-modulen.
Om Riiport har blivit utsatt för något utöver tillämpningsområde, hävdar BSR rätten att
utesluta Riiport-modulen och dess användare ifrån all support, uppdateringar och access
till BSR/Riiport servrar. Garantin kommer att bli ogiltig och ersättning kommer att bli nekad.
BSR kommer att ta till rättslig handling mot den som inte följer avtalsvillkoren.
Din Riiport måste användas enligt instruktionerna från BSR.
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