
Το όχημά σας στην παλάμη του χεριού σας!
Απλή εγγραφή
- Καταχωρήστε το σύστημα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας χρησιμοποιώντας έναν απλό οδηγό εγκατάστασης.

Εύκολη επιλογή συσκευών
- Εργαστείτε με πολλές συσκευές StarLine: κατάλληλη για ιδιοκτήτες πολλών οχημάτων

Εύκολη ρύθμιση και διαχείριση
- Οπλίστε και αφοπλίστε το σύστημα ασφαλείας του αυτοκινήτου σας.
- Εκκινήστε και διακόψτε τον κινητήρα σας από oπουδήποτε.
- Επιλέξτε παραμέτρους αυτόματης εκκίνησης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και θερμοκρασίας, ορίστε την ώρα προθέρμανσης του κινητήρα
- Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Anti-hijack": ο κινητήρας του οχήματός σας θα σβήσει σε ασφαλή απόσταση από εσάς
- Εάν παραδώσετε το όχημά σας για επισκευή ή διάγνωση, ορίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε λειτουργία "σέρβις"
- Βρείτε το όχημά σας σε χώρο στάθμευσης με ένα σύντομο ηχητικό της σειρήνας
- Προσαρμόστε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις του αισθητήρα κρούσης & κλίσης ή απενεργοποιήστε τις κατά τη στάθμευση του σε πολυσύχναστο μέρος
- Δημιουργήστε συντομεύσεις για εντολές που χρησιμοποιούνται συχνά

Απλή και κατανοητή εφαρμογή
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα συναγερμού είναι ενεργοποιημένο
- Εύκολη και απλή εφαρμογή επιτρέπει την ερμηνεία και την κατανόηση όλων των μηνυμάτων ασφαλείας με μια ματιά
- Μπορείτε να δείτε την ακριβή τάση της μπαταρίας του αυτοκινήτου, τη θερμοκρασία του κινητήρα και τη θερμοκρασία μέσα στο όχημά σας

Λάβετε μηνύματα για τυχόν συμβάντα με το όχημά σας
- Λάβετε PUSH notifications μέσω της εφαρμογής, sms καθώς και ειδοποίηση μέσω τηλεφωνικής κλήσης σε τυχόν συμβάντα με το όχημά σας 
(συναγερμός, εκκίνηση κινητήρα, απενεργοποιημένη λειτουργία ασφαλείας κλπ.)
- Επιλέξτε τους τύπους των μηνυμάτων που θέλετε να λαμβάνετε
- Περιηγηθείτε στο ιστορικό εκκίνησης κινητήρα

Αναζητήστε και παρακολουθήστε το όχημά σας
- Πλήρης παρακολούθηση με ιστορικό. Μελετήστε σε κομμάτια, τα διανυθέντα χιλιόμετρα κάθε διαδρομής, την ακριβή ώρα αναχώρησης και άφιξης, 
καθώς και την ταχύτητα σε διάφορα σημεία του ταξιδιού
- Βρείτε το αυτοκίνητό σας σε έναν διαδικτυακό χάρτη σε λίγα δευτερόλεπτα
- Επιλέξτε τον πιο βολικό τύπο χάρτη για εσάς
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