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Introduksjon 
THS Sjåfør-appen er en såkalt progressiv web app og virker på alle enheter som har en nettleser. Gå til 
https://neuronths.com/ i din nettleser, eller skann QR-koden og du tas direkte til appen. 

 

Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser for å sikre best mulig brukeropplevelse. 

Når du har åpnet nettsiden og logget på kan du legge siden til din Hjem skjerm på din mobiltelefon. 
Den vil da oppføre seg som en hvilken som helst app. Merk at du på Iphone må bruke Safari for å 
kunne lage ett ikon på din hjem-skjerm. Alle skjermbilder I denne manualen er fra en mobiltelefon og vil 
se annerledes ut på en PC. 

Slik plasserer du appen på din hjem-skjerm 

På android/chrome: 

Gå til neuronths.com 

Gå til Innstillinger (øverst til høyre) 

Klikk ‘’Legg til på starsiden’’ 

På iPhone/Safari: 

Opne Safari 

Gå til neuronths.com 

Trykk på Del-knappen på Safari 

Finn "Legg til på startskjermen." 

Trykk på den, og trykk deretter på "Legg til" (øverst til høyre) 

  

https://neuronths.com/
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Registrering og oppsett 

 

Lag bruker og logg på 
 

For å kunne bruke appen må du lage en bruker. Gå til nettsiden https://neuronths.com/ og velg Create 
user og legg inn epost og velg ditt passord. 

Velg User Type Driver.  

Share data with Volvo gjelder bare ved opprettelse av Flåteeier-bruker 

 

 

 

  

https://neuronths.com/
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Kom i gang med appen 
Ved første innlogging vil du komme til en blank skjerm siden ingen kjøretøy er delt med deg. Du kan nå 
be en flåteeier sende invitasjon til deg for å deretter å kunne dele kjøretøy. Når flåteeier sender en 
invitasjon dukker det opp en melding i høyre hjørne som må aksepteres. 

       

 

Etter å ha akseptert invitasjon vil Flåteeier kunne starte å tildele kjøretøy og de dukker automatisk opp i 
Sjåfør-appen  
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Ved å trykke på registreringsnummeret til ett kjøretøy vil man se kunne se trykk og temperatur for hvert 
enkelt hjul. Trykker man så på ett hjul får man opp info om serienummer, signalstyrke, trykk, temperatur 
og tid for siste måling 
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Innstillinger 
 

 

 

 

        

 

                     

 

           

 

  

1. Ved å trykke på ikonet i venstre hjørne og velge 
Innstillinger får man opp menyen til venstre 

2. Her kan man velge mellom PSI eller BAR 
3. Velge hvordan man vil motta alarmer. Appvarsler 

fungerer som ett vanlig pushvarsel fra en app. Merk 
at appvarsel må være aktivert for nettleseren for å 
virke. Appvarsel supporteres ikke på Iphone. Varsel 
på epost fungerer uavhengig av appvarsel og man 
kan legge til så mange mottakere man vil. 
MERK at Flåteeier må huke av for at sjåfør skal 
varsles i sine innstillinger for at alarmvarsling skal 
fungere 

4. Velg språk 
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Feilsøking 

Problemer med appen 
Om du opplever problemer med appen anbefaler vi å slette hurtigbuffer i nettleseren.  

På PC trykk CTRL+F5. 

På Android enhet 

• start Chrome 
• trykk på de 3 prikkene oppe til høyre i nettleseren 
• trykk på logg 
• trykk på slett nettleserdata 
• huk av for informasjonskapsler og data fra nettsteder 
• huk av for Bufrede biler og filer 
• trykk Slett data 

På Iphone  

• Åpen "innstillinger" app på din iPhone 
• Rull ned for å finne "Safari" 
• Finn et alternativ av "Fjern historikk og nettsteddata" og trykk på den.  
• Da vil du være i stand til å fjerne historie, informasjonskapsler, hurtigbuffer og andre 

nettleserdata som er lagret på forskjellige nettsteder. 

Garanti og service 
 

Ansvarsfraskrivelse for garantier og ansvar 
THS produktgaranti er for en periode på 12 måneder fra kjøpsdato. Det er kjøperens plikt å kontrollere at 
den leverte varen er i samsvar med bestillingen. Garantireparasjon, retting eller oppgjør skal utføres av 
El-Watch eller godkjent partner. Vårt standard returskjema skal benyttes. I alle tilfeller er ansvaret 
begrenset til varens fakturaverdi. El-Watch vil ikke holdes ansvarlig for direkte skader eller følgeskader 
eller tap. 

 

Support 
Om du har spørsmål eller opplever problemer med din THS vennligst ta kontakt med support@el-
watch.com eller Tlf: (+47) 71 66 69 08 – valg 2 

Avhending 
THS produktene leveres som EE-avfall 
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