
 
 

FAQ för Enerfy 
 

Snabbstartsguide 
1. Ladda ned Enerfy-appen till din telefon. 
2. Koppla in den medföljande läsaren i bilens standard OBD-
 uttag, vanligtvis placerad nära eller under ratten (fig 1). 
3. Slå på tändningen i bilen. Aktivera Bluetooth i telefonen och 
para ihop OBD-läsaren med mobilen. 
4. Öppna Enerfy-appen, följ instruktionerna och börja köra. 

 
I appen finns det mycket frågetecken (?) om man trycker på dessa får man instruktioner 
och svar. 
 

 Jag hittar inte uttaget i bilen för OBD-enheten? 
o Den sitter där föraren sitter, vanligtvis runt rattstången, vid handtaget där 

motorhuven öppnas eller i mittkonsolen. 
 Jag har satt in OBD-enheten i bilen, men får den inte att koppla ihop med 

mobilen? 
o Gå in i telefonens inställning och kolla så bluetooth är aktiverad och 

parkopplad med Enerfy. Det kan också hjälpa med att ta ur och sätta 
tillbaka enheten. 

 För vilka bilar funkar Enerfy? 
o Bensin och diesel tillverkade efter 2001. 

 För vilka smart phones funkar Enerfy? 
o Både iPhone, Andorid och Windows.  

 Jag har två bilar kan jag flytta enheten till min andra bil? 
o Det är inga problem att flytta enheten mellan olika bilar.  

 Om jag inte vill köra Enerfy under en resa, hur göra jag då? 
o Du måste aktivt starta Enerfy inför en resa, gör du inte det registreras 

ingen körning.  
 Vad betyder poängen? 

o Ju högre poäng desto smartare körning. 100 Enerfy ger 5% i 
bränslebesparing. 

 Hur kan man mäta olika bilar mot varandra? 
o Genom ett dataprogram som tar bort alla andra faktorer som påverkar 

bränsleförbrukningen, förutom föraren. 
 Vem kan se var jag har kört?  

o Bara du kan se vart du kört, ingen annan. 
 Hur mycket kostar datatrafiken? 

o Den ingår vanligtvis i ditt telefonabonnemang, kolla med din operatör. 
 Vilka är bästa tipsen för höga poäng? 

o Stressa inte, ha tålamod, bilen rullar längre än vad du tror. 
 
För information om de olika funktionerna gå in på www.enerfy.se 
 

http://www.enerfy.se/

