saphe
Tillykke med din nye
Saphe trafikalarm!

Installation
Aktiver batteriet
Folien ved knapperne trækkes ud.
Monter Saphe
Saphe bør monteres inden for syns- og
rækkevidde. Enten på forruden eller
instrumentpanelet. Ved lodret montage,
bør knapperne vende opad. Sørg for at
Saphe ikke bliver dækket af solskærmen.

Hent app: Saphe Link

Parring
Før du kan begynde at bruge Saphe på
dine køreture, skal du sørge for at parre
Saphe med din telefon. Dette skal gøres
via Saphe Link appen, og ikke via
telefonens Bluetooth menu.

Parring

Aktiver: Hold den BLÅ knap nede
indtil det blå lys går ud efter 3 sek.
Når Saphe bipper og lysdioden
blinker blåt, er parring aktiv i 30 sek.
Hold telefonen helt hen til din
Saphe. Gerne så de rører hinanden.
Når appen viser ’Forbundet’, er din
Saphe parret og klar til brug.
Parring af flere telefoner
Par én telefon ad gangen.
Sluk Bluetooth på andre telefoner i
nærheden.
Tænd og sluk for Saphe
Ikke nødvendigt ved daglig brug.
Tænd: Tryk på RØD knap indtil det
grønne lys går ud efter 3 sek.
Sluk: Tryk på RØD knap indtil det røde
lys går ud efter 3 sek.
Genstart: Tryk på begge knapper
samtidig.

Alarmer

Du vil få en alarm ca. 25 sek. (400-1000
meter) før en fotovogn. Saphe vil afspille
en alarm-lyd og begynde at blinke.
BLÅ Fotovogn
RØD Ulykke/fare
Oprette alarm
Ser du en fotovogn, tryk på den BLÅ
knap. Ser du en ulykke, tryk på den
RØDE knap. Hermed bliver alarmen oprettet og delt med andre bilister. I mørke
kan du kende den BLÅ knap på den lille
forhøjning.
Bekræft alarm - Vigtigt!
Får du en alarm for en fotovogn og ser
denne, skal du altid trykke på den BLÅ
knap for at bekræfte, at den stadig er
der.
Præcise alarmer
Tryk altid på knappen når du er ud for en
fotovogn/ulykke, og ikke allerede når du
ser den.

Når køreturen begynder
Det er vigtigt at forstå de signaler, Saphe
giver, når køreturen begynder.
Blå blink + 2 x bip
Alt er ok - nyd turen.
Rød/gul blink + alarm
Ingen forbindelse til din telefon.
Har du husket telefonen?
Er Bluetooth tændt?
Er appen tændt?
Start Saphe Link appen.
Tryk på BLÅ knap for at forbinde.
Ser du et ’?’, skal Saphe parres.
Intet signal ved turstart?
Tryk kort på den BLÅ knap.
Lyser dioden grøn: Tænd for
din Saphe.
Lyser dioden ikke: Genstart din
Saphe.
www.saphe.dk

