
Sophe 

Installation 
1. Aktiver batteriet 

Folien ved knapperne t rcekkes ud. 


2. Monter Saphe pa forruden 

Enten lodret i venstre side (knapperne 


opad) eller vandret oppe ved bakspejlet. 


S0rg for at Saphe ikke bliver dcekket af 


solskcermen, sa du altid ka n betjene 


knapperne og se Iysdioden. 


3. Hent app: Saphe Link 

Bluetooth og GPS skal vcere tcendt. 

4. Parring 
Du m~ ikke ga ind i te lefonens Bluetooth 

menu for at foretage en parring. F01g 

anvisningerne pa nceste side .. 

: Parring 

Hold den BLA knap nede i 3 sek. for 


at aktivere parring. 


Nar Saphe bipper og Iysdioden 


blin ker blat, er pa rring aktiv i 30 sek. 


Hold telefonen helt hen til din 


Saphe. Gerne sa de r0rer hinanden . 


N~r app'en viser 'Forbundet', er din 


Saphe parret og klar til brug. 


Parring af f1ere telefoner 
Par telefon 111 
Sluk Bluetooth pa telefon 111 hvis den 

er i ncerheden. 

Par telefon 112. 

Toend og sluk 
Det er muligt at slukke for Saphe, men 

ikke n0dvend lgt ved daglig brug. Hold den 

R!1lDE knap nede i 3 sek. for at slukke hhv. 

tcende. Hvis dioden Iyser GR!1lN ved tryk 

pa en af knapperne, sa er Saphe slukket. 

Alarmer 

Du vii fa en alarm ca. 25 sek. (500 -1000 

meter) f0r en fo tovogn. Du h0rer en 

sirene i h0jttaleren og Iysd ioden vii blinke: 

BLA Fotovogn 


R(/lD Ulykke/fare. 


Oprette alarm 


Ser du en fotovogn, tryk pa den BLA knap. 


Ser du en ulykke, tryk pa den R00E knap. 


Hermed bliver alarmen opret tet og del t 


med andre bili ster. 


Sekrceft alarm - Vigtigt I 

Far du en alarm for en fotovogn og ser 


denne, skal du altid trykke pa den sLA 

knap for at bekrcefte, at den stadig er der. 


Phecise alarmer 


Tryk altid pa knappen nar du er ud for en 


fotovogn/ ulyk.ke og ikke allerede nar du 


ser den. 


Nar k!llreturen begynder 

Det er vigtigt at fors ta de signa ler Saphe 

giver nar k0returen begynder. 

BI~ blink + 2 x bip 

• Alt er ok - nyd turen. 

R0d/gul blink + alarm 
Ingen forbind else til din telefon. 

Ha r du husket telefonen) 

Er Bluetooth tcendt) 

Er app'en tcendt? 

Start Saphe Link app 'en. 

Tryk pa BLA knap for at connecte. 

Ser du et ')' skal Saphe parres. 

Ingen signal ved start 

Er Saphe slukket? 

Lyser dioden gr0n ved tryk p~ R!1lD 

knap, sa er Saphe slukket. Tcend ved 

at trykke pa R{IlD knap i 3 sekunder. 
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