
Tillykke med din nye 
  trafikalarm.

  advarer dig mod 
fotovogne, politirazziaer  

og stærekasser, så du  
slipper for fartbøder.

Slip for
fartbøder!



  virker sammen med både 
iPhone og Android telefoner.  
modtager indrapporteringer fra flere 
end 250.000 brugere om politi og 
fartkontroller.  

Selv med   i bilen, skal du natur
ligvis overholde hastighedsbegræns
ningerne, men et uopmærksomt øjeblik 
vil ikke længere koste dig en fartbøde.
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Installation
1. Aktiver bluetooth på din telefon
2. Download og åben app’en 

”  connect”  
3. Hold knappen på   nede 

i 57 sekunder, til den blinker og 
bipper to gange. Sørg for, at din 
  er tæt på din telefon

4. Når parring har fundet sted, vil 
app’en skifte til ”forbundet” 

OBS:   kan ikke findes i telefo
nens bluetoothoversigt, men skal for
bindes via ”  connect” app’en.
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  er nu klar til brug og kan 
monteres et synligt og tilgængeligt  
sted i bilen.

Bemærk:   kan parres med 
flere telefoner. Under parring med 
ny telefon, sluk bluetooth på den/
de først parrede telefon/er. Hvis to 
telefoner, som begge er parrede, er 
i bilen samtidig, vil   tilslutte  
den telefon, den opdager først. Hvis 
den telefon forlader bilen, vil  
automatisk parre med den anden.
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Anvendelse
Når du starter
  opretter automatisk for
bindelse inden for 520 sekunder 
(bekræfter med to bip). Kører du uden 
din telefon eller er bluetooth ikke 
slået til, vil   komme med en 
advarsels lyd.

Når du kører  
  advarer dig med tydelige bip 
og blå blink, cirka 30 sekunder før du 
når en fartkontrol. 
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Nu bliver det nemt! Hvis kontrollen 
stadig er til stede, så tryk kort én gang 
på   for at verificere kontrol
len. Er kontrollen væk, så fortag dig 
ikke yderligere.
Hvis du kommer til en kontrol, hvor 
  ikke advarer dig, så tryk kort 
på   én gang når du passerer 
kontrollen. Årsagen til manglende 
alarm er, at fartkontrollen lige er 
blevet opsat, så dine medbilister ikke 
har set den endnu. Du er første mand 
på ”gerningsstedet”.
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