TRAFIK
ALARM
KOM GODT
I GANG!

VELKOMMEN!
Først og fremmest tak for at du har
valgt et Hopper produkt.
Vi går meget op i, at du som kunde
får det bedste produkt, hvorfor vi
løbende udgiver nye opdateringer
med forbedringer m.m.
Har du forslag, ris eller ros, er du
altid meget velkommen til at skrive
direkte til mig på fr@hopper.dk
Bedste hilsner
Frank Rasmussen
Adm. direktør
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HOPPER
TRAFIKALARM
Aktivér batteriet i din Hopper enhed
ved at hive snippen ud.

AUTO START/STOP
Hvis Hopper trafikalarm er tændt
og Auto Start/Stop er aktiveret, vil
din app automatisk starte op og
lukke ned. Du kan derfor bare sætte
dig ind i bilen og køre, og du vil
stadigvæk få advarsler på køreturen.
MONTÉR I BILEN
Det er unødvendigt at placere
Hopper enheden i bilens forrude.
Placér den istedet et sted inden for
rækkevidde, hvor den ikke forringer
chaufførens udsyn.

Hold knappen inde i 3 sekunder for
at tænde/slukke den. Det er ikke
nødvendigt at slukke enheden ved
regelmæssigt brug.
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Hopper anbefaler, at der monteres
en mobilholder i bilen for at
opretholde sikkerheden i trafikken.
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FORBIND APP &
TRAFIKALARM
1.	Tænd for din Hopper
trafikalarm.
2.	Tænd bluetooth på din
telefon. Bemærk: Hopper vil
ikke fremgå af bluetoothoversigten.
3.	Åbn Hopper appen.
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Gå til siden hvor du kan tilføje
nye enheder. Følg herefter
instrukserne i appen.

BIP
BIP
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TALTE ADVARSLER
OG LYDE
Hold hænderne på rattet og øjnene
på vejen. Hopper appen afgiver
lyde og talte advarsler i forskellige
situationer. Lydens udgang kan
defineres i indstillingerne for lyd.
Hopper kan indstilles til at afspille
lyd gennem 3 kanaler: Medier, Mobil
eller Bluetooth.

LYD VIA MEDIER
Lyd afspilles via et eventuelt
tilkoblet medie. Afspiller du fx.
musik på din bils anlæg via din
telefon, vil Hopper appen afbryde
musikken og afspille lyden, hvis
nødvendigt.
LYD VIA MOBIL
Lyd afspilles kun via telefonens
højtaler.
LYD VIA BLUETOOTH
Lyd afspilles via en bluetoothtilkoblet enhed fx. dit bilanlæg.
Denne indstilling afbryder både
musikafspilning samt radio på
bilens anlæg.
OBS! Sker afbrydelsen imens radioen
spiller, kan det på nogle bilanlæg
se ud som om, at der foretages et
opkald, dette er ikke tilfældet.
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GØR TUREN
MERE HAPPY

support.hopper.dk

