TRAFIK
ALARM
KOM GODT
I GANG!

VELKOMMEN!
Vores team har dybe rødder i
flere succesfulde selskaber bl.a.
mobilselskabet Telmore. Der har
vi lært, at det er vigtigt at lytte
til kunderne og levere det, der
efterspørges. Derfor har du ikke blot
købt et ”Her & Nu” produkt, men
er med på en udviklingsrejse, der
løbende vil gøre produktet bedre
og bedre.
Dine input er derfor vigtige, og
du er altid velkommen til at skrive
direkte til mig på fr@hopper.dk
Bedste hilsner
Frank Rasmussen
Adm. direktør
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DOWNLOAD
APPEN

1.	Download Hopper appen i
Google Play eller App Store.
2.	Opret dig som bruger i appen
med dit telefonnummer.
3.	Nyd Hopper appens
avancerede features.

get.hopper.dk
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UNDGÅ
FEJLALARMER
FRA ANDRE
VEJE

Eksisterende løsninger giver
fejlalarmer, da de alarmerer
inden for en upræcis radius.

Hopper appen kan med den nyeste
teknologi udregne og fortælle dig
præcist, hvor på vejen en fartkontrol
befinder sig.
Hopper alarmerer KUN
på det vejstykke, hvor
fartkontrollen er placeret.
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DANMARKS
MEST EFFEKTIVE
NETVÆRK
Hopper har det mest effektive
netværk af indmeldte fotofælder.
Foruden Hoppers egne brugere
stammer indmeldingerne fra
brugerne af de øvrige trafikalarmer
på markedet: Saphe, Ooono, Beam
m.fl., som Hopper kan integrere med.
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APPEN KAN BRUGES
ALENE ELLER SOM
OPGRADERING TIL FX
SAPHE, OOONO & BEAM
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BRED VIFTE AF
FEATURES
Hopper trafik-app bliver løbende
optimeret og udvidet i takt med
brugernes behov og feedback.
Giv gerne feedback direkte i appen
via “Giv feedback”-knappen i
menuen.
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Se eksempler på features i appen:
RADAR
Hopper sætter trafiksikkerheden
højt. Radaren scanner og skifter
farve alt efter, hvor tæt du er på en
fartkontrol.
DIN HASTIGHED
Vidste du, at din bil ikke viser
dig den korrekte hastighed i
instrumentbrættet? I appen kan du
altid se din præcise hastighed.
FARTGRÆNSE
Se den aktuelle fartgrænse og
hold den op imod, hvor hurtigt du
egentlig kører. På den måde vil
du altid være oplyst og dermed
forbedre trafiksikkerheden.
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INDMELDINGER
Indmeld og bekræft fartkontroller
for at styrke netværket og undgå
fartbøder.
Du indmelder/bekræfter en
fartkontrol ved et enkelt klik på din
trafikalarm eller via knap i appen.
En afkræftelse af en fartkontrol sker
automatisk, hvis ikke du klikker og
bekræfter ved forbikørsel.

FENCE
Nedenunder alarmer (rød/
gul) vises et farvet fence.
Fencet viser den strækning,
som fartkontrollen er
indmeldt på. Du vil blive
alarmeret visuelt og via lyd,
når du kører ind i fencet.

ALARMER
Du vil blive alarmeret visuelt og via
lyd cirka 1100 meter i forvejen, når
du nærmer dig en fartkontrol (rød)
eller en stærekasse (blå).
Aktivér bløde alarmer (gul) og bliv
varslet i områder, hvor der historisk
set hyppigt har været fartkontrol.
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DIN SCORE
Din score stiger, når du indmelder/
bekræfter en fartkontrol.

NAVIGATION OG
SMART TRAFIKINFO
Få komplet overblik med Hopper
navigationsløsning, som navigerer
dig uden om fartkontrol, trafikkøer
og vejarbejde.
FØLG MIN POSITION
Klik én gang på knappen for at
centrere kortet til din position.
Klik en gang til for at få kortet til at
følge din retning.
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Jo højere din score er, desto mere
vægter dine indmeldinger og
bekræftelser af en fartkontrol.
På den måde sikrer vi en høj kvalitet
af data i appen.
Bidrag til Hopper netværket og
hæv din personlige score.

HÆV DIN SCORE &
BIDRAG KVALITATIVT
TIL FÆLLESSKABET
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HOPPER
TRAFIKALARM

AUTO START
Hvis Hopper trafikalarm er tændt,
forbinder den automatisk til appen,
når bilen er i bevægelse.

Aktivér batteriet i din Hopper enhed
ved at hive snippen ud.

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.
Hopper anbefaler, at der monteres
en mobilholder i bilen for at
opretholde sikkerheden i trafikken.

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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FORBIND APP &
TRAFIKALARM
1.	Tænd bluetooth på din
telefon. Bemærk: Hopper vil
ikke fremgå af bluetoothoversigten.
2.	Åbn Hopper appen og opret
dig som bruger.
3.	Tænd for din Hopper
trafikalarm (eller anden
trafikalarm).
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BIP
BIP
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4.	Du vil få besked i appen ved
succesfuld forbindelse mellem
app og trafikalarm.
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GØR TUREN
MERE HAPPY

support.hopper.dk

