
Bedste dækning i Europa

Intet abonnement, er 100% gratis at bruge 

Forbindes via Bluetooth til iPhone eller Android 

Starter automatisk, let at bruge, kun én knap

Powered by 
Trafik Alarm

ooono® trafikalarm
Advarer med lyd og blåt blink ved fartkontrol. 

Advarer med lyd og rødt blink ved vejarbejde, kø og uheld.

NY ooono® - NYT DESIGN - NYE FUNKTIONER



10 gode grunde til at vælge ooono®

• Advarer om fartkontrol, kø, uheld, vejarbejde og anden vigtig  
information i trafikken.

• Samarbejder med de største navigationsspillere i verden.
• Flest fartkontroller i Europa.
• Millioner af månedlige aktive brugere.
• Virker i mere end 60 lande.
• Ikke nødvendigt at oplade batteriet. Nemt at udskifte efter ca. 1 år.
• Kun én knap. Hold fokus på vejen, ikke på enheden i forruden.
• Få besked direkte i appen, om der er noget du skal være  

opmærksom på FØR du kører hjemmefra.
• Intet abonnement. Ingen binding. Ingen overraskelser.  

Betal blot én gang, så er du kørende.
• Lækkert dansk design. 

Forskel på version 1 og version 2
V 1 V2

Forstyrrer ikke udsynet, lille og elegant x x
Enkel betjening, én knap x x
Enkel opsætning x x
Starter automatisk x x
Ruteovervågning x nyt i v1 x
Se de 5 nærmeste advarsler x nyt i v1 x
Test af alarmlyd og blink x nyt i v1 x
Vælg advarselsafstand x nyt i v1 x
Advarsler om fartkontrol (blå blink + lyd) x x
Advarsler om forhindringer på vejen (røde blink + lyd) x
Statusblink forbundet/ikke forbundet  
(grønne blink/røde blink)

x

Aktivering/deaktivering af alarm type x
Mulighed for at indstille lydstyrke x
Automatisk lysstyrke, DayMode og NightMode x

HUSK MERSALG!



Sådan virker ooono®

Installation
1. Download og åbn appen ”ooono connect” 
2. Følg vejledningen i appen, og sørg for at ooono® og telefon er tæt på 

hinanden.

OBS: ooono® kan ikke findes i telefonens oversigt for Bluetooth, men skal 
forbindes via ”ooono connect” appen.
Placer ooono® et synligt og lettilgængeligt sted i bilen. 
Bemærk: ooono® kan parres med flere telefoner. 

Anvendelse
Når du starter
ooono® opretter automatisk forbindelse inden for 5-20 sekunder efter 
igangsættelse af bilen (bekræfter med to små bip, og et svagt grønt blink 
hvert 5. sekund). Kører du uden din telefon, eller er Blue t ooth ikke slået til, 
vil ooono® blinke rødt med 5 sekunders mellemrum.

Når du kører  
ooono® advarer dig med tydelige bip og blink, cirka 20 sekunder før du når 
en fartkontrol eller hændelse i trafikken.

Rapportér og verificér 
ooono® virker, fordi brugerne hjælper 
hinanden ved at indrapportere deres 
observationer i trafikken. Derfor er det 
vigtigt at trykke på ooono® hver gang 
du spotter en fartkontrol eller hæn-
delse, som kræver særlig opmærk-
somhed, også selv om du allerede er 
blevet advaret. Tryk først på ooono® 
når du er lige ud for stedet.

Fartkontrol indrapporteres med  
ét enkelt klik. Andre hændelser  
med dobbelt klik.  

Fartkontrol giver blå alarm. Andre 
situatio ner, der kræver særlig op-
mærksomhed, giver rød alarm.


