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DOSTĘP
DO SYSTEMU
POBRANIE
NOODOE

Poszukaj “Noodoe” w Google Play
(Android) lub Apple Store (iOS)
i pobierz aplikację. System Noodoe
zainstaluje się automatycznie
po pobraniu.

Google Play

Po pobraniu aplikacji uruchom
rejestrację. W ten sposób akceptujesz
warunki użytkownika
i politykę prywatności.
Po zakończeniu, możesz pozwolić
na wysyłkę powiadomień oraz aby
Noodoe uzyskało dostęp do twojej
lokalizacji.
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Jeśli masz już konto w Noodoe,
po prostu będziesz musiał się zalogować.

Apple Store

Noodoe

DOSTĘP
DO SYSTEMU
STEROWANIE
Z KONTOLKI
KIEROWNICY
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1

Naciśnij przełącznik „ n ”, aby przejść
z trybu panelu do trybu Noodoe.
v
Użyj przycisków „ ” i „ v ”
aby poruszać się między funkcjami
Noodoe oraz „ O ” aby wybrać.

1 Przełącznik do przełączania między panelem

i Noodoe.

2 Sterowanie funkcjonowaniem panelu i Noodoe.

m
n

m

Aby obsłużyć funkcje
panelu.

n

Aby obsłużyć funkcje
Noodoe z panelu.
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Przycisk (

v)

Przycisk DO GÓRY

Przycisk ( v )

Przycisk NA DÓŁ

Przycisk ( O )

Przycisk ENTER

Noodoe

SYNCHRONIZACJA
URZĄDZENIA
ANDROID

1. Ustaw przełącznik skutera
w pozycji “n”.
2. Włącz skuter, naciskając przycisk „
”
(włączony) oraz ustawiając rękojeść
w pozycji „
” (start).
3. W pierwszych 30 sekundach od włączenia
skutera, naciśnij i przytrzymaj przycisk
„ O ” aby rozpocząć synchronizację.
4. Naciśnij „ O ” aby potwierdzić rozpoczęcie
łączenia.
5. W aplikacji Noodoe kliknij ikonę „
i wybierz „Connect a Scooter”.

”

6. Kliknij „Scan Now ” i wybierz urządzenie
Noodoe (połączenie Bluetooth musi być
włączone).
7. Potwierdź połączenie ze skutera
naciskając „ O ”.
8. Połączenie wykonane.
Bluetooth musi być podłączony
aby utrzymywać połączenie z urządzeniem.

UWAGA
Nie powinno synchronizować się
ze skuterem więcej niż jednego
telefonu w tym samym czasie.
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Minimalna obsługiwana wersja:
Android 4.4.4 lub nowsza. Wymaga
wsparcia usługi Google aby aplikacja
działała właściwie.

Noodoe

SYNCHRONIZACJA
URZĄDZENIA
iOS

1. Ustaw przełącznik skutera na pozycję
„ n ”.
2. Włącz skuter, naciskając przycisk „
”
(on) i przekręcenie pokrętła do pozycji
„
” (start).
3. W pierwszych 30 sekundach od włączenia skutera, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ O ”, aby rozpocząć synchronizację.
4. Naciśnij „ O ”, aby potwierdzić rozpoczęcie łączenia.
5. W aplikacji Noodoe kliknij ikonę „
i wybierz „Connect a Scooter ”.

”

6. Kliknij „Scan Now ” i wybierz urządzenie Noodoe (połączenie Bluetooth musi być włączone).
7. Potwierdź połączenie za skutera naciskając „ O ”.
8. Połączenie wykonane.
Bluetooth musi być podłączony aby utrzymywać połączenie z urządzeniem.

UWAGA
Nie powinno synchronizować się
ze skuterem więcej niż jednego
telefonu w tym samym czasie.

6

Minimalna obsługiwana wersja:
iOS 9 lub kolejna. Wymaga wsparcia
usługi Google aby aplikacja
funkcjonowała właściwie.

Noodoe

POWIADOMIENIA

Po połączeniu telefonu każda otrzymana
wiadomość zostanie wysłana do panelu,
po zatwierdzeniu wysyłki powiadomienia.

• W ruchu: ze względów bezpieczeństwa
podczas jazdy nie będzie wyświetlana
żadna wiadomość.
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• W stanie zatrzymanym: każda otrzymana
podczas jazdy wiadomość pokaże się
automatycznie po zatrzymaniu. Możesz
również nacisnąć " O " po 30 sekundach
od uruchomienia skutera i ręcznie
sprawdź treść powiadomienia.

Noodoe
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PERSONALIZACJA
PANELU
STEROWANIA

Możesz dostosować swój panel
sterowania za pomocą kreacji,
które tworzysz lub przechowujesz
w Noodoe App twojego telefonu.

Noodoe

PERSONALIZACJA
PANELU
STEROWANIA
ZAPISYWANIE
MOTYWÓW

1. Przejdź do przycisku „

”

2. Kliknij obraz, który najbardziej
Ci się podoba.
3. Kliknij „Install ”.
4. Wybierz „
” i wybierz ekran,
który chcesz spersonalizować.
Możesz edytować projekt zegara,
czas, prędkościomierz lub kompas
(ten ostatni po poprzednim pobraniu
mapy).
5. Kliknij „

” lub „ Select a Design”.

6. Kliknij „Collected " i wybierz
motyw, jaki chcesz mieć na swoim
skuterze.
7. Kliknij „Install”.
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Gdy telefon zsynchronizuje się
ze skuterem motyw zostanie
zaktualizowany automatycznie.

Noodoe

PERSONALIZACJA
PANELU
STEROWANIA
TWORZENIE
MOTYWÓW

1. Przejdź do przycisku „
2. Wybierz „

”.

”.

5. Wybierz ekran, który chcesz dostosować: zegar, czas, prędkościomierz
lub kompas.
6.

lub kliknij "Remix
wać tło, kolor elementów lub czcionkę.

v

7. Możesz także kliknąć „ ” aby zwiększyć
opcję projektu lub uwzględnić zdjęcie
z galerii tła.
8. Kliknij "Save ", aby przypisać nazwę
do kreacji.
9. Kliknij "Install".
Jeśli klikniesz "Publish", udostępnisz
obraz swoim obserwatorom.
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Gdy telefon jest zsynchronizowany
ze skuterem projekt zostanie
zaktualizowany automatycznie.

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE

Aplikacja Noodoe może poprosić

Aby sprawdzić ID panelu:

(wiadomość "Skontaktuj się
z KYMCO"). W takich przypadkach
napisz do info@motor-land.com.pl

1.

nr podwozia twojego skutera oraz
ID panelu.

4.

2. Kliknij „

w sekcji "Noodoe Control Panel".

Numer podwozia znajduje sie w miejscu
wskazanym na obrazku 1
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”

3. Wybierz "Scooter Info”.

1

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE
POBIERANIE
MAPY

Noodoe pozwala na darmowe pobranie
tylko jednej mapy. Jeśli się pomylisz
przy jej ściąganiu, będziesz mieć 14 dni
na zmianę. Po tych 14 dniach mapa
zainstaluje się na stałe.
1. Wybierz „

”.

2. Przeglądaj ekrany, aby dotrzeć
do nawigacji.
3. Kliknij "Navigation Information".
4. Wybierz "Get 1 Free Map For Scooter ”.
5. Zaakceptuj warunki.
6. Uzyskaj mapę, którą chcesz.
7. Pobierz ją, akceptując synchronizację
licencji.
8. Rozpocznij pobieranie. Zalecamy
pobieranie za pomocą połączenia WIFI.
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9. Zrestartuj pobieranie po instalacji mapy.

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE
ROZPOCZĘCIE
NAWIGACJI

1. Wybierz „

”.

4. Poruszaj się po ekranach, aż dotrzesz
do ekranu nawigacji.
3. Wybierz "Connect Scooter".
4. Kliknij "New Route ", aby wprowadzić
cel.
5. Kliknij „
6. Wybierz „

”.
”.

7. Kliknij "Go".
8. Zaakceptuj powiadomienie.
9. Włącz swój skuter i naciśnij "O",
aby potwierdzić uruchomienie
przewodnika twojego celu.
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Przewodnik rozpocznie działanie
przy uruchamianiu skutera o ile
telefon jest zsynchronizowany
a aplikacja Noodoe jest otwarta.

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE
ROZPOCZĘCIE
NAWIGACJI

Możesz dodać kilka interesujących Cię
miejsc do twojej trasy: stacje paliw, punkty
sprzedaży KYMCO, sklepy lub lokalizacje,
które już masz zapisane.
1. Kliknij "New Route", aby wprowadzić cel.
2. Kliknij „

” aby dodać cel.

3. Wybierz „

+

4. Wybierz „

” aby potwierdzić.
”.

5. Wybierz odpowiednie lokalizacje,
które mają być pokazywane podczas
trasy.
6. Kliknij, „
miejsca.

+ ” aby dodać interesujące

7. Kliknij "Go".
8. Zaakceptuj powiadomienie.
9. Włącz swój skuter i naciśnij "O",
aby potwierdzić rozpoczęcie
działania przewodnika celu.
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Możesz dodać do 5 punktów na tej samej
trasie. Noodoe automatycznie zapisze
ostatnio wprowadzone lokalizacje.

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE
OPCJE
NAWIGACJI

Z aplikacji Noodoe możesz:

1. Wybierz „

• Kupować nowe mapy .

2. Kliknij „

• Aktywować instrukcje głosowo i określić
język.

3. Wybierz “Navigation Information”.

• Wybierz tryb trasy: dzień, noc
lub automatyczny.
• Aktywuj ostrzeżenie o foto -radarach.
• Wybierz rodzaj trasy: najkrótszą
lub najszybszą.
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• Unikaj szos, opłat za przejazd i promów.

”.
”.

4. Określ swoje preferencje.

Noodoe

NAWIGACJA
NOODOE
PODCZAS
JAZDY

Podczas trasy w panelu sterowania
zobaczysz następujące informacje:
1

Kolejna ulica.

2

Aktualna ulica.

3

Odległość od kolejnej ulicy.

4

Liczba przecięć przed skrętem.

5

Rodzaj skrętu (w prawo, w lewo, wjazd
do tunelu itp.).

Calle Velázquez

1
3
480
m

4

3

2
Calle Goya

Calle Velázquez

5

6
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7

480
m
180 M

50

Wskazanie maksymalnej prędkości,
radaru i jego odległości. Gdy ograniczenie prędkości miga, oznacza to,
że zostało przekroczone.
Ograniczenie prędkości bez radaru.
Jeśli miga, zostało przekroczone.

3
6

Calle Velázquez

480
m

3
7
50

Noodoe
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NAWIGACJA
NOODOE
PODCZAS
JAZDY

Rodzaje manewru:
Wkrótce zmiana
kierunku
w prawo
(>500m)

Zmiana kierunku
w prawo
(<500m)

Wkrótce zmiana
kierunku
w lewo
(>500m)

Zmiana
kierunku
w lewo
(<500m)

Jedź w prawo

Skieruj się w lewo

Jedź prosto
(>500m)

Jedź prosto
(<500m)

Wkrótce skręt
w prawo
(>500m)

Skręt w prawo
(<500m)

Wkrótce skręt
w lewo
(>500m)

Skręt w lewo
(<500m)

Wkrótce skręt
w prawo
(>500m)

Skręć w prawo
(<500m)

Wkrótce skręt
w lewo
(>500m)

Skręć w lewo
(<500m)

Objedź rondo
(w kierunku
przeciwnym do
wskazówek zegara)

Wkrótce skręt
w prawo
(>500m)

Skręt w prawo
(<500m)

Wkrótce skręt
w lewo
(>500m)

Skręt w lewo
(<500m)

Wkrótce zjazd na
prawy pas
(>500m)

Zjedź na prawy
pas
(<500m)

Wkrótce zjazd
na lewy pas
(>500m)

Zjedź na lewy pas
(<500m)

Cel z przodu

Trzymaj się po lewej
stronie, aby wjechać
na autostradę

Trzymaj się po prawej
stronie, aby wjechać
na autostradę

Trzymaj się po prawej
stronie, aby zjechać
z autostrady

Trzymaj się po lewej
stronie, aby zjechać
z autostrady

Wjedź do tunelu

Wjedź na most

Jedź przejazdem
podziemnym

Punkt opłat

Noodoe

MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE
AKTYWNOŚĆ
W MEDIACH

Z aplikacji Noodoe możesz zobaczyć
kreacje "Friends", "Latest" oraz „Trending”.
Możesz wejść z publikacją w interakcję
i wskazać, że podoba ci się „
”, skomentować ją „
”, zapisać „
”, udostępnić
poza Noodoe lub zgłosić ją, jeśli nie uwzględnia praw autorskich lub zawiera nieodpowiednie treści „ ... ”.
Aby śledzić użytkownika i zobaczyć wszystkie jego publikacje, kliknij jego zdjęcie
Follow".

całą swoją aktywność, obrazy, które stworzyłeś lub zapisałeś oraz grupy, do których
należysz. Tam również możesz zobaczyć
swoich obserwujących i obserwowanych
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swoje zdjęcie.

Noodoe

MEDIA
GRUPY

Twórz grupy, aby zobaczyć lokalizację
ich uczestników podczas podróży
swoim skuterem.
1. Wejdź na „

”.

2. Kliknij "Grupy".
3. Wybierz "Nowa grupa".
4. Wybierz preferowaną opcję:
• "Utwórz grupę": utwórz jedną
od podstaw (imię, obraz i opis).
Może być publiczna lub prywatna.
• Zeskanuj kod: dołącz do grupy
już utworzonej, skanując kod QR
wygenerowany przez jednego
z jej członków.
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• Wyszukaj grupę: wyszukaj grupę
i wpisz żądanie wstąpienia.

Noodoe

MEDIA
GRUPY

Po utworzeniu grupy możesz:
• Zaprosić nowych członków. Tylko
założyciele grupy mogą zapraszać
nowych członków. Członkowie grupy
muszą wcześniej cię obserwować.
• Udostępnij lokalizację członkom.

Zaproś nowych członków:

Udostępnij lokalizację:

1. Wybierz grupę.

1. Wybierz grupę.

2. Kliknij „Zaproś”.

2. Kliknij „Zainstaluj".

3. Udostępnij kod QR każdemu,
komu chcesz.

3. Wybierz, jak długo chcesz udostępnić
swoją lokalizację pozostałym członkom.
4. Kliknij "Start".
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5. Z panelu sterowania twojego skutera,
v
użyj „ ” i „ v ” w trybie Noodoe.

Noodoe

ZNAJDŹ MÓJ
SKUTER

Sprawdź, gdzie skuter jest zaparkowany
z aplikacji Noodoe (skuter musi być
zsynchronizowany).
1. Wejdź na „
2. Wybierz „
na mapie.

”.
” żeby zobaczyć lokalizację
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Możesz zmienić widok na tryb kompasu „

”.

Noodoe

OPROGRAMOWANIE
SPRAWDŹ
WERSJĘ
Z APLIKACJI

1. Przejdź do „
2. Wejdź na „

”.
”.

3. Kliknij „Informacje o skuterze".
4. W sekcji „Panel sterowania
Noodoe” zobaczysz wersję
oprogramowania.

UWAGA
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Ważne jest, aby wersja oprogramowania
była aktualizowana w celu poprawnego
działania Noodoe.

Noodoe
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OPROGRAMOWANIE
SPRAWDŹ
WERSJĘ
ZE SKUTERA

1. Przytrzymaj przycisk „ O " od 30
sekundy od uruchomienia skutera
(skuter musi być zsynchronizowany).
2. Wersja oprogramowania pojawi się
w panelu sterowania.

Noodoe

OPROGRAMOWANIE
AKTUALIZACJA

Aby zaktualizować wersję oprogramowania,
skuter musi być uruchomiony, a połączenie
Bluetooth w smartfonie włączone.
1. Otwórz aplikację Noodoe ze smartfona.
2. Przejdź do „
3. Kliknij „

”.

”.

4. Wybierz „Informacje skutera”.
5. Kliknij „Aktualizacja oprogramowania”.
6. Kliknij „Pobierz”.
Pobieranie może potrwać kilka minut.
Po zakończeniu rozpocznie transmisję
danych do skutera. Czas transmisji może
się różnić w zależności od aktualizacji
nowej wersji oprogramowania. Po zakończeniu transmisji wyłącz skuter.
Nie włączaj go aż do zakończenia instalacji
oprogramowania na skuterze.
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Po instalacji można sprawdzić zainstalowaną
wersję (patrz strona 23).

Noodoe

CZĘSTO
ZADAWANE
PYTANIA

W aplikacji Noodoe można znaleźć
pytania i odpowiedzi na główne
problemy związane z aplikacją.
1. Przejdź do „
2. Kliknij „

”.

”.

3. Wybierz "Często zadawane
pytania, prywatność i warunki”.
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4. Przejdź do „KYMCO Noodoe Q&A”.

Noodoe

KONTAKT

Jeśli chcesz zgłosić zdarzenie, możesz
to zrobić bezpośrednio z aplikacji:
1. Przejdź do „
2. Kliknij „

”.

”.

3. Wybierz „Często zadawane pytania,
prywatność i warunki”.
3. Wybierz "Zgłoś incydent" i wpisz
szczegóły zapytania. Zespół Noodoe
odpowie ci tak szybko, jak to możliwe.
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące
działania aplikacji lub jakiejkolwiek innej
sugestie, możesz skontaktować się
z zespołem Noodoe przez następujący
adres e-mail:
noodoe_support@mail.kymco.com

kymco.pl

