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Uusi värinäyttö 
toimii jopa -20C

Car Accessories

Saphe on ylivoimaisesti Euroopan ja Suomen eniten myyty
Tanskalainen Saphe yhtiö on liikenneturvallisuus sekä varoituslaitteiden

uranuurtaja ja kehittäjä.

Euroopassa on yli 900.000 käyttäjää.

Suomessa on n.35.000 käyttäjää.

Uudessa Saphe Drive Mini mallissa on värinäyttö.

Laite toimii kovallakin pakkasella ja siinä uusi monipuolinen käyttöjärjestelmä.



Saphe yhteisöpalvelu on nerokas. Jokainen kuljettaja 

jolla on autossaan Saphe laite, voi tehdä tien päällä 

helposti vain napin painalluksella varoituksen muille. 

Samoin palvelimella on valmiina paljon erilaista tietoa.
Saphe palvelimella on valmiina valtavasti erilaisia Suomen teiden 

vaarapaikka hälytys- ja varoitustietoa, jonka kuljettaja saa itselleen,

kun lähestyy kyseistä vaarapaikkaa noin 500-1000m ennen aluetta. 

Varoituksien tekeminen on todella helppoa, vain napin painallus

kuljettajalta ja kaikki käyttäjät saavat tiedon tiellä olevasta vaarasta.

Palvelimella on valmiina paljon erilaista tietoa Suomen tiestöstä.

Car Accessories



Car Accessories



Poliisi asettaa nopeudenvalvontakamerat yleensä sellaisille 

paikoille, joissa on tapahtunut liikennevahinkoja tai ajetaan

toistuvasti ylinopeutta. 

Kun kuljettaja ajaa ylinopeutta huomaamattaan, 

ajatuksissaan tai keskittyessä johonkin muuhun, niin Saphe

muistuttaa ja varoittaa etukäteen ylinopeudesta.

SAPHE ilmoittaa jos kuljettaja ajaa ylinopeutta.
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Suomalaisista autoilijoista suurin osa ymmärtää ja tietää, että alhaisemmat ajonopeudet 

ja liikenteen nopeusvalvonta lisäävät turvallisuutta ja vähentää liikennevahinkoja joita joka 

vuosi tapahtuu lähes 100.000. Mutta silti iso osa autoilijoista ajaa liian nopeasti ja jopa yli

500.000 saa vuosittain ylinopeussakon tai varoituksen. Iso osa sakoista tulee sen takia, 

että kuljettaja ei keskity, ei muista, ei huomioi, tai puhuu puhelimessa tai ajaa muuten vain 

ajatuksissaan ylinopeutta. Jokainen meistä tekee joskus näin.

SAPHE laitteet muistuttavat kuljettajaa siitä, jos hän ajaa liian lujaa ja silloin suurin

osa vähentää heti ajonopeuttaan. Poliisi on laittanut nopeusvalvontapisteet riskipaikkoi-

hin ja jos autoilijaa muistutetaan kun hän ajaa ylinopeutta, liikenneturvallisuus paranee.

Nopeusvalvontapisteiden määrittelyn yhteydessä hyödynnetään mm. liikenne-

onnettomuus tilastoja. Suomessa on erilaisia valvontapaikkoja arviolta noin
2.500 kpl, joista kameravalvontatolppia on noin 1.200 kpl ja niitä tulee lisää. 

Useat kaupungit hankkivat liikennekameroita joilla lisäävät turvallisuutta.

Fakta. Kameravalvonta- ja ylinopeuksista varoittavat sekä muistuttavat Saphe 
laitteet vähentävät todella paljon kuljettajien ylinopeuksia ja siten liikenne-
vahinkoja. Näin ne lisäävät paljon liikenteen turvallisuutta. Kiistattomasti.

Turhat huolimattomuudesta 

tulleet ylinopeussakot 

raivostuttavat !

Ylinopeudesta kameravalvonta-
alueilla muistutus hyvissä ajoin
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SAPHE MUISTUTTAA KULJETTAJAA 

AJAMAAN HITAASTI JA VAROVASTI.

Peruskoulun aloittaa vuosittain noin 560.000 lasta ja ensimmäistä
vuottaan koulutiellä matkaa tekee vuosittain noin 60.000 riskialtista uutta
koululaista.

Joka vuosi lapsia menehtyy koulutiellä ja noin 500 alle 6-14 vuotiasta lasta loukkaantuu eri

tavoin koulumatkalla. 15-17 v. ikäluokassa loukkaantumisia tapahtuu kolminkertaisesti.

Joka vuosi1.500 nuorta loukkaantuu ja useita kymmeniä menehtyy.

Saphe varoittaa ja vähentää törmäyksiä.

Saphe Drive Mini laitteen yhteisötoimintaisella pilvipalvelimella ja

sen ohjelmistossa on valmiina lähes kaikki Suomen noin 2.300

peruskoulua. Lisäämme palvelimelle aina tiedon saatuamme myös 

yläasteen koulut ja opistot. Näitä molempia on kaikkiaan yhteensä

noin 3.300 kpl. Jokainen niistä on riskipaikka.

Saphe Drive voidaan ohjelmoida antamaan vilkkuvan ”lapsi”

symbolin ja kuljettajan mieltymyksen mukaisesti säädettävän

merkkiäänen muistutukseksi, kun auto lähestyy 300-500m ennen

koulualuetta. Huomioitavaa on myös se, että näissä paikoissa on

usein nopeudentarkkailua tai tutkapaikka

Koulutie



Suomen tiet ovat usein kapeita sekä mutkikkaita. Kun siihen lisätään pimeä, 
vesi- tai lumisade, sakea sumu tai jäätä auton ikkunassa, niin tielle tai sen
reunaan pysähtynyt ajoneuvo voi aiheuttaa todella pahan vaaratilanteen.

Jos ajoneuvoon tulee tekninen vika, auto on jumittunut tai kolaroinut, niin käyttäjä voi itse tehdä

vaarapaikka hälytyksen Saphe yhteisöpalvelimelle. Tämän jälkeen jokainen Saphe laitteen

käyttäjä, kuka lähestyy tätä tieosuuden aluetta, saa vaarasta 25-60 sekuntia etukäteen varoituksen

AUTO TIEN SIVUSSA- tai VAARA- ilmoituksen.
Jos kuljettaja on autonsa kanssa vieraalla paikkakunnalla tai hiljaisella tieosuudella, voi hän avata
puhelimen mobiilisovelluksen karttapohjan ja skaalata haluamansa laajuisen paikkatieto kuvan
kartalta ja sen voi lähettää avunpyyntönä eteenpäin ystävälleen, hinausyhtiölle tai vaikkapa
hätäkeskukselle. Tärkeää on, että tämä vaarallinen tilanne tulee heti muiden autoilijoiden tietoon.Ajoneuvo tien 

sivussa



Yhteisötoimintaisen Saphe pilvipalvelimen hienous ja nerokkuus, sekä sen 
tehokkuus perustuu siihen, että jokainen käyttäjä voi helposti tehdä erilaisia 
reaaliaikaisia tiellä kohtaamiaan vaarahälytyksiä jonka myös muut saavat.
Palveluun voidaan myös yhdistää viranomaisten liikennevaara infopalvelun 
kautta tulleet hälytykset ja ilmoitukset sekä palveluun voidaan vastaanottaa 
myös muiden organisaatioiden hälytyksiä. Tulevaisuudessa myös kymmenien
tuhansien ammatti-autoilijoiden tieltä reaaliajassa antamat varoitukset ja 
hälytykset.

Autoilija voi kohdata Suomen huonokuntoisilla sekä mutkikkailla teillä vaarallisia tilanteita.
Peräkärrystä, kuorma-auton lavalta tai rekka-autosta on pudonnut tavaraa tai tiellä on iso 
vaarallinen kuoppa, voi tämä aiheuttaa vaara tilanteen. Autoilija voi kohdata myös monia muita
vaaratilanteita, kuten tielle jääneen työkoneen tai ajoneuvon, peräkärryn tai lavan tai tiellä olevan
hinausauton. TIELLÄ TUNTEMATON VAARA- varoitustieto voidaan antaa hyvissä ajoin reaaliajassa
heti kaikille tien ja alueen Saphe käyttäjille.

Tuntematon  
vaara

Car

Accessories



Eläinvaroitus

Suomessa on noin 90.000 hirveä, noin 200.000 poroa, noin 77.000 valkohäntä-
peuraa ja kauriita on noin 20.000 yksilöä. Eläinten kanssa tapahtuu noin 14.000
törmäystä joka vuosi.
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ONE-PRO ja Suomessa liikenne- ja eläinvaroituksiin erikoistuneet infopalvelut, 

viranomaiset ja vakuutusyhtiöt alkavat syksyllä 2021

tekemään läheistä yhteistyötä ja päivittävät jatkuvasti yhteisöpalvelimen

tietokantaa, jotta Saphe autoilija saa tietoonsa kun hänen auto lähestyy

vaarapaikkaa.

Nyt Saphe palvelimella on V-Traffic yhtiön hirvi-peura-poro eläinten tietokanta jota

hyödynnetään.Tärkeintä, että jokainen Saphe autoilija voi itse tehdä varoituksia,

kun he näkevät sarvipäitä tiellä tai tien sivussa.

Pian myös kymmenet tuhannet ammattiautoilijat.

Nyt Saphe palvelussa olevat V-Traffic ohjelmiston eläinvaroitukset on kerätty 

todellisista tapahtuneista kolareista ja niiden paikoista, eläinten 

elintavoista ja kulkureiteistä, vuorokauden aktiivisimmista kulkuajoista ja 

myös metsästyseurojen sekä ammattiautoilijoiden ilmoittamista tiedoista. 

Ilmoituksia tulee kohta paljon lisää, kun kymmenet tuhannet

ammattiautoilijat saavat erikoismallisen Saphe One+ Pro laitteet

käyttöönsä ja silloin nämä noin 20 miljoonaa 

kilometriä päivässä ajavat rekat, bussit, taksit ja muut voivat tehdä

varoituksia. 

One+ Pro mallissa on oma painike eläinvaroituksille ja silloin

ammattiautoilijat voivat tehdä hälytyksiä, jotka kaikki muut saavat.

Myös Saphe käyttäjät voivat tehdä eläin- ja vaarapaikka hälytyksiä.



Kehittelyssä  
ja tulossa 
2021-22

Ei enää huomaamatta ylinopeuksia. Näitä hienoja toimin-
toja lähes jokainen kuljettaja haluaa. ONE-PRO ja Saphe 
kehittävät nyt yhdessä toimintoja, joissa laite antaa eri-
laisista vaarapaikoista hälytyksiä. Tavoite saada näitä 
myös viranomaisilta. Samoin kehitämme uutta ilmoitus-
toimintoa; jos auto alkaa kulkea X % ylinopeutta tai tie-
alueen maksimi nopeus ylittyy, niin laite varoittaa tästä.

ONE-PRO ja Saphe työskentelevät yhdessä kehittäen ja 

tarkentaen palvelimelle tarkkaa nopeustietokantaa Suomen
tie- ja katukannasta Google kartaston lisäksi. Tavoite saada 

näitä vaarapaikka varoituksia myös viranomaisilta. Nythän 

nykyiset karttapohjat eivät ole aina riittävän tarkkoja ja oman 

haasteen tekee kesä- ja talviajan sekä myös muut muutokset. 

Uusi tuleva hieno ominaisuus toimisi niin, että Saphe laite 

näyttää alueella olevan nopeusrajoituksen ja jos se nopeus 

ylittyy asetetun arvon yli esimerkiksi +2% tai +5%... niin lait-

teen näyttö alkaa vilkkua. Haluttaessa laite antaa kuljettajalle 

varoituksen ylinopeudesta äänimerkillä. Tulossa 2022 alussa.



Ilmaista, uutta ja hienoa mobiilisovellusta sekä käyttö-
järjestelmää jokainen Saphe laitteen omistaja voi perso-
noida oman mieltymyksensä ja tarpeensa mukaisesti.

Nyt jokainen Saphe käyttäjä voi asettaa haluamiensa hälytyksien ja 

varoituksien asetukset ilmaiseen mobiilisovellukseen. Normaalisti 

kuljettaja katsoo ja seuraa vain Saphe laitetta, mutta jos hän haluaa, 

niin myös puhelin tai tabletti voi näyttää kaiken omalla karttapohjalla. 

Kuljettaja voi säätää äänenvoimakkuutta ja useita erilaisia hälytysääniä, 

valita mitä hälytyksiä hän haluaa sekä myös kuinka paljon aikaisemmin 

vaarapaikan varoitukset tulevat. Samoin myös paljon muuta.

Uusi hieno 

käyttöjär-

jestelmä



Käyttäjä voi personoida Saphe laitteen sekä oman puhelimen 
juuri sellaiseksi kuin haluaa, jokaisen eri hälytystyypin osalta.

Saphe kehitti uuden mobiilisovelluksen käyttöjärjestelmän useiden vuosien

kokemuksella ja kuunnellen myös käyttäjiä joita on jo nyt noin 900.000 kpl.

Katso alla olevia kuvia uudesta ilmaisesta sovelluksesta ja palvelimen hie-

noista sekä ainutlaatuisista toiminnoista.

Uusi hieno 

käyttöjär-

jestelmä



Uusi hieno 

käyttöjär-

jestelmä

Käyttäjä voi personoida Saphe laitteen sekä oman puhelimen 
juuri sellaiseksi kuin haluaa, jokaisen eri hälytystyypin osalta. 
Saphe kehitti uuden mobiili-
sovelluksen käyttöjärjestelmän 
useiden vuosien kokemuksella 
ja kuunnellen myös käyttäjiä 
joita on jo nyt noin 900.000 kpl. 

Katso alla olevia kuvia uudesta 
ilmaisesta sovelluksesta ja pal-
velimen toiminnasta.



Uusi hieno 

käyttöjär-

jestelmä

Uusi mobiilisovellus ja käyttöjärjestelmä on kehitetty Saphe 
Drive Mini- ja One+ laitteille. Mutta se toimii useimmilla toimin-
noilla ja osin rajoitettuna myös vanhan Saphe Drive- ja ensim-
mäisen sukupolven Saphe One- laitteen kanssa.

Uusi Drive Mini



6080

Saphe Drive Mini on helppo asentaa tarralla moneen eri 
paikkaan kojetaulun päälle, keskikonsoliin tai tuulilasin 
ylä- tai alanurkkaan. Mukana kaksi eri kulman asennus-
jalkaa. Seuraavalla sivulla on ilmanvaihtoritilään asennus.

Asennuspaikka kannattaa olla sellainen, 

että kuljettaja voi tarvittaessa helposti 

painaa laitteen painikkeita ja tehdä 

muille autoilijoille varoituksen.

Laitteen takana on uritettu 

liukuva mallinen jalkaosa 

jolloin irrottaminen sekä 

mukaan ottaminen USB-

latausta varten on helppoa.



Lisävarusteena on saatavana ilmastointiritilään
kiinnitettävä asennusjalka. Laitteen taakse
liimataan tarralla metallinen levy, johon 
asennusjalassa oleva magneetti tarttuu siihen
tiukasti kiinni.

Asennuspaikka kannattaa olla sellainen, 

että kuljettaja voi tarvittaessa helposti 

painaa laitteen painikkeita ja tehdä 

muille autoilijoille varoituksen.

Car Accessories



SAPHE Drive mini laite on tyylikäs ja pienikokoinen. Se on täynnä 
uusinta tekniikkaa, kuten pakkasessa toimiva vähävirtainen värinäyttö. 
Kaksisuuntainen Bluetooth Smart vastaanotin ja lähetin, G-liiketunnistin
ja paljon muuta.

Laitteen koko on; L: 60mm x K: 37mm x S:15mm. Laitteessa on oma Micro USB portin kautta 
ladattava Litium akku. Yleensä lataus 2-4 kertaa vuodessa riittää. Todella helppo käyttää, koska 
laitteessa on automaattinen ON/OFF käynnistys ja Bluetooth yhteyden muodostus puhelimeen. 
Sivuissa olevista pikapainikkeista voi valita eri toimintoja ja tehdä vaarapaikka ja muita hälytyksiä 
tai ilmoituksia yhteisötoimintaiselle Saphe pilvipalvelimelle. Helposti ja nopeasti.

Sisäänrakennettu kaksisuuntainen Bluetooth 
Smart yhteys puhelimen kanssa. Kun autoon 
saavutaan, laite yhdistyy automaattisesti siihen 
paritettuihin puhelimiin ja alkaa toimia heti kun 
auto liikkuu.

Hälytyksen syy sekä tien nopeusrajoitus.

Valikoista ja painikkeista voi valita erilaisia 
hälytyksiä ja ilmoituksia.

Tarkka ajonopeus tulee puhelimen GPS yksiköltä.

USB ladattava Litium akku joka kestää noin 300h 
ajamista. Lataus vain 2-4 kertaa vuodessa.

PIIIP piezo merkkiääni sireeni, jonka äänenvoimak-
kuutta voidaan säätää halutuksi puhelimen avulla.

Laitteessa on sisäänrakennettuna todella 
herkkä G-liiketunnistin, joka reagoi kun 
auton ovi aukaistaan ja autoon tullaan 
jolloin laite käynnistyy automaattisesti.
Samoin laite sammuu automaattisesti 
kun autossa liike loppuu.

Etäisyys hälytyskohteeseen. Muuttuu 
lähestyttäessä.

Näytössä toimintojen symboleita kuten; 
Bluetooth yhteys, GPS- ja Datayhteys 
muodostumassa sekä valittavat hälytys-
ja vaarailmoitusten symbolit joista voidaan 
valita haluttu.

Laitteen takana on asennusjalan kiinnitys 
ja paikka tarrakiinnitteiselle metallilevylle 
magneettikiinnitystä varten.

Oikean puolen painike, ilmoitus nopeus-
valvontakamerasta. Samalla painikkeella 
voi selata laitteen eri toimintoja vasemmalle 
rullaten, jolloin tulee aina seuraava toiminto.

Vasemman puolen painike, ilmoitus tiellä olevasta 
vaarasta. Yhden sekunnin painalluksella varaa ja 
kahden sekunnin painalluksella auto tien sivulla. 
Samalla painikkeella voi selata laitteen eri toimintoja 
oikealle rullaten, jolloin tulee aina seuraava toiminto.

Micro USB portilla lataus autossa tai kotona USB laturista.

-20C pakkasessa toimiva vähävirtainen värinäyttö.

G-SENSOR

Uusi värinäyttö 
toimii jopa -20C



Saphe Drive Mini pakkaus


