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Bluetooth konektivita na skútru: KYMCO Noodoe 

Kymco přináší online propojení včetně intuitivní navigace pro řidiče skútrů 
 

 

 Před dvěma lety poprvé představilo KYMCO svůj systém bluetooth konektivity s označením 

Noodoe. Díky této inovaci si může zákazník pomocí technologie bluetooth a přidané aplikace 

Kymco Noodoe propojit smartphone se svým skútrem a být tak neustále online. Tam se však 

tajwanský výrobce nezastavil a pokročil ještě o krok dále – součástí je i integrovaná navigace 

přímo na přístrojovce skútrů této značky. Zákazník si prostě stáhne a nainstaluje aktulizovanou 

verzi aplikace do telefonu a k ní bezplatně i jím vybranou mapu daného státu. Navigace Noodoe 

je inovativní nejen umístěním přímo v hardwaru skútru, ale i samotným zobrazením trasy a 

navigačními pokyny. Byla extra vyvinuta pro to, aby řidiče skútrů co nejméně odváděla od 

řízení a zvýšila tak bezpečnost provozu této již tak dost ohrožené kategorie řidičů. 

 

KYMCO Noodoe představuje chytrý kokpit, osobní informační systém a navigaci v jednom a je do 

nejmenšího detailu přizpůsobeno potřebám řidiče. Vedle samotné funkce navigace Noodoe obsahuje 

mnoho dalších zajímavých funkcí a informací. Jsou to například zobrazení předpovědi počasí, hodiny 

nebo poloha čerpacích stanic. Jelikož je Noodoe propojené se smartphonem, ukazuje (z 

bezpečnostních důvodů v klidu) automaticky i nepřijaté hovory a notifikace ze sociálních sítí jako je 

Whatsapp či Facebook. Dále si skútr ukládá i svou poslední polohu, aby ho majitel mohl v džungli 

velkoměsta lépe nalézt. Ovládání tohoto systému se provádí pomocí třech tlačítek na pravém 

ovladači. 
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Všechny informace na jednom místě 

Kymco se snažilo zapracovat do navigace moderní trendy: uživatelské prostředí je absolutně intuitivní 

a pro kontrolu trasy stačí jen krátký pohled na displej. Tímto neobtěžuje řidiče a zkracuje čas, kdy se 

dívá mimo vozovku. Noodoe navigace je velmi přehledná  a informace jsou zredukovány na ty 

nejdůležitější, jejich kompletní zobrazení ale může řidič kdykoli vyvolat třeba při stání na semaforu. 

Navigace jde programovat velmi intuitivně a informace se zobrazují za jízdy přímo v kokpitu i s dalšími 

doprovodnými funkcemi. 

                                                   

 

Odpočítávání ulic jako novinka 

U stávajících navigací se řidič musí vždy pohledem ujistit, kdy má přesně odbočit. Aby to tak nebylo, 

vyvinulo KYMCO zcela nový druh upozornění – místo zbytkové vzdálenosti v metrech prostě 

odpočítává počet odboček do odbočení. Řidič tak prostě jen počítá odbočky aniž by přitom musel 

neustále koukat na displej navigace. 

 

Komfortní zadání cíle před jízdou 

Další výhoda: řidič může pohodlně před jízdou naplánovat svoji trasu ve smartphonu a pak ji 

jednoduše po otočení klíčku v zapalování přenést do displeje Noodoe. To zároveň okamžitě naplánuje 

trasu a zákazník tak nemusí u vozidla před jízdou strávit žádný zbytečný čas navíc zadáváním cíle. 

 

Pokročilé plánování trasy: zadat až 5 cílů 

Pomocí aplikace Kymco Noodoe lze před jízdou zadat až 5 cílů současně. Jakmile je skútr 

nastartován, jsou tyto cíle automaticky přeneseny a Noodoe naplánuje trasu. Toto je obzváště 

pohodlné, pokud se do cíle potřebujete dostat přes Vámi zvolené body trasy jako třeba turistické 

zajímavosti, památky a pod. Aplikace Kymco Noodoe je volně ke stažení v App Store a Google Play. 

 

    

 

Kymco Noodoe umožňuje inteligentní propojení skútru, řidiče a vnějšího světa a činí jízdu na skútru 

bezpečnější, komfortnější a zábavnější. Tento systém Kymco momentálně nabízí již v pěti modelech: 

ve vlajkové lodi AK 550i, v novince Xciting S 400i, v lifestyle skútru Like II 125i Exclusive a nakonec ve 

dvojici New Downtown 125i a 350i, která právě nyní do této rodiny přibyla. 

 

Další informace naleznete na www.kymco.cz/noodoe        

http://www.kymco.cz/noodoe

