ELISA YEPZON FREEDOM – PIKAOPAS
ENNEN KÄYTTÖÄ
On suositeltavaa ladata Yepzonin akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataus täyteen varaukseen kestää
noin kaksi tuntia. Tällä varmistetaan laitteen optimaalinen suorituskyky ja akun käyttöikä paranee.
Yepzon App – sovelluksessa on mahdollisuus tilata Yepzonin resetointilinkki sähköpostiin. Resetointi-linkin
tilaaminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Sähköpostiosoitteen annettuasi saat siihen
automaattisesti luodun viestin. Viestissä on linkki, jota käyttämällä voit poistaa Yepzonin kaikki käyttäjät ja
palauttaa sen tehdasasetuksiin. Linkin avulla Yepzon on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön, jos poistat
Yepzon-sovelluksen puhelimesta vahingossa poistamatta ensin Yepzonien käyttöoikeuksia tai jos puhelin
katoaa tai rikkoutuu eikä Yepzonin hallintaa ole jaettu muille laitteille.
KÄYTTÖÖNOTTO
Yhdistäminen älypuhelimeen tai tablettiin ensimmäisen kerran
1. Asenna Yepzon-applikaatio älypuhelimeesi (tai tablettiisi) puhelimesi sovelluskaupasta (Google Play
tai Apple Store). Yepzon Freedom toimii iPhone- ja Android -puhelimissa (applikaatio ei ole
saatavilla Windows -puhelimiin).
2. Käynnistä sovellus ja valitse Lisää Yepzon.
3. Valitse ruudulla Yepzon Freedom.
4. Lue QR-koodi, joka löytyy Yepzonin pakkauksesta.
5. Lisää Yepzonille haluamasi nimi ja valitse haluamasi kuva (vapaaehtoista).
6. Kytke Yepzon Freedom lataukseen.
7. Yepzon Freedom on nyt liitetty älypuhelimeesi tai tablettiisi.
Yepzon näkyy nyt sovelluksessa joko luettelo- tai karttanäkymässä. Voit vaihtaa näkymää painamalla oikean
yläkulman kuvaketta. Luettelonäkymässä näet laitteen tiedot sekä nykyisen tilan, ja karttanäkymässä näet
Yepzonin kartalla.
Käyttäjien lisääminen
QR-koodilla voidaan tehdä Yepzonin yhdistäminen vain kerran, jonka jälkeen useampien käyttäjien
yhdistäminen tapahtuu sovelluksen kautta.
1. Valitse Asetukset.
2. Valitse Hallitse käyttöoikeuksia.
3. Valitse Lisää käyttäjä. Tarjotut jakotavat vaihtelevat riippuen käyttöjärjestelmästä. Jakoviestin
linkki on voimassa 24 tuntia.
ASETUKSET
Asetuksista voit hallita seuraavia toimintoja
-

Aseta yhteydenottoväli (vain virransäästötilassa) = Laitteen paikannus tapahtuu asetetuin väliajoin
Hallitse käyttöoikeuksia = Jaa ja hallitse käyttöoikeuksia, jotta useammat käyttäjät voivat paikantaa
ja hallita Yepzonia. Huomaa, että kaikki käyttäjät ovat samanarvoisia.
Käytä SOS-hälytyksen ääntä = Tehdessään SOS hälytyksen, itse laite hälyttää.
Muokkaa ilmoituksia = Valitse mistä Yepzonin toiminnasta haluat saada ilmoituksen.
Sammuta Yepzon = Sammuttaa laitteen. Päälle kytkentä vaatii Yepzonin kytkemisen laturiin.
Luo palautuslinkki = Luo linkki laitteen resetointia varten.

PAIKANNUS
Sijainnin selvittämiseksi Yepzon käyttää 3G/GSM tukiasemien sijaintitietoja, GPS-satelliittipaikannusta, sekä
Wi-Fi -verkkoja sisätilapaikannukseen. Sovellus näyttää oletuksena GSM-verkon tukiasemiin perustuvan
sijaintitiedon. Sen tarkkuus on paikasta riippuen sadoista metreistä muutamiin kilometreihin. Taajamissa
tarkkuus on yleensä parempi kuin haja-asutusalueella tai maaseudulla.
Tarkka sijaintitieto pyydetään napauttamalla Paikanna tarkasti -kuvaketta. Kun Yepzon seuraavan kerran
ottaa yhteyttä, se saa tiedon pyydetystä paikannuksesta ja käynnistää GPS/Wi-Fi-paikannuksen. Tarkan
sijaintitiedon saamiseen kuluva aika riippuu käyttäjän määrittelemästä yhteydenottovälistä.
Nopea paikannus -tilassa, laite on koko ajan online -tilassa ja voidaan paikantaa saman tien applikaation
avulla. Tämä asetus käyttää kuitenkin enemmän laitteen akkua. Virransäästötila on laitteessa
oletusasetuksena ja laite toimii perustuen yhteydenottoväleihin. Lyhyt viive tarkkaan sijaintiin kuluttaa
enemmän akkua, kun taas pidempi paikannusviive kuluttaa vähemmän akkua. Vain SOS-painike -tila on
tarkoitettu siihen, että laite voidaan paikantaa vain antamalla SOS-hälytys. Laite on muun ajan offline tilassa, eikä anna edes karkeaa sijaintia kartalla. Tällöin laitetta ei voi löytää applikaation avulla, vain akun
tila on nähtävissä. Tarvittaessa tehdyn SOS-hälytyksen jälkeen laite kuitenkin siirtyy virransäästötilaan, jotta
laite voidaan paikantaa sovelluksesta.
SOS-HÄLYTYS
Kolme kertaa nopeasti peräkkäin laitteen SOS-nappia painamalla Yepzon lähettää hälytyksen applikaatioon,
jolloin kaikki kyseistä laitetta seuraavat henkilöt saavat ilmoituksen hälytyksestä. Samalla laite
paikannetaan automaattisesti, ja paikannus kestää 5 minuuttia tai kun SOS-hälytys kuitataan applikaatiosta.
Sinun tulee hyväksyä Yepzon applikaation ilmoitukset älypuhelimessasi, jotta saat ilmoituksen hälytyksestä.
Valinnaisena voidaan asettaa puhelimelle ja laitteelle omat hälytysäänet, jolloin applikaatio antaa 30
sekuntia kestävän SOS-hälytysäänen, sekä laite antaa sen oman hälytysäänen. SOS-hälytys toimii kaikissa
tiloissa samalla tavalla.
More information at ELISA.FI/YEPZON

