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Laite
Musta kankainen lappu on laitteen antenni,
joten älä leikkaa sitä tai kiinnitä siihen mitään!

Antenni
Puhelun
merkkivalo

Kantolenkki

Kaiutin
Painike

Micro-USB
Mikrofoni

Latauksen
merkkivalo
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Näin otat SNOWFOX
paikannuspuhelimesi käyttöön
1. Asenna puhelinsovellus
Lataa ja asenna Snowfox Family -sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta
(Google Play tai App Store).

2. Luo tili
Lataa ja asenna Snowfox Family -sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta
(Google Play tai App Store).

3. Ota palvelu käyttöön
Valitse sovelluksesta “Lisää paikannin” ja lue puhelimen kameralla pikaoppaasta löytyvä QRkoodi. Pikaoppaan löydät myyntipaketista.
Rekisteröinti alkaa automaattisesti ja saattaa kestää jopa 15 minuuttia. Kytke Snowfoxpaikannuspuhelin samanaikaisesti laturiin.
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4. Laitteen lataaminen
Kytke laite USB-laturiin.
Odota, kunnes laite on latautunut täyteen (kunnes latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi).
Lataus kestää noin tunnin.
Kun palvelun rekisteröinti on käynnissä, puhelun merkkivalo palaa valkoisena.
Valo sammuu, kun rekisteröinti on tehty ja laite on käyttövalmis.
HUOMIO: Jos puhelun merkkivalo ei sammu 15 minuutin kuluessa, käynnistä Snowfoxpaikannuspuhelin uudelleen painamalla painiketta 30 sekunnin ajan.

5. Laitteen paikantaminen
Paina laitteen painiketta kerran, jotta saat “ajattelee sinua” -viestin sovellukseen ja jotta
voit testata yhteyttä.
Aloita Snowfox-paikannuspuhelimen käyttö ulkotiloissa tai ikkunan lähellä saadaksesi GPSyhteyden.
HUOMIO: GPS-sijainti saadaan ainoastaan, kun laite liikkuu.
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SNOWFOX paikannuspuhelimen
painikkeen ja merkkivalojen toiminta
Painike
Paina painiketta 1 sekunnin ajan: Saat “ajattelee sinua” –viestin sovellukseen.
Paina painiketta 3 sekunnin ajan: Saat “Soita minulle” –viestin sovellukseen.
Uudelleenkäynnistys: Paina painiketta 30 sekunnin ajan.
Käynnistä laite: Paina painiketta 2-3 sekunnin ajan.
HUOMIO: Snowfox-paikannuspuhelimen voi sammuttaa vain huoltajan sovelluksesta. Snowfoxpaikannuspuhelin tulee aina sammuttaa paikoissa, joissa langatonta elektroniikkaa ei saa
käyttää (esimerkiksi lentokoneissa).

6

Puhelun merkkivalo
Valkoinen valo: Yhdistetään verkkoon.
Valkoinen vilke: Odotetaan laitteen rekisteröitymistä palveluun (katso lisätietoja kohdasta
”3. Ota palvelu käyttöön”).
Punainen vilke, kun painat painiketta: laite on sammutettu.
Sininen vilke, kun painat painiketta 1 sekunnin ajan: laite lähettää ”ajattelee sinua” –viestin
sovellukseen.
Sininen vilke, kun painat painiketta 3 sekunnin ajan: laite lähettää ”Soita minulle” –viestin
sovellukseen.
Vihreä vilke: Puhelu tulossa.
Vihreä nopea vilke: Puheluun ei ole vastattu.
Vihreä/Punainen vilke: Ohjelmistopäivitys käynnissä.

Puhelun merkkivalo
Vihreä valo: Akku täynnä.
Punainen valo: Lataus käynnissä.
Punainen vilke, kun painat painiketta: Akun varaus on matala, kytke laite laturiin.
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Sallittujen ja kiellettyjen alueiden luonti
Valitse asetuksista “Paikat”.
Lisää uusi paikka napauttamalla plus (+) -ikonia.
HUOMIO: GPS-navigoinnin rajoituksista johtuen hyvin pieniksi rajattujen paikkojen hälytykset
eivät ehkä toimi halutulla tavalla.
Paikkojen yhdistäminen Snowfox-paikannuspuhelimiin: Valitse laite, valitse asetukset,
napauta plus (+) -ikonia ja valitse haluamasi paikka.
Lisätyt paikat näkyvät asetuksissa “Paikan aktivointia odotetaan”, kunnes sovellus kirjaa
seuraavan tapahtuman.
HUOMIO: Jos Snowfox-paikannuspuhelimelle on asetettu yksi tai useampi paikka, jossa
soittoäänet ovat asetetut pois päältä, sekä Snowfox-paikannuspuhelin ei saa sijaintipäivitystä,
laite pysyy hiljaisella, kunnes uusi sijaintitieto saadaan.
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Huoltajien lisääminen SNOWFOX
paikannuspuhelimelle
Snowfox-paikannuspuhelimen haltija voi lisätä laitteelle 1-4 luotettua huoltajaa. Lisää
huoltajat asetuksista napauttamalla plus (+) -ikonia kohdasta ”Kutsu huoltaja”.
HUOMIO: Huoltajan puhelinnumero pitää syöttää kansainvälisessä muodossa, alkaen
symbolilla +. Maakoodit (esim. 00, 002, 011, 010) eivät käy.
Voit lähettää huoltajakutsun myös tekstiviestillä. Siinä tapauksessa, ettei vastaanottaja ole
vielä asentanut Snowfox Family –sovellusta, viesti sisältää linkin sovelluskauppoihin (Google
Play tai App Store).
HUOMIO: Voit peruuttaa huoltajakutsun valitsemalla kutsutun henkilön listalta ja
hyväksymällä kutsuperuutuksen. Asetuksista voit myös poistaa jo kutsutun huoltajan
listalta. Poiston jälkeen henkilö ei voi enää nähdä laitteen liikkeitä tai tietoja puhelimellaan.
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Lapselle soittaminen
Napauta puhelinikonia paikantimen näkymässä.
HUOMIO: Puhelun katkaiseminen laitteesta on estetty turvallisuussyistä.

Aikajanalla näkyvät hälytykset
Saat paikanninhälytyksiä, kun olet kirjautunut sisään sovellukseen.
Hälytykset voi kuitata ja niitä voi kommentoida paikantimen näkymässä napauttamalla
huutomerkki-ikonia tai soittamalla Snowfox-paikannuspuhelimeen.
Akun loppumisesta kertovat hälytykset kuittaantuvat automaattisesti, kun laite kytketään
laturiin.
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Ohjeet turvallisesta ja oikeasta
käytöstä
Nämä ohjeet auttavat Snowfox –paikannuspuhelimen huolellisessa ja asianmukaisessa
käytössä, mikä on tärkeää kaikkien elektronisten laitteiden kohdalla.
Laite on suunniteltu roiskevesitiiviiksi (IP54). Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä sitä saa
jättää sateeseen tai pitää esimerkiksi repun ulkopuolella sateen aikana, jolloin se voisi
altistua runsaalle vedelle.
Laitetta ei ole suunniteltu voimakkaita iskuja kestäväksi. Ota tämä huomioon
käsitellessäsi ja kuljettaessasi laitetta esimerkiksi repussa, taskussa tai kantolenkistä
ripustaessasi.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila-alue on -10 °C - +60 °C.
Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistuksessa. Puhdista lika nihkeällä liinalla pyyhkien.
Käytä laitteen lataamiseen ainoastaan ehjää, standardimallista USB-laturia. Varmista,
että työnnät liittimen laitteeseen kohtisuoraan ja että liitin on oikeinpäin. Laturin
liittämisessä laitteeseen ei tule käyttää voimaa. Kun liität laitteen laturiin, tarkista, että
laitteen USB-liittimessä ei ole kosteutta tai likaa. Älä irrota USB-liittimen suojakumia
laitteesta. Irrota liitin latauksen jälkeen vetämällä sitä kohtisuoraan ulospäin. Älä käytä
laitetta latauksen aikana.
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Älä käytä laitteen puhdistamisessa teräviä työkaluja, jotta et vaurioita laitetta. Tämä tulee
huomioida erityisesti USB-liittimen ja painikkeen kohdalla.
Älä pidä laitetta liian lähellä korvaasi pitkiä aikoja kuulovaurioiden välttämiseksi.
Laite sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.
Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä
Huomioi, että laite ei missään tilanteessa korvaa huoltajaa tai lastenvahtia. Vastuu
laitteen kantajasta on aina aikuisella.
Sulje laite aina paikoissa, joissa matkaviestinlaitteiden käyttö on kiellettyä tai se voi
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Tällaisia paikkoja voi olla esimerkiksi lentokoneissa,
lääketieteellisten laitteiden ja räjäytystyömaiden läheisyydessä, ja esimerkiksi
polttoaineita tai kemikaaleja sisältävien säiliöiden läheisyydessä.
Langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan ja
suorituskykyyn.
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Rajoitettu Snowfox-takuu
1. Takuunantaja
Haltian Products Oy
Yrttipellontie 1D
90230 OULU
Puh. +358 40 565 4615
www.snowfoxfamily.com

2. Takuun soveltamisala ja -alue sekä voimassaoloaika
Tämä takuunantajan rajoitettu takuu koskee vain aitoja Snowfox –tuotteita, jonka on
myynyt valtuutettu Haltian Products Oy:n jälleenmyyjä, ja jonka Haltian Products Oy on
tarkoittanut myytäväksi Euroopan unionissa. Takuu myönnetään vain alkuperäisessä
myyntipakkauksessa oleviin Snowfox –tuotteisiin.
Takuu ei kata kuluvia osia, kuten akkua, kantolenkkiä, antennia, kuoria, eikä USB-portin
suojakumia. Takuu ei kata normaalia kulumista, onnettomuuksista tai varotoimien
laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää varastointia tai huoltoa, kaupallista käyttöä,
eikä käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Takuu ei kata
tuotteeseen liittyviä ohjelmistoja.
Tämä takuu on voimassa yhden (1) vuoden siitä, kun tuote on myyty loppukäyttäjälle
ensimmäisen kerran. Tuotteen mahdollinen vaihtaminen ei jatka takuuaikaa.
Omistajavaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti tukipalveluun www.snowfoxfamily.com/
support.
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3. Takuun sisältö
Takuunantaja vastaa siitä, että tuotteessa ei takuuaikana ole valmistus- tai
materiaalivirheitä.
Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran
virhe johtuu ostajan tai jälleenmyyjän puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi
tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tavaran vääränlainen käsittely tai
varastointi. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli tuote on avattu tai sitä on muutettu tai
korjattu.

4. Menettely virhetilanteessa
Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai jälleenmyyjälle viipymättä siitä
hetkestä, kun hän havaitsi virheen, aina kuitenkin ennen takuuajan päättymistä. Virheestä
ilmoittaessaan ostajan pitää esittää ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja
milloin tuote on ostettu.
Vian ilmetessä ostajan tulee myös olla yhteydessä tukipalveluun osoitteessa www.
snowfoxfamily.com/support ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti saadakseen ohjeet
asianmukaisesta takuuprosessista.
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5. Vahingonkorvaus
Ellei pakottavasta laista muuta johdu, takuunantaja ei ole korvausvastuussa suorista,
epäsuorista tai erityisistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista ja takuunantajan
korvausvastuu rajoittuu tuotteen ostohintaan.

6. Takuu ei rajoita lakisääteistä virhevastuuta
Tämä takuu ei poissulje tai rajoita ostajalle kuuluvia pakottavien kuluttajansuojalakien
mukaisia oikeuksia.
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Vaatimustenmukaisuus

1909
Haltian Products Oy vakuuttaa että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Asianmukainen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.snowfoxfamily.com/legal.

Tämä erilliskeräystä osoittava tunnus osoittaa, että Snowfox-tuotteet ovat elektronisia laitteita
ja kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2012/19/
EU (WEEE-direktiivi) piiriin. Tuotteissa käytetyt akut kuuluvat paristoista ja akuista säädetyn
direktiivin 2006/66/EY piiriin. Määräysten mukaan tämä Snowfox-tuote ja siinä oleva akku on
EU-maissa hävitettävä erikseen. Haltian Products Oy suosittelee, että jätteistä ympäristölle
ja ihmiselle aiheutuvat haitat minimoidaan myös EU:n ulkopuolisissa maissa noudattamalla
paikallisia jätteidenkäsittelymääräyksiä ja hyödyntämällä elektronisten laitteiden, sekä akkujen
lajittelua mahdollisuuksien mukaan.
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Valmistaja
Haltian Products Oy
Yrttipellontie 1D
90230 Oulu
puh. +358 (0) 10 322 3400
www.snowfoxfamily.com

Vastuunrajoitus
Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on kuluttajan tiedottaminen. Haltian Products Oy ei ole
velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, menetyksiä, kuluja tai kustannuksia, mukaan
luettuna välittömät, epäsuorat, välilliset tai erityiset vahingot, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden
tai laitteen käytöstä tai liittyvät käyttöohjeiden tai laitteen käyttöön.
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