ALUSTAMINE

SEADED

ANDMETE KASUTUS

POSITSIONEERIMINE

SOS MÄRGUANNE

Esmakordsel Yepzoni kasutamisel ühendage see
laadijaga ja kui võimalik, siis laadige seda kaks tundi.
See tagab seadme ärkamise ja selle optimaalse
jõudluse.

Seadete alt saate kontrollida järgmisi funktsioone.

Yepzoni seadmel on integreeritud SIM-kaart ja
see kasutab mobiilsideandmeid, et edastada
positsioneerimisteavet mobiilirakendusele.

Yepzon Freedom kasutab 3G/GSMi, GPSi ja Wifi
positsioneerimist. Rakenduses saate vaadata alati
viimati teadaolevat asukohta, põhinedes GSMi
mobiilimastidele, mille puhul on täpsus tavaliselt
mõned kilomeetrid.

Vajutades kiiresti järjestikku kolm korda SOS-nuppu
rakenduses Freedom, käivitub SOS märguanne
Yepzoni rakenduses. Samal ajal saab Freedom täpse
positsioneerimise, mis kestab 5 minutit või kuni SOS
märguanne kinnitatud. Te peate aktiveerima Yepzoni
märguanded oma nutitelefonis, et saada märguande
teavitusi, ning heli, et kuulda SOS märguande heli. SOS
märguanne toimib samamoodi kõigis režiimides.

Soovituslik abinõu on avada Seadetes lähtestamislink.
See on link teie e-postis, mis võimaldab teil seadmega
taasühenduda, kui teie telefon läheb näiteks rikki või
kui te kogemata kustutate rakenduse.
Rakenduses peaksite nägema oma Yepzoni kas loendivõi kaardivaates ning saama vahetada vaadete vahel
üleval paremal asuva ikooni abil. Loendivaates on näha
seadme hetkeolek, kaardivaates kuvatakse Yepzoni
kaardil.

• Ühendusintervallide seadistamine (saadaval ainult
energiasäästurežiimis) = seade ärkab üles määratud
ajavahemike järel.
• Juurdepääsuõiguste haldamine = lisades kasutajaid
ja võimaldades rohkematel kasutajatel leida ja hallata
Yepzoni seadet.
• Märkus. Kõigil kasutajatel on täielik juurdepääs.
• Aktiveeri SOS märguande heli = SOS-signaali loomisel
annab seade ise signaali.
• Teavituste redigeerimine = otsustage, millise Yepzoni
tegevuse kohta soovite teavitust.
• Lülitage Yepzon välja = lülitab seadme välja.
• Vajab laadimispistikut ärkamiseks.

Teie seadmel on alustamiseks 5 MB vaba andmeruumi,
hiljem saate rakenduse kaudu hõlpsalt juurde osta,
vajutades Seaded
Osta rohkem andmeid, või
veebilehelt Yepzon.com/shop. Andmekulu oleneb
seadetest (režiim ja ühendusintervallid) ning seadme
aktiivsusest.
Kui te reisite väljaspool Euroopa Liitu või USAd, saate
osta rändlusteenuse Yepzoni rakendusest, vajutades
Seaded Osta rändluspakett. Hind sõltub riigist ja
külastuse pikkusest. Riikides, kus see kohaldub, ja
hinnakirja leiate veebilehelt yepzon.com/roaming.

Täpsemaks
positsioneerimiseks
vajutage
Positsioneeri täpselt, et käivitada GPSi/Bluetoothi
positsioneerimine.Täpse positsioneerimise aeg oleneb
seadetest.
Kiirpositsioneerimisrežiimis on seade
pidevalt online ja seda saab positsioneerida hetkega.
Energiasäästurežiimis määravad ühendusintervalli
seaded viiteaja positsioneerimise käivitamiseni.
Mida pikem on intervall, seda rohkem aega kulub
positsioneerimiseks.
Ainult
SOS-režiimis
saab
positsioneerimist käivitada ainult vajutades seadmel
SOS-nuppu.

Täiendav teave lehel
YEPZON.COM/SUPPORT

Yepzon FREEDOM - QUICK START
Android/iPhone

1

Laadige alla Yepzoni rakendus

2

Käivitage rakendus ja valige „Lisage Yepzon“

3

Skaneerige pakendi sees olev QR-kood

4

Laadige oma seadet.
Asukoha leidmiseks valmis!
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