
ALUSTAMINE

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

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 kustutate kogemata rakenduse. 

Rakenduses peaksite nägema oma Yepzoni kas loendi- 
või kaardivaates ning saama vahetada vaadete vahel 
üleval paremal asuva ikooni abil. Loendivaates on näha 
seadme hetkeolek, kaardivaates kuvatakse Yepzoni 
kaardil.

SEADED

Seadete alt saate kontrollida järgmisi funktsioone.

•  Ühendusintervallide seadistamine = 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.
•  Teavituste redigeerimine = otsustage, millise Yepzoni 
tegevuse kohta soovite teavitust.
•  Lülitage Yepzon välja = sulgeb seadme. Vajab 
laadimispistikud ärkamiseks.

ANDMETE KASUTUS

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

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 ning seadme 
aktiivsus oleneb seadetest [ühendusintervallid].

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.

POSITSIONEERIMINE

Yepzon One kasutab positsioneerimiseks 2G/GSMi, 
GPSi ja Bluetoothi. Rakenduses saate vaadata alati 
viimati teadaolevat asukohta, põhinedes GSMi 
mobiilimastidele, mille puhul on täpsus tavaliselt 
mõned kilomeetrid. 

Täpsemaks positsioneerimiseks vajutage 
Positsioneeri täpselt, et käivitada GPSi/Bluetoothi 
positsioneerimine. Täpse positsioneerimise aeg 
oleneb seadetest. Mida pikem on intervall, seda 
rohkem aega kulub positsioneerimiseks. Näide: 
Ühendusintervall on 5 minutit. Viimane ühendus leidis 
aset 12:00. Kasutaja klõpsab ikoonil Positsioneeri 
täpselt kell 12:01. Yepzon hakkab jälitama nelja minuti 
pärast, kell 12:05.

Yepzon One positsioneerib täpselt ainult käskluse 
peale. Iga sessioon kestab 3 minutit ja seda saab 
korrata järjestikku. Positsioneerimise täpsust saab 

kontrollida, klõpsates asukohamärgisel kaardil, 
näiteks 2 km tähendab, et täpne asukoht ei ole 
punase ringi keskel (kus asub asukohamärgis), vaid 
kuskil 2 km raadiuses. Tavalise GSMi masti täpsus 
on mõnest sajast meetrist mõne kilomeetrini, kuid 
GPSi täpsus tavaliselt 5-15 m. Kui GPSi signaal pole 
piisavalt tugev (näiteks siseruumides), kuvatakse 
umbkaudne asukoht GSMi mastist.  Kui Yepzon asub 
Bluetoothi levialas (50 m), siis kuvab sinine riba kaardi 
all servas Bluetoothi signaali tugevust ning seda saab 
kasutada Yepzoni täpseks positsioneerimiseks.

Täiendav teave lehel 
YEPZON.COM/SUPPORT
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