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1 Käyttöönotto
1.1

Yepzon-laite

USB-C -liitin, SOS-nappi

1.2

Käyttöönotto ensimmäistä kertaa

Uusi Smart Tracker by Yepzon™ voidaan liittää puhelimen tai tabletin kanssa pariksi käyttäen
myyntipaketin mukana tulevaa QR-koodia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.3

Lataa ja asenna Yepzon™ App -sovellus (Google Play tai App Store)
Avaa sovellus
Valitse (+) Lisää Yepzon
Valitse Smart Tracker by Yepzon™
Skannaa QR-koodi, joka löytyy Smart Trackerin myyntipakkauksesta
Lisää nimi ja kuva Yepzon-laitteellesi (vapaaehtoista)
Lataa Smart Trackeria 2 tunnin ajan. Olet valmis paikantamaan!

Lataaminen ja akunkesto

Smart Tracker by Yepzon™ on varustettu standardoidulla USB-C-liittimellä. Myyntipakkaus sisältää
USB-C-latausjohdon, mutta voit käyttää mitä tahansa hyväksyttyä USB-C-laturia. Smart Tracker tukee
myös QI-standardin mukaisia langattomia latureita.
On suositeltavaa ladata Smart Trackerpaikantimen akku täyteen ensimmäisellä
käyttökerralla. Tämä takaa paikantimelle
parhaan suorituskyvyn ja akun keston. Akun
lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia
käyttäen USB-C-latausjohtoa.

LED merkkivalo

Tarkoitus

 SININEN jatkuva

Akku latautumassa

 SININEN välkkyy

Akku on loppumassa

Yepzon-paikantimien akun kestoon vaikuttavat valittu tila ja asetukset (katso myös 3: Tilat). Akun
kestoon vaikuttavat myös seuraavat asiat:
-

Käyttöolosuhteet: esimerkiksi pakkanen voi heikentää akunkestoa.
Kuinka paljon laite liikkuu: Smart Tracker-paikannin käyttää virransäästöä, kun laite on
paikallaan pidempiä aikoja.

-

1.4

Saatavilla olevat verkkoyhteydet: Smart Tracker tukee uutta akkua säästävää 4G LTE
verkkoyhteyttä, mutta vaihtaa käyttämään 2G verkkoyhteyttä, mikäli 4G LTE ei ole saatavilla.
Verkkoyhteyden saatavuus, vahvuus ja network set-up status vaikuttavat myös akun
kestoon.

Käyttäjien lisääminen

Yepzon-paikantimen hallinta voidaan jakaa muihin puhelimiin tai tabletteihin käyttäen Yepzon™
App-sovellusta.
1.
2.
3.
4.
5.

Avaa Yepzon™ App-sovellus
Valitse Yepzon-paikannin
Valitse Asetukset
Valitse Hallitse käyttöoikeuksia
Valitse Lisää käyttäjä ja seuraa ohjeita jakaaksesi Yepzon-paikantimen hallinta

Huom! Käyttäjän lisäämisen seurauksena uusi käyttäjä vastaanottaa viestin, joka sisältää
latauslinkin Yepzon™ App-sovellukselle ja pariliitoslinkin paikantimelle. Pariliitoslinkki on voimassa 24
tuntia.

1.5

Suositeltavaa: Luo palautuslinkki

Yepzon-paikantimelle on suositeltavaa luoda palautuslinkki Asetuksista. Saatat tarvita
palautuslinkkiä, mikäli puhelimesi ei ole saatavilla tai poistat Yepzon™ App-sovelluksen vahingossa.
Palautuslinkkiä luodessa vastaanotat sähköpostiviestin, joka sisältää linkin, jolla voidaan poistaa
kaikki Yepzon-paikantimen käyttäjät. Käyttäjien poistamisen jälkeen voit tehdä pariliitoksen
paikantimesi kanssa uudelleen. Sähköpostiosoitettasi ei kerätä, tallenneta tai käytetä Yepzonin
toimesta mihinkään muuhun, kuin palautuslinkin lähettämiseen.
1.
2.
3.
4.
5.

1.6

Avaa Yepzon™ App-sovellus
Valitse Yepzon-paikannin
Valitse Asetukset
Valitse Luo palautuslinkki
Syötä sähköpostiosoitteesi ja valitse Lähetä

Kestävyys

Smart Tracker by Yepzon™ on iskun- ja vedenkestävä (IP67).
Jos Yepzon-paikantimesi altistuu jatkuvasti vedelle tai sitä käytetään kosteissa olosuhteissa,
suosittelemme suojaamaan laitteen.
Tehdastakuu ei kata äärimmäisistä olosuhteista aiheutuneita vikoja.

2 Asetukset
2.1

Yleiset
2.1.1 Hallitse käyttöoikeuksia
Mahdollisuus jakaa Yepzon-paikantimesi käyttö ja hallinta muille käyttäjille. Käyttäjiä voi olla
rajaton määrä ja yksi käyttäjä voi ottaa myös rajattoman määrän laitteita käyttöön.
Huom! Kaikilla käyttäjillä on samat käyttöoikeudet Yepzon-paikantimeen.

2.1.2

Aktivoi hälytin ja LED-valo

Voit käynnistää Smart Trackerin summerin ja LED-valon yhden minuutin ajaksi, löytääksesi
paikantimen lähelläsi. Paikantimen LED-valo on tällöin valkoinen ja välkkyy.
Huom! Toimii vain tilassa Tarpeenmukainen paikannus.

2.1.3 Lentotila
Smart Tracker voidaan asettaa lentotilaan lennon ajaksi. Paikannin herää automaattisesti
asetetun lennon kestoajan jälkeen. Mikäli haluat paikantaa matkatavaroitasi, suosittelemme
asettamaan paikantimen lentotilaan vain vähän ennen lentoa, jotta varmistutaan, että
matkalaukut ovat oikealla lennolla eikä viivästyksiä ole.
From: Valitse lennon lähtöpäivä ja kellonaika.
Duration: Valitse lennon kesto.
Vinkki: Lentotilaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Lentotilaa voidaan hyödyntää
myös muissa tilanteissa virransäästöön, mikäli paikannusta ei tarvita kyseisenä aikana.

2.2 Ilmoitukset ja hälytykset
2.2.1 Muokkaa ilmoituksia
Yepzon™ App-sovellus voidaan valita lähettämään ilmoituksia tietyissä tilanteissa, esimerkiksi
silloin, kun paikantimen akku on vähissä. Valitsemalla Muokkaa ilmoituksia, voit valita ne
tilanteet, joista haluat ilmoituksen.

2.2.2 Käytä SOS-hälytyksen ääntä
Smart Tracker-paikannin voidaan valita soittamaan itse hälytysääntä, kun SOS-nappia on
painettu.
Oletusasetuksena on, että hälytysääni on pois päältä. Tällöin ainoastaan Yepzon™ Appsovellus näyttää hälytyksen.

2.2.3 Muokkaa sensoreiden hälytyksiä
Smart Tracker-paikantimessa on lämpötila-anturi. Jotta voit vastaanottaa sensorihälytyksiä,
Smart Trackerissa tulee olla toinen seuraavista tiloista:
1. Jatkuvan paikannuksen tila ja yhteysväli 14 minuuttia tai vähemmän
2. Tarpeenmukaisen paikannuksen tila
Lämpötila: Aseta minimi- ja maksimiarvot lämpötilalle. Yepzon™ App hälyttää, jos lämpötila
laskee alle tai nousee yli asetettujen rajojen.

Huom: Lämpötilan ja paikantimen ilmoittaman lämpötilan välillä voi esiintyä poikkeamia.
Esimerkiksi, paikannin voi ilmoittaa korkeamman lämpötilan laturiin kytkemisen jälkeen.

2.3 Palvelu
2.3.1 Tilaus
Yepzon-paikantimissa on sisäänrakennettu SIM ja ne käyttävät mobiilidataa datan siirtämiseen
Yepzon™ App-sovellukseen. Paikantimesi sisältää yhden kuukauden rajattoman käytön, jonka
jälkeen sinun tulee hankkia palvelupaketti Yepzon™ App-sovelluksen tai Yepzonin
verkkokaupan kautta.

2.3.2 Käyttö ulkomailla
Jos haluat käyttää Yepzon-paikanninta Euroopan, Yhdysvaltojen, Venäjän tai Kiinan
ulkopuolella, sinun tulee hankkia verkkovierailuaikaa Yepzon™ App-sovelluksen tai Yepzonin
verkkokaupan kautta. Hinta riippuu kohdemaasta ja vierailun pituudesta.
Huom! Voit tarkastaa tarjolla olevat kohdemaat ja hinnat sivulta
yepzon.com/verkkovierailuaika.

2.4 Sammutus ja palautus
2.4.1 Sammuta Yepzon
Yepzon-paikannin voidaan sammuttaa ainoastaan Yepzon™ App-sovelluksesta. Yepzonpaikantimen sammuttamin on kuitenkin harvoin tarpeen.
Huom! Sammuttamisen jälkeen Smart Tracker voidaan käynnistää painamalla paikantimen
SOS-nappia kolmen sekunnin ajan tai kytkemällä laite laturiin. Smart Trackeria ei voida
käynnistää Yepzon™ App-sovelluksesta.

2.4.2 Luo palautuslinkki
On suositeltavaa luoda palautuslinkki, jolla voit tarvittaessa poistaa paikantimesi käyttäjät.
Palautuslinkki poistaa kaikki paikantimen pariliitokset puhelimien tai tablettien kanssa.
Sähköpostiosoitettasi ei kerätä, tallenneta tai käytetä muihin tarkoituksiin, kuin palautuslinkin
lähettämiseen.

3 Tilat

Smart Tracker by Yepzon™-paikantimella on kolme erilaista tilaa: Jatkuvan paikannuksen tila,
Tarpeenmukaisen paikannuksen tila ja Vain SOS-painike-tila. SOS-hälytys toimii samalla tavalla
kaikissa tiloissa. Voit vaihtaa paikantimen tilaa Yepzon™ App-sovelluksen Tila-välilehdellä.

3.1

Jatkuva paikannus

Jatkuvan paikannuksen tilassa, Smart Tracker raportoi sijaintitietonsa automaattisesti käyttäjän
määrittämän yhteysvälin mukaisesti.
Huomaa seuraavat ohjeet:
Yhteysväli
14 minuuttia tai
vähemmän

Käyttö
Paikannin voi lähettää lämpötila- tai törmäyshälytyksiä.

Paikannin säästää akkua raportoimalla sijaintitietoja vain, jos laite on
liikkeessä. Mikäli paikannin on tasaisesti liikkuvassa ajoneuvossa, kuten
junassa, se ei välttämättä tunnista olevansa liikkeessä.
15 minuuttia tai
enemmän

Paikannin säästää akkua menemällä lepotilaan yhteydenottojen välissä.
Tästä syystä laite ei voi lähettää sensorihälytyksiä. SOS-hälytykset toimivat
normaalisti kaikilla yhteysväleillä.

Esimerkki: Marja käyttää Smart Trackeria jatkuvan paikannuksen tilassa seuratakseen lapsensa
koulumatkoja. Marja käyttää viiden minuutin yhteysväliä, joten hänen lapsensa sijainti päivittyy
Yepzon™ App-sovellukseen viiden minuutin välein. Jos Marja haluaa parantaa laitteensa akunkestoa,
hän asettaa yhteysväliksi 15 minuuttia, sillä tällöin Smart Tracker säästää akkua menemällä
lepotilaan yhteydenottojen välillä.

3.2 Tarpeenmukainen paikannus

Tarpeenmukaisen paikannuksen tilassa Smart Tracker voidaan paikantaa vain tekemällä
paikannuspyyntö Yepzon™ App-sovelluksesta. Paikannin on aina hereillä ja valmis aloittamaan
paikannuksen.
Paikannuspyyntöjen välissä, Yepzon™ App saattaa näyttää laitteen sijainnista arvion, joka perustuu
GSM verkon tukiasemiin. GPS / Wi-Fi-paikannus saadaan käyntiin valitsemalla Yepzon™ Appsovelluksen karttanäkymässä Päivitä sijainti. Paikannus alkaa heti ja kestää kolme minuuttia;
paikannus voidaan kuitenkin uusia niin monta kertaa kuin tarve vaatii.
Esimerkki: Liisa haluaa käyttää Smart Trackeria paikantamaan hänen koiraansa, joka karkaa usein.
Hän laittaa Smart Trackerin myyntipaketin mukana tulevaan suojapussiin ja kiinnittää sen koiransa
kaulapantaan. Liisan ei tarvitse tietää koiransa sijaintia koko ajan, mutta jos koira karkaa, hän
haluaa sijaintitiedon nopeasti. Mikäli Liisan tarvitsee selvittää koiransa sijainti, hän valitsee Yepzon™
App-sovelluksesta Päivitä sijainti, jolloin paikannus alkaa minuutin kuluessa.

3.3 Vain SOS-painike

Vain SOS-painike-tilassa Smart Tracker voidaan paikantaa vain, jos paikantimella tehdään SOShälytys. Muussa tapauksessa, laite on lepotilassa ja sitä ei voida paikantaa Yepzon™ Appsovelluksesta käsin. Jos paikantimella tehdään SOS-hälytys, paikannin vaihtaa tilansa
Tarpeenmukaisen paikannuksen tilaan, jotta paikantimen sijaintitiedot saadaan tarvittaessa nopeasti
selville. (Katso myös 4: SOS-hälytys )
Esimerkki: Vain SOS-painike-tilassa Smart Trackeria voidaan käyttää henkilökohtaisena
hälytysjärjestelmänä jollekin henkilölle, joka ei tarvitse jatkuvaa paikannusta. Vain SOS-painiketilassa Smart Trackerin akku voi kestää jopa vuoden.

3.4 Sijainnin tarkkuus

Smart Tracker käyttää GPS-paikannusta ja Wi-Fi-sisätilapaikannusta. Jos GPS signaali ei ole tarpeeksi
vahva (esimerkiksi sisätiloissa) ja Wi-Fi-verkkoja ei ole saatavilla, sijaintitieto saatetaan arvioida GSMverkon tukiasemiin perustuen.
Sijainnin tarkkuus riippuu signaalien vahvuuksista ja sijainnin tiedot voidaan tarkastaa painamalla
Yepzon™App-sovelluksen kartalla näkyvää punaista sijaintineulaa. GPS-sijainnin tarkkuus on

tyypillisesti 5-20 metriä ja Wi-Fi sijainnin puolestaan 20-50 metriä. Jos näet Yepzon™ Appsovelluksen karttanäkymässä isohkon vaalean punaisen ympyrän, vain GSM-verkon tukiasemiin
perustuva arvio sijainnista on vastaanotettu. Tämän sijainnin tarkkuus on sadoista metreistä useisiin
kilometreihin.
Huom! Joissain tapauksissa, GPS signaalin heijastumiset saattavat aiheuttaa sijainnin pienen
siirtymisen. Heijastumisia voi tapahtua, jos paikannin on sisätiloissa, vesistöjen äärellä tai korkeiden
rakennusten lähellä.

4 SOS -hälytys

Lähettääksesi SOS-hälytyksen Yepzon™ Appsovellukseen, paina Smart Trackerin SOSnappia kolmen sekunnin ajan. Kun SOS-hälytys
on lähetetty, Smart Trackerin LED-valo on
punainen. Smart Tracker-paikantimella on
myös oma hälytysääni, joka voidaan asettaa
päälle paikantimen asetuksista (katso 2.2.2
Käytä SOS-hälytyksen ääntä). SOS-hälytys toimii
kaikissa tiloissa samalla tavalla.

LED merkkivalo
 PUNAINEN jatkuva
 PUNAINEN välkkyy
 VIHREÄ jatkuva
 VIHREÄ välkkyy

Tarkoitus
SOS-hälytys on
lähetetty
SOS-hälytys
epäonnistunut
SOS-hälytys on
kuitattu sovelluksesta
Normaali toiminta

Kun SOS-hälytys on tehty, hälytys ilmestyy Yepzon™ App-sovellukseen. Yepzon™ App-sovellus näyttää
myös hälyttävän laitteen sijaintia viiden minuutin ajan. Hälytys tulee kuitata Yepzon™ Appsovelluksesta, ja kuittauksen jälkeen paikannus alkaa uudelleen ja kestää kolme minuuttia. Paikannin
vaihtaa SOS-hälytyksen jälkeen tilaansa Tarpeenmukaisen paikannuksen tilaan, jotta paikannus
saadaan tarvittaessa uudelleen päälle nopeasti.
SOS-hälytys voidaan peruuttaa painamalla SOS-nappia kolmen sekunnin ajan uudelleen. Hälytys tulee
silti kuitata Yepzon™ App-sovelluksesta.
Kun SOS-hälytys on kuitattu Yepzon™ App-sovelluksesta, paikantimen LED-valo on vihreä kolmen
minuutin ajan.
Huom! SOS-hälytys voi epäonnistua, jos Smart Tracker-paikanninta ei ole liitetty pariksi
puhelimen/tabletin kanssa tai verkkoyhteyttä ei ole saatavilla. Jos SOS-hälytys epäonnistuu,
paikantimen LED-valo välkkyy punaisena.
Huom! Jotta voit vastaanottaa ilmoituksen hälytyksestä ja kuulla SOS-hälytyksen merkkiäänen
puhelimessasi/tabletissasi, sinun tulee sallia Yepzon™ App-sovelluksen ilmoitukset
sovellusasetuksista.

5 LED -merkkivalo

 PUNAINEN: viittaa aina SOS-hälytykseen
 GREEN: viittaa aina normaaliin toimintaan
 BLUE: viittaa aina akkuun
LED merkkivalo
 PUNAINEN jatkuva

Tarkoitus
SOS-hälytys lähetetty

 PUNAINEN välkkyy
 VIHREÄ jatkuva
 VIHREÄ välkkyy
 SININEN jatkuva
 SININEN välkkyy
О VALKOINEN välkkyy

SOS-hälytys epäonnistunut
SOS-hälytys on kuitattu Yepzon™ App-sovelluksesta
Normaali toiminta
Akku latautuu
Akku on vähissä
Hälytysääni ja LED-valo aktivoitu laitteen löytämiseksi

6 Historiatiedot

Historia-näkymässä voit tarkastella Yepzon-paikantimen tila- ja sijaintitietoja listassa tai kartalla.
Historiatietoja voidaan suodattaa valitsemalla päivämäärä- ja aikaväli. Sijaintitiedot voidaan yhdistää
myös reitiksi suuntanuolien avulla. Historiatietoja voidaan selata taaksepäin siihen pisteeseen asti,
kun pariliitos kyseisen puhelimen/tabletin kanssa on luotu.
Symbolien selitykset:
Suodata historiatietoja päivämäärän ja ajan perusteella.
Näytä historiatiedot kartalla.
Näytä historiatiedot listalla.
Yhdistä sijaintitiedot reitiksi suuntanuolien avulla.
Aseta päivämäärä ja aika suodattaaksesi historiatietoja.

Huom! Laaja aikaväli ja epätarkat sijainnit voivat saada reittitiedot näyttämään epäselvältä.
Huom! Mikäli haluat tarkempia reittitietoja, suosittelemme käyttämään jatkuvan paikannuksen
tilaa. Jatkuvan paikannuksen tilassa Smart Tracker lähettää tarkkaa sijaintitietoaan säännöllisin
väliajoin.

7 Geoaitaus

Geoaitauksen avulla voit luoda virtuaalisia aitoja, jolloin saat puhelimeesi/tablettiisi hälytyksen, kun
Smart Tracker saapuu määritetylle alueelle tai poistuu sieltä (esimerkiksi koulu, koti). Voit luoda
maksimissaan 10 geoaitaus-aluetta ja käyttää niitä samanaikaisesti.
Geoaitaus toimii ainoastaan Jatkuvan paikannuksen tilassa. Geoaitausta käyttäessä on suositeltavaa
käyttää myös tiheitä yhteysvälejä (5 minuuttia tai vähemmän), sillä pidemmät yhteysvälit voivat
aiheuttaa viiveitä ilmoituksiin alueelle saapumisesta tai alueelta poistumisesta.
Geoaidan luominen ja muokkaaminen:

1.
2.
3.
4.
5.

Avaa Yepzon™ App-sovellus
Valitse Yepzon-paikannin
Valitse Geoaitaus
Valitse Luo uusi tai valitse listasta se geoaita, jota haluat muokata
Karttanäkymä aukeaa: Valitse geoaidalle muoto ja säädä kokoa ja sijaintia. Neliön ja
monikulmion kulmia voi siirtää painamalla niitä ensin pitkään ja sitten vetämällä.
6. Valitse Luo/Tallenna

Geoaidan poistaminen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avaa Yepzon™ App-sovellus
Valitse Yepzon-paikannin
Valitse Geoaitaus
Valitse listasta se geoaita, jonka haluat poistaa
Karttanäkymä aukeaa: Valitse roskakori
Valitse Poista

Geoaidan luomisen jälkeen, voit valita haluatko vastaanottaa ilmoituksia alueelle saapumisesta tai
alueelta poistumisesta. Voit myös valita geoaidan näkyviin Yepzon™ App-sovelluksen Sijaintivälilehdelle.
Huom! Jos Geoaitaus-alue on pieni, saatat vastaanottaa vääriä ilmoituksia alueelle saapumisesta tai
alueelta poistumisesta, johtuen paikantamiseen liittyvistä rajoitteista (katso myös: 3.4 Sijainnin
tarkkuus). Joissain tapauksissa, GPS signaalin heijastumiset saattavat aiheuttaa sijainnin pienen
siirtymisen. Heijastumisia voi tapahtua, jos paikannin on sisätiloissa, vesistöjen äärellä tai korkeiden
rakennusten lähellä. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa muuttaa geoaidan kokoa vähän
isommaksi.
Esimerkki: Marja käyttää Smart Trackerin Jatkuvan paikannuksen tilaa seuratakseen lapsensa
koulumatkoja. Marja haluaa myös ilmoituksen siitä, kun hänen lapsensa saapuu koulun alueelle tai
poistuu sieltä, joten hän luo geoaidan koulun alueen ympärille. Marja käyttää viiden minuutin
yhteysväliä, joten Smart Trackerin sijaintitiedot päivittyvät viiden minuutin välein. Marja
vastaanottaa päivittäin ilmoituksen puhelimeensa, kun lapsi saapuu kouluun ja lähtee sieltä,
maksimissaan viiden minuutin viiveellä. Jos Marja haluaa parantaa Smart Trackerin akun kestoa, hän
muuttaa yhteysväliksi 15 minuuttia, sillä tällöin Smart Tracker käyttää virransäästöä.
Vinkki: Geoaidat eivät voi sisältää monimutkaisia muotoja. Jos haluat luoda monimutkaisen
muodon, voit luoda kaksi geoaitaa ja asettaa ne vierekkäin.

8 Turvallisuus ja yhteensopivuus
Yepzon ei korvaa vanhemmuutta, huoltajuutta tai mitään muutakaan henkilökohtaista vastuuta.
Yepzon ei kerää käyttäjätietoa eikä ylläpidä käyttäjärekisteriä muuta kuin sovellettavan lain
mukaisesti ja lain mahdollisesti vaatimalla erillisellä luvalla.
SOS-painikkeen toimintaa ei taata vaan toiminto tarjotaan loppukäyttäjän sopimuksen rajoitusten
mukaisesti.
Laitteen käytöstä syntyy operaattorikustannuksia.

Noudata aina paikallisia lakeja ja asetuksia.
Sammuta Yepzon paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö ei ole sallittua.
Laite on vesisuojattu, mutta sitä ei ole suunniteltu käyttöön veden alla. Älä altista laitetta
voimakkeille iskuille tai pudotuksille koville pinnoille.
Laite on suunniteliltu toimimaan -10…+40 asteen lämpötiloissa. Kylmyys voi vaikuttaa akun
kapasiteettiin. Älä altista laitetta suurille lämpötilan vaihteluille, koska se kondensoi kosteutta
laitteen sisään.
Laite on varustettu ladattavalla akulla, jota ei voi irrottaa. Laitetta ei saa hävittä sekajätteen mukana.
Toimita se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen. Älä yritä poistaa tai muuttaa
akkua, kosa se voi vaurioitua ja aiheuttaa vaaraa. Vältä käyttämästä voimaa, kun kytket laturin
porttiin. Sulje latausportin kumisuojus erittäin huolellisesti, jotta kosteus ei pääse laitteeseen.
Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Tuote on kannettaessa
tai käytettäessä kehon päällä syytä pitää vähintään 0,5 cm etäisyydellä kehosta, jotta
radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täyttyvät.
Katso yksityiskohtainen loppukäyttäjäsopimus osoitteesta www.yepzon.com/eula. Tuotemerkit ja
tekijänoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti Yepzon Oy:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.

