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Ultrapoint
Ohjelmiston käyttöopas
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Lisenssikoodi
Onneksi olkoon hyvästä paikannusohjelmiston valinnasta!
Lisenssikoodi
Licenskod
License code

Kaikki ohjelmistolisenssit ovat puhelinnumerokohtaisia ja
lisenssi lukittuu sille puhelinnumerolle, jolla se ensimmäisen
kerran rekisteröidään.
Mikäli vaihdat puhelinnumeroa, tulee ohjelmistolisenssi
vapauttaa, ennen kuin ohjelmistoa voidaan käyttää uudella
numerolla.

Licenskod

Valmistaja/tillverkare/manufacturer:

Gratulerar! Du har gjort ett bra val av GPS-program.

Ultracom Oy
Takatie 6
90440 Kempele, Finland

Alla programlicenser är länkade till specifika telefonnummer.
Licensen blir låst till det först registrerade telefonnumret.
Om du byter telefonnummer måste licensen låsas upp innan
programvaran kan användas med det nya numret.

License code
Congratulations on your good choice of positioning software!

Tekninen tuki, teknisk support, customer support:
support@ultracom.fi

SWE: 0900-2000 500 (kolla samtalskostnad på
www.ultracom.se)

www.ultracom.fi
www.ultracom.se

All software licenses are telephone-specific and the licence is
locked to the phone number to which it is first registered.
If you change your phone number, the software licence needs
to be released before the software can be used with a new
number.
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1. Yleistä
Jotkin ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot voivat poiketa
eri käyttöjärjestelmien, ohjelmistoversioiden, ja laitteiden
välillä.
Ultrapoint-sovellus on ladattavissa niissä maissa, joissa
Ultracom Oy on tarkoittanut sovellusta jaettavan.
Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikilla Ultracom-laitemalleilla ja/tai kaikilla
käyttöjärjestelmillä.
Ultracom-laitteiden hallintaan ja ohjaukseen tarvitset PROlisenssin.
Jälleenmyyjät sekä käyttöoppaat löydät kotisivuiltamme:

www.ultracom.fi
www.ultracom.se

1.2 Liittymän asetukset

1.4 Ohjelmiston laitevaatimukset

Käytettävä päätelaite (matkapuhelin tai tabletti), sekä
Ultracom Koira-GPS tai Novus tarvitsevat liittymää joka
pystyy käyttämään mobiilidatayhteyttä, sekä tekstiviestejä.
Varmista tarvittaessa liittymäsi soveltuvuus ottamalla
yhteyttä operaattorisi asiakaspalveluun.
Mikäli käytät prepaid-korttia, varmista että kortille on ladattu
riittävästi saldoa.

Ultrapoint-karttaohjelmistot toimivat
seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

1.3 Yleistä ohjelmiston
lataamisesta ja rekisteröinnistä
Windows-, Android- ja Apple iOS- laitteet vaativat
käyttöjärjestelmäkohtaisen tilin (Windows Store, Google
Play, Apple ID). Tili vaaditaan sovelluskaupan käyttöön, jonka
avulla ohjelmisto asennetaan. Ohjeet tilin luomiseen saat
päätelaitteen käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Windows-, Android, Apple iOS -laitteissa ohjelmisto on aina
asennuksen jälkeen rekisteröimätön versio, jolle ei voi
hankkia maksullisia palveluita.

Apple iOS: Apple iOS 8 ja uudemmat
Windows Phone: Windows Phone 8 ja uudemmat
Windows Phone 7: Versio 7.8 ja uudemmat
Android: 2.2 Froyo ja uudemmat
Java Symbian: S60 3rd edition ja uudemmat
Symbian^3: Symbian Anna, Belle
Ohjelmiston ominaisuudet ja tuetut laitteet voivat vaihdella
käyttöjärjestelmästä ja käyttömaasta riippuen.
Ultracom Avius-laite vaatii päätelaitteelta Bluetooth BLEtuen ja vähintään Ultrapoint Android-version 1.8.0.
Tekstiviestipaikannus ja tekstiviestikomennot eivät ole
käytettävissä Windows Phone ja Apple iOS
käyttöjärjestelmillä

1.1 Termistö ja lisäpalvelut
PERUS-palvelupaketti: sisältää Ultracom-laitteiden
datapohjaisen paikannuksen sekä Omat sivut-palvelun.
LAAJA-palvelupaketti: sisältää PERUS-palvelupaketin
toimintojen lisäksi tilarajallisen kartta-aineiston (suomesta
tai ruotsista riippuen käyttäjän rekisteröintimaasta),
syvyyskäyräaineiston suomesta, piirtotyökalun Omille sivuille
sekä Omat sivut -palvelun. LAAJA-palvelupaketti sisältyy
PRO-lisenssiin ensimmäiseksi käyttövuodeksi.
Tracker/Pointer-ristiinseuranta: Tracker/Pointer-laitteiden
seuranta datapaikannuksella. Vaatii lisäksi vähintään PERUSpalvelupaketin.
Ohjelmistosta on saatavana myös käyttöaikaan sidottu versio
laitteiden seurantaan. Tällä versiolla ei kuitenkaan voi toimia
Ultracom-laitteiden pääkäyttäjänä. Tarkasta saatavilla olevat
lisenssi- ja lisäpalvelu-vaihtoehdot, sekä hinnoittelu
jälleenmyyjältäsi tai kotisivuiltamme.

PRO lisenssin rekisteröinti avaa ohjelmaan kuuluvat
lisäominaisuudet. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi
pääkäyttäjän komennot.
Java-pohjaisissa puhelimissa ohjelman rekisteröinti tapahtuu
asennuksen yhteydessä.
Veloituksetta käyttöönotettava MAASTO-ohjelmisto ei vaadi
tilauskoodia asennuksen yhteydessä.
MAASTO-ohjelmiston lisenssi on aina sidottu siihen
puhelinnumeroon, jolla se on alun perin otettu
käyttöön/luotu. Myös ostetut lisäpalvelut ovat sidottuna
MAASTO-lisenssiin, eikä niitä voida siirtää toiselle
puhelinnumerolle.
PRO-ohjelmiston lisenssin voi siirtää puhelimesta ja
puhelinnumerosta toiseen. Lisenssin voi vapauttaa ja siirtää
itse toiselle puhelinnumerolle kerran puolessa vuodessa.
18. Omat tiedot-valikko
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2. Karttanäkymät

3. Kuvakkeiden selitykset
Kuvakkeiden sijainti, sekä karttanäytöllä oleva informaatio
vaihtelee eri käyttöjärjestelmien välillä.
Näytön yläpalkissa on seuraavat tiedot:
-

Laitteen nimi
Etäisyys omaan sijaintiin tai kursoriin
Paikkatiedon aika
Automaattisen seurannan osoitin (Android)

Näytön alapalkissa on seuraavat tiedot:
-

Oman paikan matkalaskuri
Oman paikan nopeus
Lataus % (karttojen ja paikkatiedon lataaminen)
Mittaviiva

-

Automaattisen seurannan osoitin (Apple iOS ja
Windows Phone)
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4. Ohjelmiston lataaminen
Ultrapoint karttaohjelmistot asennetaan päätelaitteelle Apple

040 5931478

App Storen, Windows Storen tai Google Play sovelluskaupan
kautta. Sovelluskaupasta latautuu aina veloitukseton
MAASTO-versio, joka voidaan rekisteröidä PRO-versioksi.

Kirjoita viestin eteen DOGPS ja välilyönti esim. DOGPS
1234567

Rekisteröinti PRO-versioksi vaatii erillisen
verkkokaupastamme tai jälleenmyyjältä ostetun lisenssin.
Apple iOS -laitteet vaativat Apple ID:n, Windows Phone laitteet vaativat Microsoft-tilin ja Android-laitteet Googletilin, jotta ohjelmistojen lataaminen kaupasta onnistuu.
Ohjeita tilin luomiseksi löydät päätelaitteesi käyttöoppaasta
tai päätelaitteen valmistajalta.
Huom! Päätelaitteen käyttäjätilin maa-asetuksen täytyy olla
asetettuna käyttäjän oman maan mukaan. Muuten ohjelmistoa
ei löydy sovelluskaupasta. Ultrapoint-sovellus on ladattavissa
niissä maissa, joissa Ultracom Oy on tarkoittanut sovellusta
jaettavan.

4.1 Ohjelmiston lataus sovelluskaupasta
Avaa sovelluskauppa päätelaitteellasi. Napauta etsi
kuvaketta ja kirjoita hakusanaksi Ultrapoint.
Napauta l
Asenna
Salli kaikki asennusohjelman käyttöoikeuskysymykset, jolloin
asennus alkaa. Latauksen valmistumista voi seurata
päätelaitteen sovellusvalikosta.

4.2 Ohjelmiston lataus tekstiviestillä
Ohjelmisto ladataan Java-puhelimiin tekstiviestillä. Voit
ladata ohjelmiston tekstiviestillä myös Android-laitteisiin,
mikäli käytössäsi ei ole tunnuksia play-kauppaan.
Lähetä käyttöohjeesta löytyvä tilauskoodi tekstiviestinä
numeroon:

Saat paluuviestinä tekstiviestin, joka sisältää linkin
ohjelmiston asennukseen. Avaa saapunut linkki ja valitse
avautuneesta internet-

Käynnistä ohjelmiston

lataaminen tästä
itteesi aloittaa ohjelmiston
lataamisen. Salli kaikki päätelaitteesi kysymät turvallisuusmääritykset.

Valittuasi maan, syötä puhelinnumerosi sille varattuun
kenttään. Kirjoita puhelinnumerosi kansainvälisessä
muodossa sille varattuun kenttään esim. +358401234567.
Syötä lisenssikoodi puhelinnumeron alapuolella olevaan
kenttään.
Rekisteröi - valintaa. Jos virtuaalinen näppäimistö
Rekisteröi - valinnan, napauta ruudulla mihin
tahansa tyhjään kohtaan, jolloin näppäimistö poistuu
ruudulta.

5. Ohjelmiston rekisteröinti

Saat rekisteröinnissä tarvittavan turvakoodin tekstiviestinä.
Ota turvakoodi talteen viestistä ja palaa tämän jälkeen
ohjelmaan viimeistelläksesi rekisteröinnin.

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun tulee
rekisteröidä sovellus.

Aktivoi -valintaa ja ohjelma rekisteröityy
päätelaitteeseesi.

Ohjelma on rekisteröitävä joko jälleenmyyjältä ostetulla
tilauskoodilla tai ilmaiseksi käyttöönotettavaksi MAASTOversioksi.

5.2 Android

Ilman rekisteröintiä MAASTO-ohjelmaa voi käyttää
veloituksetta kaksi vuorokautta. Rekisteröityä MAASTOohjelmaa voi käyttää lisäksi vielä viisi vuorokautta
veloituksetta.

Valitse ensin maa, missä ohjelmistoa käytät. Ohjelmiston
ominaisuudet saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Rekisteröimättömään sovellukseen ei voi hankkia maksullisia
palveluja, eivätkä kaikki kartat ole käytettävissä.
Jos ohitat rekisteröinnin, ohjelmisto tarjoaa rekisteröintiä niin
kauan, kunnes ohjelmisto on rekisteröity.

Ohjelma pyytää sinua valitsemaan, haluatko rekisteröidä
ohjelm
Kyllä

Syötä lisenssikoodi sille varattuun kenttään.
Rekisteröi - valintaa. Jos virtuaalinen näppäimistö
Rekisteröi - valinnan, napauta ruudulla mihin
tahansa tyhjään kohtaan, jolloin näppäimistö poistuu
ruudulta.

5.1 Apple iOS

Ohjelma lähettää rekisteröintipyynnön ja näkymä siirtyy
karttanäytölle. Karttanäytöllä pyörii aikalaskuri sekä teksti

Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma pyytää lupaa
käyttää sijaintisi tietoja. Salli sijaintitietojen käyttö, jotta voit
paikantaa mm. omaa sijaintiasi.

Rekisteröidään
sekuntia.

Rekisteröi
Valitse ensin maa, missä ohjelmistoa käytät. Ohjelmiston
ominaisuudet saattavat vaihdella maakohtaisesti.

öinti kestää alle 60

Jos rekisteröinti epäonnistuu, voit yrittää rekisteröintiä
uudelleen, avaamalla päävalikon pyyhkäisemällä ruudun
vasemmasta reunasta oikealle. Avautuvasta päävalikosta
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REKISTERÖI
kirjoittanut
tilauskoodisi oikein ja puhelimen datayhteys on päällä.

Syötettyäsi koodin, saat vahvistuksen rekisteröinnin
onnistumisesta.



Koira-GPS Laite (-2006): Ultracom koira-GPS 20052006

5.3 Android vaihtoehtoinen rekisteröintitapa

Mikäli et saa varmistusviestiä, vaan ohjelmisto palauttaa
sinulle virhekoodin, tarkasta että olet syöttänyt pyydetyt
tiedot oikein.



Ohjelma: toisen Ultrapoint-ohjelman paikannus



MPTP Laite: muiden valmistajien GPS-laitteiden
paikannus tekstiviestillä.

Android versiossa rekisteröinti voidaan tehdä myös
vaihtoehtoisella rekisteröintitavalla, mikäli päätelaitteesi ei
voi vastaanottaa tekstiviestivahvistusta.
Rekisteröinti suoritetaan syöttämällä ohjelmaan turvakoodi.
Pääset vaihtoehtoiseen rekisteröintitapaan napauttamalla
rekisteröintiruudun oikeassa yläkulmassa olevaa
Vaihda toimintotila
matkapuhelinnumero sille varattuun. Turvakoodi lähetetään
antamaasi puhelinnumeroon. Mikäli olet hankkinut
ohjelmistolisenssin (PRO-, LITE-, tai Metsästysseuralisenssi),
syötä lisenssikoodi sille varattuun kenttään. Valitse rekisteröi
ja saat hetken kuluttua turvakoodin puhelimeesi. Ota
turvakoodi talteen ja syötä turvakoodi avautuvaan
Turvakoodi -kenttään ohjelmistossa.

5.4 Windows Phone
Windows Phone: Syötä puhelinnumerosi sille varattuun
kenttään (esim. +358401234567).
Napauta tämän jälkeen

Valitse vaihtoehto Valitse

6. Laitteen lisääminen
Varmista ensin, että paikannettava laite on otettu käyttöön
laitteen ohjekirjan mukaisesti.
Apple: Pääset lisäämään laitteen avaamalla ohjelman
päävalikon. Päävalikko avataan pyyhkäisemällä sormella
ruudun ylä- tai alalaidassa olevaa valkoista aluetta ruudun
vasemmasta reunasta oikealle tai napauttamalla
valikkoikonia ruudun vasemmassa ylälaidassa.
Laitteet - valinta.
Napauta ruudun ylälaidas

+ - merkkiä

Android: avaa ohjelmiston päävalikko pyyhkäisemällä ruudun
vasemmasta reunasta oikealle ja v

Laitteet

Laitteet valikossa napauta valintanäppäintä ja valitse

Huom! Apple ja Windows Phone käyttöjärjestelmät
eivät tue MPTP-paikannusta.


Tracker LIVE: Tracker- ja Pointer-laitteiden ja
ohjelmistojen ristiin paikannus. Vaatii erillisen TRLive lisenssin paikantamista varten. Lisätietoja
kappaleessa 21. Lisäpalvelut

Syötä laitteen tiedot niille varattuihin kenttiin. Sisältökentät
vaihtelevat laitetyypistä riippuen.

6.1.1 Ultracom Koira-GPS/Novus-laite tai Ultrapoint
ohjelma
- Puhelinnumero: laitteessa olevan SIM-kortin
puhelinnumero.
- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10
merkkiä.

Ostettu lisenssi
tekstikenttää ja kirjoita kenttään ohjelmiston tilauskoodi
(esim. 1234567).

Windows Phone: avaa ohjelmiston päävalikko napauttamalla
valikko-kuvaketta ja valitse laitteet/merkinnät

6.1.2 Ultracom Avius

Jos haluat käyttää veloituksetta käyttöön otettavaa MAASTO

Laitteet valikossa napauta valintanäppäintä ja valitse

- Laite ID: laitteen yksilöivä ID-tunnus. Löydät laite IDtunnuksen Avius laitteen käyttöoppaasta.

6.1 Laitteen lisäämisen päävalinnat

- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10
merkkiä.

Ei, käytössäni ei ole ostettua tilauskoodia
Rekisteröi -valintaa, jolloin ohjelmisto lähettää
rekisteröintipyynnön.
Saat hetken kuluttua tekstiviestinä vahvistusviestin
rekisteröinnistä. Avaa päätelaitteeseesi tullut varmistusviesti
ja ota viestistä löytyvä varmistuskoodi talteen.
Palaa takaisin ohjelmistoon, jolloin ohjelmisto pyytää
syöttämään varmistuskoodin sille varattuun kenttään.

- Tyyppi: lisättävän laitteen tyyppi. Mahdolliset tyyppivaihtoehdot ovat seuraavat:




Koira-GPS Laite: Ultracom Novus, Ultracom KoiraGPS 2007 ja uudemmat, sekä Upoint-moduuli.
Avius: Ultracom Avius

- Salasana: salasana laitteelle.

- Salasana: salasana laitteelle.

6.1.3 Tracker LIVE
- Jakonimi: Tracker/Pointer laitteen omistajalta saatava
laitteen jakonimi.
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- Katselijan salasana: Tracker/Pointer laitteen omistajalta
saatava laitteen katselijan salasana.

6.1.4 MPTP-laite
- Puhelinnumero: laitteessa olevan SIM-kortin
puhelinnumero.
- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10
merkkiä.

- Reittipiste lkm: kartalle piirrettävien reittipisteiden
lukumäärä. Muuttamalla arvoa voidaan muuttaa piirrettävän
seurantaviivan pituutta.
- Paikannustapa: paikannustavan valinta, kun napautetaan
karttaPaikanna laite -ikonia. Data-pohjainen
paikannus tai paikannus käyttäen tekstiviestejä.
Huom! Tekstiviestipaikannusta ei ole valittavissa Apple ja
Windows Phone versiossa.

Valitse Lähetä -valinta uudelleen, jonka jälkeen ohjelma
Laitteet -valikkoon.
Palaa
vasemmasta ylälaidasta.

Takaisin

Koiran paikkatiedon pitäisi ilmestyä hetken kuluttua näkyviin
kartalle. Mikäli paikkatieto ei tule automaattisesti, napauta
Paikanna laite -valintaa.

- Salasana: salasana laitteelle.

Windows Phone-

Syötettyäsi tiedot napauta Tallenna -valintaa.

asetusviesti valintaa, näkymä siirtyy tekstiviestin
lähetykseen, jossa on valmiina vastaanottaja ja viestin

Mikäli lisäät Koira-GPS laitteen, laitteen tietojen
tallentamisen jälkeen ohjelmisto pyytää asettamaan
laitteessa käytettävän yhteysosoitteen (APN). Katso lisää

8. Yhteysosoite (APN)
Mikäli lisäät seurattavaksi kohteeksi omaa Ultracom KoiraGPS tai Novus-

Aseta yhteysosoite

kappaleesta 8. Yhteysosoite (APN

Mikäli olet lisäämässä seurattavaksi ystäväsi laitetta, valitse
Peruuta

Mikäli lisäsit Ultracom Avius-laitteen, valitse lisäämäsi laite
laitelistalta, jolloin ohjelmisto pyytää luomaan AviusLINKin.
Katso lisää kappaleesta 9. AviusLINK

Valitse pudotusvalikosta laitteessasi olevan SIM-kortin
operaattori. Valintasi jälkeen yhteysosoite-näkymään
ilmestyy operaattorin yhteysosoite automaattisesti.

7. Laitteen lisävalinnat

Mikäli käyttämääsi operaattoria ei löydy listasta, voit syöttää
operaattorin yhteysosoitteen (APN) manuaalisesti sille
varattuun kenttään.

- Kuvake: laitteen kartalle yksilöivä kuvake (kuvakkeita
voi selata sivuttaisella pyyhkäisyllä).
Vinkki! Kuvakkeen värin muuttaminen, muuttaa myös
reittiviivan värin.
- Ryhmä: käyttäjän määrittämä laitteen ryhmätunnus.
Ryhmää ei ole pakko määritellä.
- Näytä kartalla: laite voidaan tarpeen vaatiessa poistaa
näkymästä kartalla.
- Haukkuraja: minimi haukkumäärä/paikannusväli ennen
kuin ohjelma tulkitsee koiran haukkuvan.
-Suosikki: laitteen lisääminen suosikiksi. Laitteet
voidaan jaotella laitelistalla mm. aktiivisiin, suosikkeihin
jne.

Voit halutessasi käynnistää laitteen data-paikannuksen heti,
Käynnistä seuranta
Käynnistä
paikkatiedon lähetys - ruutuun jolloin laitteen
paikannusväliksi asettuu 60 sekuntia.
Lähetä asetusviesti
laitteelle lähetetään valitsemasi asetukset.
Apple: Ohjelma luo automaattisesti tekstiviestin, jossa on
vastaanottajana GPS-laitteen numero. Myös viestin sisältö
on kirjoitettuna valmiiksi.
Lähetä
Lähetä -valinta. Viestin
lähetyksen jälkeen ohjelma luo heti perään vielä toisen
viestin, jossa on myös vastaanottaja sekä sisältö valmiiksi.

Lähetä

Lähetä
ohjelmistoon puhelimesi nuoli (paluu) näppäimellä.
Ohjelma luo vielä toisen asetusviestin, jossa on myös
Lähetä valintaa ja palaa ohjelmiston karttanäkymään puhelimesi
nuoli (paluu) näppäimellä.
Koiran paikkatiedon pitäisi ilmestyä hetken kuluttua näkyviin
kartalle. Mikäli paikkatieto ei tule automaattisesti, napauta
Paikanna laite -valintaa.
Huom! Asettaessasi ensimmäistä kertaa yhteysosoitetta asetut
automaattisesti laitteen pääkäyttäjäksi.
Huom! Android-päätelaitteet lähettävät viestit automaattisesti,
Lähetä asetusviesti -valintaa.
Vain laitteen pääkäyttäjä voi muuttaa laitteen asetuksia.
Pääkäyttäjänä voi toimia vain PRO- tai
Metsästysseuralisenssillä. Ensimmäinen pääkäyttäjä voi
lisätä laitteelle muita pääkäyttäjiä. Lisätietoja ohjekirjan
kappaleesta: 12.
Tallennettuasi laitteen ja asetettuasi yhteysosoitteen, saat
karttanäytölle ilmoituksen yhteysosoitteen asettamisesta.
M
Käynnistä seuranta - ruutuun saat myös
seurannan käynnistymisestä ilmoituksen. Samalla laitteen
paikkatieto päivittyy karttanäytölle.
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Mikäli haluat vastaanottaa laitteen lähettämää paikkatietoa
automaattisesti päätelaitteeseesi, kytke seuranta päälle
Laiteseuranta On/Off -valinnalla.

9.1 AviusLINK:in purkaminen

Android:
Huom! Pääset tarvittaessa muuttamaan yhteysosoitetta
myöhemmin avaamalla laitteen info&asetukset-valikon. Katso
lisätietoja kappaleesta 13. Laitteen asetukset .

11. Laitteen vienti ja tuonti palvelimelta

Voit purkaa AviusLINK-yhteyden seuraavasti.
Asetukset . Avaa ruudun
Valikko ikonia.
Vapauta AviusLINK -valinta. Sovellus kysyy,
vapautetaanko päätelaitteen ja Avius isäntälaitteen välinen
Ok

9. AviusLINK
Lisätessäsi Avius-laitetta ensimmäisen kerran, ohjelma
kysyy, onko käytössäsi Avius isä
Kyllä
jolloin päätelaite pyytää lupaa Bluetooth-yhteyden käyttöön.
Kyllä
isäntälaitteita. Valitse listalta löytyvä Avius-isäntälaitteesi.
Huom! Laitteen paritus on syytä tehdä siten, ettei lähistöllä ole
muita Avius-isäntälaiteita käynnissä.
Hyväksy Bluetooth-liitospyyntö ohjelmasta valitsemalla
OK
isäntälaitteen välille.
Mikäli haluat vastaanottaa laitteen lähettämää paikkatietoa
automaattisesti päätelaitteeseesi, kytke seuranta päälle
Laiteseuranta On/Off -valinnalla.
Voit halutessasi sammuttaa ja käynnistää AviusLINK:in
AviusLINK On/Off -toiminnolla.
AviusLINK:in tila ilmaistaan Ultrapoint-sovelluksen
alapalkissa seuraavasti:
-Vihreä Avius-teksti: AviusLINK päällä, yhteys
isäntälaitteeseen olemassa.
-Keltainen Avius-teksti: AviusLINK päällä, ei yhteyttä
isäntälaitteeseen.
-Punainen Avius-teksti: AviusLINK päällä, puhelimen
Bluetooth-yhteys sammutettu.
-Ei mitään: AviusLINK pois päältä.

10. Laitteen muokkaaminen
Mikäli haluat muuttaa lisäämäsi laitteen tietoja tai haluat
poistaa laitteen kokonaan, voit tehdä tämän avaamalla
Laitteet . Windows
Phonessa Laitteet/merkinnät .
Apple: pyyhkäise muokattavan laitteen nimeä oikeasta
laidasta vasemmalle ja valitse Muokkaa muokataksesi
laitteen tietoja tai Poista

.

Android: paina laitteen nimeä sormella noin sekunnin ajan ja
valitse avautuvasta ikkunasta Muokkaa
Poista

.

Windows Phone: Valitse muokattava laite napauttamalla
laitetta,

Laitteet voidaan varmuuskopioida palvelimelle, josta laitteet
voidaan noutaa takaisin ohjelmaan, esimerkiksi tilanteessa
jossa puhelin vaihdetaan uuteen ja ohjelmisto asennetaan
uusiksi.
Työkalu löytyy laitevalikosta napauttamalla valikkonäppäintä
ja napauttamalla joko vientiä tai tuontia. Löydät valinnan
seuraavasti:
Android:
Laitteet
napauttamalla ruudun oikeasta yläkulmasta löytyvää
valikkonäppäintä ja valitse vienti tai tuonti.
Apple ja Windows Phone:
Laitteet
avaa lisävalikko napauttamalla ruudulla näkyvää
valikkonäppäintä ja valitse vienti tai tuonti.
Kun laitelista viedään palvelimelle, ohjelmisto antaa
laitelistan ID-tunnisteen, jolla laitelista voidaan tuoda
puhelimeen.
Mikäli haet laitteet palvelimelta ilman ID-tunnistetta, ohjelma
tuo palvelimelle viimeksi viedyn laitelistasi.
Huom! Laitelistan vienti ei poista laitteita puhelimen laitelistasta.

Muokkaa
Poista

kokonaan.

Vinkki! Voit antaa ID-tunnisteen ystävällesi, jolloin hän voi hakea
viemäsi laitelistauksen palvelimelta omaan Ultrapointohjelmistoon.

10.1 Laitteiden ryhmittely
Voit lisätä ja muuttaa laitteiden ryhmittelyä Avaamalla
Laitteet -valikon. Lisää haluamasi laite suosikiksi
muokkaamalla laitetta. Napauta ruudun alalaidassa olevaa
Suosikki
Voit valita laitelistalla näytettävät laitteet ja niiden
järjestyksen valitsemalla laitelistalta löytyvän
pudotusvalikon, ja valitsemalla pudotusvalikosta haluamasi
ryhmittelyn.

12. Laitteen paikannus
Laitteen lisäämisen ja yhteysosoitteen asettamisen jälkeen,
laite lähettää paikkatietoa palvelimelle automaattisesti 60
sekunnin välein, mikäli käynnistit seurannan yhteysosoitteen
lisäämisessä.

12.1 Koira-GPS ja Novus paikannusvälin vaihtaminen
Avaa info&asetukset - valikko napauttamalla karttaruudulla
näkyvää i- ikonia.
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Apple: info&asetukset - valikossa valitse listasta kohta
Paikannusväli (sek)

paikannusväli ja

Ok - valintaa. Asetus muutetaan seuraavan
paikkatiedon noutamisen yhteydessä ja saat kuittauksen
asetuksen muuttamisesta ponnahdusikkunalla. Kuittaa viesti
Ok - painiketta.

automaattisen
seurannan osoittimella

12.3 Automaattisen seurannan osoitin
Kun seuranta on käynnistetty, ilmaistaan seurannan tilatieto
karttanäytön ylä- tai alapalkissa riippuen
automaattisen seurannan

Android: info&asetukset - valikossa valitse listasta kohta

osoittimella

Paikannusväli (sek)
Ok - valintaa. Ohjelma kuittaa hetken päästä
paikannusvälin muutoksen ponnahdusikkunalla. Kuittaa viesti
Ok - painiketta.
Windows Phone: Info-näkymässä pyyhkäise sivulle jolloin
Asetukset

valikko-valintaa ja

valitse Paikannusväli . Valitse haluamasi paikannusväli ja
Ok - valintaa. Asetus muutetaan seuraavan
paikkatiedon noutamisen yhteydessä ja saat kuittauksen
asetuksen muuttamisesta. Palaa takaisin karttanäkymään
puhelimen nuoli (paluu) - näppäimellä.
Voit hakea laitteesi viimeisimmän sijainnin manuaalisesti
painamalla Paikanna laite - kuvaketta (tassun kuva). Mikäli
haluat, että päätelaitteesi hakee paikkatiedon
automaattisesti, avaa ohjelman päävalikko ja napauta
Seuranta -

On -asentoon. Ohjelmisto ilmaisee
automaattisen

seurannan osoittimella

12.2 Avius-laitteen paikannus
Avius lähettää paikkatietoa automaattisesti viiden sekunnin
välein.
Voit hakea laitteesi viimeisimmän sijainnin manuaalisesti

Vihreä ilmaisin: laitteeseen on saatu yhteys palvelimen
kautta.
Vilkkuva vihreä ilmaisin: laitteeseen on saatu yhteys
palvelimen kautta ja turbopaikannus on käytössä
(paikannusväli alle 60 sek).
Punainen ilmaisin: laitteeseen ei saada yhteyttä palvelimen
kautta (esim. mobiilidata ei ole päätelaitteesta käytössä).
Ei ilmaisinta: paikannusta puhelimesta ei ole käynnistetty.

13. Laitteen asetukset
Laitteen ti
info&asetukset -valikosta. Laitteen
pääkäyttäjä voi myös muuttaa laitteen asetuksia
info&asetukset valikossa.
Valikko löytyy napauttamalla karttanäytön info&asetukset

i- kuvaketta. Muutettavien asetusten vieressä on pieni
hammasrattaan kuva. Pääset muuttamaan asetusta
valitsemalla halutun asetuksen vieressä olevan
hammasratas ikonin.
Lisää asetuksia löydät seuraavasti:
Apple: pääset asetuksiin napauttamalla valikko -näppäintä.

Paikanna laite - kuvaketta (tassun kuva).
AviuLINK
Mikäli haluat, että päätelaitteesi hakee paikkatiedon
automaattisesti, avaa ohjelman päävalikko ja napauta
Seuranta -

On -asentoon. Ohjelmisto ilmaisee

Android: pääset asetuksiin napauttamalla valikko näppäintä.
Windows Phone: laitteen asetukset saat näkyviin siirtymällä

Valittavissa olevat asetukset, sekä niiden sijainti vaihtelee
riippuen laitemallista tai käyttöjärjestelmästä.
Info&asetukset"- valinnat ovat seuraavat:

13.1 Koira-GPS ja Novus
- Paikanna tekstiviestillä: yksittäisen paikkatiedon haku
tekstiviestillä (vain Java- ja Android-käyttöjärjestelmät).
Huom! Android-käyttöjärjestelmässä SMS-ikoni ruudun
ylälaidassa.
- Hae reitti: hakee laitteen reitin määrittelemältäsi
aikaväliltä. Android-käyttöjärjestelmässä neljä palloa
joiden välissä viiva- ikoni.
- Soita: puhelun soittaminen laitteeseen.
Huom! Soittavan numeron tulee olla laitteen pääkäyttäjä tai VAkuuntelija. Soittava numero ei saa olla salainen tai sen numeron
näyttö ei saa olla estettynä päätelaitteelta tai operaattorilta.
- Paikannusväli: paikannusvälin muuttaminen ja
lopettaminen.
Vinkki! Paikannusväli: alle 20 sekuntia pysyy päällä 60 minuuttia
jonka jälkeen laite palaa automaattisesti takaisin edelliseen
paikannusväliin.
Vinkki! Paikannusväli: 20-59 sekuntia pysyy päällä 480
minuuttia (8h) jonka jälkeen laite palaa takaisin edelliseen
paikannusväliin.
- Matkalaskuri: matkalaskurin arvon muuttaminen
(metreinä).
- Aluehälytys: Laite lähettää hälytyksen, kun laite poistuu
ympyrän säteen ulkopuolelle (metreinä).
- Virransäästö: paikannettavan laitteen
virransäästötoiminnot.

sivuttaispyyhkäisyllä oikealle ja napauttamalla valikko näppäintä.
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- Tekstiviestiseuranta: tekstiviestiseurannan
paikannusväli (min, vain Java- ja Androidkäyttöjärjestelmät)
- Haukkuhälytys: asettaa hälytyksen, kun laite laskee
asetetun määrän haukkuja per minuutti.
- Kysy pääkäyttäjät: pyytää listan laitteen muista
pääkäyttäjistä.
- Lisää pääkäyttäjä: lisää muita pääkäyttäjiä.
Huom! Vain alkuperäinen pääkäyttäjä voi lisätä tai poistaa
pääkäyttäjiä.
- Poista pääkäyttäjä: poistaa lisättyjä pääkäyttäjiä
valintasi mukaan.
- Lisää VA kuuntelija: lisää väliaikaisen kuuntelijan
(käyttäjän joka voi soittaa laitteeseen, asetus
nollaantuu, kun laitteesta käytetään virrat pois).
- Poista VA kuuntelija: poistaa väliaikaisen kuuntelijan
valintasi mukaan.
- Salli/estä puhelut: sallii tai estää kaikki ulkopuolisten
puhelut laitteeseen (oletuksena puhelut on estetty).
- Kysy VA kuuntelijat: pyytää listan asetetuista
väliaikaisista kuuntelijoista.
- Haukun herkkyys: haukkulaskurin herkkyyden säätö.
- Laitteen yhteysosoite: laitteen yhteysosoitteen (APN)
muuttaminen.
- Seisontahälytys: lähettää hälytyksen, kun laite on
liikkumatta määritetyn ajan.
- MPTP-paikannus: muiden valmistajien GPS-laitteiden
paikannus tekstiviestillä (vain Java- ja Androidkäyttöjärjestelmät

- Tekstiviestipaikannus: salli tai estä laitteen
paikantaminen tekstiviestillä.
- Dynaaminen paikannus: automaattinen paikannusvälin
muuttuminen nopeus- tai haukkutiedon pohjalta.
- Värinä (Kotiinkutsu): värinätoiminnon päälle kytkentä.
Huom! Värinätoiminto on tehtaan huollossa asennettava lisälaite.
Kotiinkutsu on saatavilla Ultracom Koira-GPS 2011-2016.
malleihin.
- Laiteohjelmiston päivitys: Ultracom- laitteen
ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso lisää
kappaleesta 19. Ohjelmistojen päivittäminen
- Vilkku: Käynnistä tai sammuta Ultracom-laitteen
huomiovalo. Toiminto on riippuvainen laitetyypistä.

13.2 Avius
Osa toiminnoista voi vaatia Avius-laitteen kahdensuuntaista
käyttöä (kaksi radiolupaa).
- Hae reitti: hakee laitteen reitin palvelimelta. Androidkäyttöjärjestelmässä neljä palloa joiden välissä viivaikoni.
- Haukun herkkyys: haukkulaskurin herkkyyden säätö.
- Laiteohjelmiston päivitys - Isäntälaite: Avius
isäntälaitteen ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso
lisää otsikolla: 19. Ohjelmistojen päivittäminen
- Laiteohjelmiston päivitys Panta: Avius pannan
ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso lisää
19. Ohjelmistojen päivittäminen
- Vilkku: käynnistä tai sammuta Ultracom-laitteen
huomiovalo. Toiminto on riippuvainen laitetyypistä.

Kaikille laitteille
äänimerkin aina kun miltä tahansa isäntälaitteen
kantamalla olevalta Avius-pannalta tulee tietoa. Pois
käytöstä
pannalta saadaan tietoa.
Huom! Laitteen yhdensuuntaiseen käyttöön (pannalle ei lähetetä
komentoja) voidaan vaatia yksi radiolupa ja kahden suuntaiseen
käyttöön (pannalle lähetetään komentoja) voidaan vaatia kaksi
radiolupaa.
Laitteen omistajan tulee varmistaa radiolupavaatimukset ja
tarvittaessa hankkia tarvittavat luvat käyttömaan
viestintäviranomaisilta.
Ultracom Oy ei vastaa laitteen luvattomasta käytöstä.

14. Karttatoiminnot
Kartan mittakaavaa vaihdetaan joko plus/miinus-ikoneilla tai
nipistämällä ruutua sormilla.
Lisenssityyppi sekä lisenssin rekisteröintimaa vaikuttavat
kartta-aineiston sisältöön.
Apple: Ohjelman näkymää voidaan lähentää vetämällä kahta
sormea erilleen ja loitontaa vetämällä kahta sormea yhteen.
Kun mittakaava muuttuu, lataa ohjelma eri mittakaavalla
olevan karttapohjan automaattisesti.
Näkymää voidaan myös lähentää napauttamalla näyttöä
yhdellä sormella kaksi kertaa nopeasti ja loitontaa näkymää
näpäyttämällä näyttöä kahdella sormella kaksi kertaa
nopeasti.
Karttanäkymää voidaan pyörittää pitämällä kahta sormea
näytöllä ja kiertämällä sormia vasemmalle tai oikealle.
Karttanäkymän kuvakulmaa voidaan muuttaa vetämällä
kahta sormea ylös tai alaspäin.
Ilmakuvat saat käyttöön avaamalla päävalikon, asetukset,

- Etsi laitetta: ilmaisee äänimerkillä, kun Avius-pannalta

kartta-asetukset ja napauttamalla Ilmakuva -valintaa.

Valitulle laitteelle
äänimerkin aina kun valittuna olevalta Avius-pannalta
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Android: Mittakaavan ja normaali/ilmakuvan voi myös
muuttaa napauttamalla karttaruudun oikeassa laidassa
olevaa plus/miinus - ikonia. Avautuvassa mittakaavavalikossa mittakaavan perässä oleva SAT-teksti kertoo
kyseisen kartan olevan ilmakuvakartta.
Windows Phone: ohjelmistossa ei ole erillistä mittakaavavalikkoa. Ilmakuvat saat käyttöön avaamalla päävalikon,
Asetukset ja
Ilmakuva -valinnan
päälle.
Huom! Ilmakuvien saatavuus vaihtelee käytettävän maan ja
kartta-aineiston mukaan. Ilmakuvia ei välttämättä ole saatavilla
tietyiltä alueilta.

14.1 Koordinaattihaku
Löydät koordinaattihaku-työkalun ohjelmiston päävalikosta.
Ohjelmiston oletuskoordinaatisto riippuu käytössä olevasta
kartta-aineistosta, sekä käyttöjärjestelmästä.
Avattuasi koordinaattihaun, näet lähdekoordinaatisto
kohdassa käytössäsi olevan koordinaatiston, sekä
karttanäytössä olevan kursorin koordinaatit.
Voit hakea tietyn koordinaattipisteen syöttämällä halutut
koordinaatit niille varattuihin kenttiin. Syötettyäsi
Näytä kartalla
valitsemaasi koordinaattiin.
Voit syöttää koordinaatin myös muissa
koordinaattijärjestelmissä, valitsemalla halutun
koordinaattijärjestelmän lähdekoordinaatisto -kohdasta.

14.2 Mittaus ja merkintä
Voit tehdä omia merkintöjä sekä mittauksia karttapohjalle
käyttäen ohjelmiston mittaus ja merkintä työkaluja.
Apple: Avaa päävalikko ja valitse toiminnoista
Mittaus/merkintä
Ohjelma aloitta merkinnän piirtämisen kursorin kohdalta. Voit
jatkaa merkinnän piirtämistä liikuttamalla kursoria ruudulla.

Saat jatkettua merkinnän piirtämistä valitsemalla ruudun
merkki - työkalun. Voit peruttaa
peruuta valinnan.
Kun haluat tallentaa tekemäsi merkinnät valitse tallenna valinta. Anna merkinnälle nimi, sekä valitse näytetäänkö
merkintää kartalla. Voit myös valita merkinnälle kuvakkeen ja
näet reittipisteiden määrän. Tallenna merkintä valitsemalla
Tallenna
Omat merkinnät valinnan, pääset tarkastelemaan tekemiäsi merkintöjä.
Voit muokata tai viedä palvelimelle merkintäsi
pyyhkäisemällä merkintää ruudun oikeasta laidasta
Lisää
Muokkaa

Vie

palvelimelle
Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän
piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJApalvelupaketin).
Poista valinta poistaa merkinnän kokonaan.
Android: Avaa päävalikko ja valitse toiminnoista
Mittaus/Merkintä On/Off . Voit aloittaa merkinnän
plus-kynä -ikonin.
Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidassa kursorin
kohdalla olevat koordinaatit sekä etäisyyden mittapisteiden
välillä. Piirto/mittaviivaa ilmaistaan katkoviivalla.
plus-kynä -ikonia
uudelleen. Voit peruuttaa piirretyn merkinnän napauttamalla
miinus-kynä -ikonia. Piirrettyjä viivoja voidaan perua
miinus-kynä -ikonia uudelleen.
Jos haluat tallentaa tekemäsi merkinnän napauta vihreää
Tallennus -ikonia (levykkeen kuva). Lisää merkinnällesi

nimi, määritä näytetäänkö merkintää kartalla sekä valitse
merkinnän kuvake ja n

Tallenna -painiketta.

Voit lopettaa merkintöjen tekemisen painamalla ruksi ikonia.
Merkinnät valintaa avautuu valikko, josta voit muokata, poistaa, lähettää
ystävälle tai viedä merkintäsi palvelimelle. Merkinnän
toiminnot saadaan esille pitämällä sormea merkinnän päällä
noin sekunnin ajan.
Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän
piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJApalvelupaketin).
Windows Phone: Napauta ohjelman päävalikko auki ja valitse
mittaus/merkintä
kursorin kohdalta.
Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidassa
etäisyyden mittapisteiden välillä ja itse kursorin vieressä
kursorin kohdalla olevat koordinaatit. Piirto/mittaviiva
ilmaistaan katkoviivalla. Jos haluat vahvistaa viivan napauta
piirrä -ikonia.
Voit peruuttaa mittauksen tai merkinnän piirtämisen
peruuta -ikonia. Jos haluat tallentaa
tallenna -ikonia. Ohjelma
pyytää nimeämään merkintäsi. Voit lisäksi valita, näytetäänkö
merkintää kartalla ja valita merkinnälle kuvakkeen.
tallenna -ikonia tallentaaksesi merkinnän jonka
jälkeen merkintä näkyy kartalla. Voit myös viedä merkinnän
vie palvelimelle -ikonia.
Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän
piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJApalvelupaketin).
Pääset muokkaamaan, poistamaan ja viemään palvelimelle
puhelimeen tehtyjä merkintöjä avaamalla ohjelman
päävalikon ja napau

laitteet/merkinnät
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Laitteet Merkinnät valikkoon sivuttaispyyhkäisyllä. Napauta haluamaasi
merkintää ja valitse valikon alalaidasta haluamasi toiminta
tai

15. Karttanäkymä
Karttanäkymän yläreunasta löydät valitun laitteen
viimeisimmät tiedot.
Karttanäkymän alareunasta löydät omaa sijaintia koskevat
tiedot, sekä mittakaavan.
Karttanäytön ruudulta löytyvät seuraavat painikkeet (riippuu
käyttöjärjestelmästä ja valitusta laitetyypistä):
- kohdista (tähtäin): kohdistaa kursorin paikannettavaan
laitteeseen.
- info&asetukset ( i ): paikannettavan laitteen tiedot sekä
asetusten muuttaminen.

asetetun paikannusvälin mukaisesti ja oman sijainnin
vienti palvelimelle, mikäli oma sijainti on päällä.
- AviusLINK On/Off: Avius yhteys päälle/pois.
- Mittaus/merkinnät: etäisyyksien mittaustyökalu sekä
omien merkintöjen tekeminen.
- Koordinaattihaku: karttapisteen haku koordinaatin
perusteella.
- Asetukset: ohjelman asetukset.
- Omat tiedot: omat lisenssitiedot.
- Päivitä kartta: ladataan ruudulla näkyvät kartat
uudelleen palvelimelta.
- Piirrokset/piirtokokoelmat: käytössäsi olevat
piirtokokoelmat.
- Tietoja ohjelmasta: ohjelman yleiset käyttöehdot ja
versionumero.

- chat (puhekuplat): keskustelutoiminto käyttäjien välillä
Apple: chat- löytyy päävalikosta.
- paikanna laite (tassu): hakee laitteen palvelimelle
lähettämän viimeisimmän paikkatiedon.
- Mittakaavan valinta: Android ja Windows Phone.

Oman sijainnin näyttämistä varten täytyy päätelaitteen
sisäisen GPS-vastaanottimen olla päällä. Yleensä valinta
löytyy päätelaitteen omista sijainti-asetuksista. Lisätietoja
löydät päätelaitteen käyttöoppaasta tai valmistajalta.
Oman sijainnin haku käynnistetään avaamalla ohjelman

Päävalikon toiminnot ja valinnat voivat sijaita eri paikassa
käyttöjärjestelmästä riippuen. Kaikkia toimintoja ei ole
saatavilla kaikilla käyttöjärjestelmillä.

päävalikko ja n

- Gps On/Off: oman paikan näyttäminen karttanäytöllä
(käynnistää puhelimen sisäisen GPS-vastaanottimen).
- Seuranta On/Off tai Laiteseuranta On/Off: Paikan
noutaminen automaattisesti puhelimeen, laitteelle

ilmaisin
ikoni on sininen, oma sijainti on päällä. Näkymän voi
kohdistaa omaan sijaintiin napauttamalla oman sijainnin
ilmaisinta

16.1 Karttanäkymän lukitseminen omaan
sijaintiin
Apple: Voit seurata omaa sijaintia valitsemalla päävalikosta
Seuraa omaa sijaintia -valinnan. Karttanäkymä lukittuu
sijaintiisi. Lukituksen voi poistaa käytöstä siirtämällä
karttanäkymää sormella.
Android: Napauttamalla ilmaisinta kerran lukittuu ohjelma
seuraamaan omaa sijaintia (pieni lukon kuva). Lukituksen voi
poistaa käytöstä siirtämällä karttanäkymää sormella.
Windows Phone: Voit lukita karttanäkymän omaan sijaintiisi
Asetukset

Seuraa

omaa sijaintia

17. Asetukset-valikko

16. Oma sijainti

15.1 Ohjelmiston päävalikon toiminnot

- Laitteet ja merkinnät: laitevalikko sekä omien
karttamerkintöjen muokkaaminen:

Apple: Karttanäytön alapalkissa oleva oman sijainnin

Gps On/Off - valintaa.

Käyttäjän oma sijainti ilmaistaan karttanäytöllä omana
kuvakkeenaan. Oman sijainnin kuvaketta voidaan muuttaa
Asetukset -valikosta.
Karttanäytön alakulmassa
oman sijainnin ilmaisin
muuttuu vihreäksi, kun oma-paikka on löydetty. Kun omaa
sijaintia haetaan, ilmaisin on keltainen. Näkymän voi
kohdistaa omaan sijaintiin napauttamalla karttanäytöllä
oman sijainnin ilmaisinta .

Avaa

Asetukset -valinta.

- Yleiset-asetukset: oman paikan salasana,
paikannusnäyttötapa, sekä haukkutietoasetuksen
muuttaminen.
- Kartta-asetukset: kartta-aineiston valinta, karttojen
lataamisen lisävalinnat, sekä muistiin ladattujen
karttojen poistaminen.
- Oma paikka- asetukset: reittipisteiden lukumäärä,
matkalaskuri, nopeuden yksikkö, oman paikan kuvake.
Lisäksi voit valita, käynnistetäänkö GPS automaattisesti
ohjelman käynnistämisen yhteydessä sekä näytetäänkö
viimeisin oma sijainti myös GPS:n sammuttamisen
jälkeen.
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- Näyttöasetukset: laitteiden näyttämiseen liittyvät
valinnat, äänivalinta, näytön kierto, näytön painikkeiden
piilottaminen, vaihtoehtoisen haukkuvärin valinta,
reittiviivan paksuuden valinta, kompassin näyttäminen
sekä osoittimen kuvakkeen valinta.
- Piirtokokoelmat: Omat Sivut palvelussa luotujen
piirtokokoelmien valinta.
Android: Piirtokokoelmat löytyvät Android-versiossa
päävalikosta

Piirrokset

Katso tarkemmat tiedot ohjekirjan

21.

.
- Vapauta tilauskoodi: oman tilauskoodisi vapautus
puhelinnumeron vaihtuessa (vain PRO- tai
Metsästysseuralisenssi). Vapautuksen voi tehdä kerran
puolessa vuodessa itse.
Huom! Vapautuksen jälkeen ohjelmisto on rekisteröitävä
uudelleen, käyttäen sitä puhelinnumeroa jolle ohjelmistolisenssi
halutaan käyttöön.

Huom! Akkujen tulee olla ladatut ennen päivitystä.
Huom! Älä koskaan aloita Ultracom-laitteen ohjelmiston
päivitystä laitteen ollessa käytössä koiralla. Suorita päivitys, vain
kun laite ei ole paikannuskäytössä.
Lisätietoja ja ohjeita ohjelmistojen päivittämisestä, sekä
tiedot ohjelmistoversioista löydät internetsivuiltamme tuki &
huolto- osiosta. www.ultracom.fi
www.ultracom.se

20. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen
- Vapauta AviusLINK: vapauttaaksesi AviusLINK:in
(Bluetooth-laiteparin isäntälaitteen ja päätelaitteen
-

Vapauta

Huom! Tilauskoodin vapautuksen ja ohjelman
uudelleenrekisteröinnin yhteydessä tulee myös Ultracom GPSlaitteesi SIM-kortin yhteystiedot poistaa. Katso lisätietoja
20. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen

.

Voit vaihtaa laitteen pääkäyttäjän Ultracom Koira-GPS ja
Novus-laitteeseen seuraavasti:
1. Ota laitteesta SIM-kortti pois.

Huom! Tehdessäsi muutoksia asetuksiin, muista napauttaa
tallenna valintaa muutoksien jälkeen.

19. Ohjelmistojen päivittäminen

2. Aseta kortti matkapuhelimeen ja käynnistä matkapuhelin.

18. Omat tiedot-valikko

Jotta saisit täyden hyödyn Ultrapoint-karttaohjelmistostasi,
sekä Ultracom GPS-laitteestasi, kannattaa ohjelmistojen
päivitykset pitää ajan tasalla.

3. Siirry puhelimen valikoissa yhteystietoluetteloon ja poista
SIM-kortin yhteystiedoista DOGPS-niminen yhteystieto.

Apple: avaa päävalikko ja napauta Asetukset

vautuvasta

19.1 Ultrapoint-karttaohjelmiston päivitys

Omat Tiedot
Android: avaa päävalikko ja

Omat Tiedot

Windows Phone: avaa päävalikko ja

Asetukset

Avautuvasta valikosta valitse Omat tiedot
Nähdäksesi ajan tasalla olevat tiedot napauta valikkoPäivitä Apple: pyyhkäise näyttöä
ylhäältä alaspäin päivittääksesi tilin tiedot.

Useimmat päätelaitteet suorittavat asennettujen
ohjelmistojen päivitykset automaattisesti.
Manuaalisesti Ultrapoint-paikannusohjelman päivittäminen
onnistuu päivittämällä ohjelma päätelaitteesi omasta
sovelluskaupasta. Löydät ohjelman sovelluskaupasta
Ultrapoint

19.2 Ultracom laitteen päivitys
Laitteen ohjelmiston voi päivittää ohjelman

Omat tiedot valikosta löydät myös seuraavat valinnat:

Käskyn voi lähettää vain laitteen alkuperäinen pääkäyttäjä.
Päivitettävän Ultracom Koira-GPS tai Novus-laitteen tulee
olla päällä ja yhteydessä dataverkkoon. Ultracom Aviuspannan ja isäntälaitteen tulee olla päällä ja päätelaitteen
läheisyydessä.

- Rekisteröi: rekisteröidä ohjelman puhelinnumerollesi.
-

: voit tilata ohjelmistoosi lisäpalveluja.

5. Aseta ladatut akut pantaan.
6. Android-puhelimessa avaa info&asetukset valikko ja ota
laitteelta yksi tekstiviesti paikannus (SMS valinta). Kun saat
vastauksen pannalta, olet tämän laitteen pääkäyttäjä.
Windows ja Apple iOS
valikosta ja lisää laite uudelleen. Kun laite kysyy,

Omat tiedot-valikosta löydät oman lisenssi/tilauskoodisi,
käytössä olevan lisenssityypin, lisäpalveluiden voimassaolot,
sekä käytössä olevat kartta-aineistot.

info&asetukset -

4. Ota SIM-kortti pois puhelimesta ja aseta se takaisin
pantaan.

Laiteohjelmiston

päivitys -valinnalla.

Asetetaanko laitteeseen yhteysosoite
Kyllä .
Valitse pudotusvalikosta laitteessa olevan SIM-kortin
operaattori ja lähetä asetusviesti. Ohjelma kuittaa
yhteysosoitteen muutetuksi hetken kuluttua ja asettaa sinut
pääkäyttäjäksi.
Huom! Mikäli vaihdat Ultracom GPS-laitteeseen kokonaan uuden
SIM-

Laitteet -listalta ja lisää laite
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6. Laitteen lisääminen
mukaisesti.

Omat Sivut -palveluun voit lisätä omat yhteystietosi, jolloin
saat halutessasi ajantasaista tietoa mm. tuotepäivityksistä
sekä muista asiakaseduista.

21. Lisäpalvelut
Ultrapoint-karttaohjelmistoon on saatavilla lisäpalveluita.
Lisäpalvelut voi ostaa jälleenmyyjältä, suoraan Ultrapointkarttaohjelmistosta, verkkokaupastamme
www.store.ultracom.fi (Suomi), www.store.ultracom.se
(Ruotsi) tai Omat Sivut - palvelun kautta.
Huom! Saatavilla olevat lisäpalvelut ja niiden sisältö voivat
vaihdella maakohtaisesti, sekä lisenssikohtaisesti.
Huom! Saatavilla olevat tilaustavat voivat vaihdella
maakohtaisesti.
Tilattavissa olevat lisäpalvelut ovat:
- Palvelupaketti PERUS 1v: sisältää Ultracom KoiraGPS laitteiden datapohjaisen paikannuksen ja Omat
Sivut -palvelun.
- Palvelupaketti LAAJA 1v: sisältää Ultracom Koira-GPS
laitteiden datapohjaisen paikannuksen,
tilarajat/piirtotyökalun, sekä Omat Sivut -palvelun.
- TrLIVE ristiinpaik. 1v: Tracker- ja Pointer laitteiden
ristiin paikantaminen datalla.

Omat Sivut - palvelusta näet omat palvelupakettisi, sekä
palvelupakettien voimassaoloajat. Voit muuttaa
palvelupakettiasi tai jatkaa nykyisen palvelupakettisi
voimassaoloa.
Löydät omilta sivuiltasi myös oman tilauskoodisi, sekä
puhelinnumeron johon tilauskoodi on sidottu.
Omien sivujen avulla voit tarkastella reaaliajassa tai
jälkikäteen laitteidesi reittejä.
Omat Sivut - palvelu sisältää piirtokokoelmasi, sekä
merkintäsi (piirtokokoelmien ja merkintöjen käyttö vaatii
LAAJA-palvelupaketin).

Jos jonkin toiminnon tai ominaisuuden kohdalla puhutaan
rajoittamattomasta käytöstä, tällä tarkoitetaan normaalia
toiminnon tai ominaisuuden käyttöä.
tässä ohjekirjassa esitettyjen toimintojen tai ominaisuuksien
oikeellisuudesta. Tässä asiakirjassa esitetyt toiminnot ja
ominaisuudet voivat vaihdella riippuen käytettävästä
ohjelmistoversiosta.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Huom! Omat sivut - palvelun sisältö ja toiminnot voivat
vaihdella maa- ja lisenssikohtaisesti.

22. Vastuut

- MAASTO 3kk: Maasto-lisenssin käyttöaika 3kk (sis.
rajattoman määrän karttalatauksia, data-paikannuksen,
sekä tilarajat).

Valmistajalla on oikeus, joko kokonaan sulkea tuotteeseen
liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa
yksittäisen asiakastilin toimintaa epäillyssä
väärinkäyttötapauksessa.

osiosta.

Valmistajan ilmoittamia sovellusvaatimuksia sekä suosituksia
voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Löydät Omat sivut - käyttöoppaan (Suomi) sekä muut
käyttöoppaat kotisivujemme media-osiosta.

- MAASTO 1kk: MAASTO-lisenssin käyttöaika 1kk (sis.
rajattoman määrän karttalatauksia, data-paikannuksen,
sekä tilarajat).

Omat Sivut -palvelun kotisivujemme metsästys-

Valmistaja ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimet,
tabletit) ja karttaohjelmiston yhteensopivuudesta.

Voit muokata, tulostaa ja tilata karttoja.

Ultracom Oy (valmistaja) ei vastaa Ultrapointkarttaohjelmiston käytöstä aiheutuvista välillisistä kuluista.
Näitä kuluja ovat esim. matkapuhelinliittymän kulut, joita
syntyy ohjelmiston ja paikannuslaitteen käytöstä.

21. Omat Sivut

Ohjelmistoon saatavien lisäpalveluiden hinnat voivat poiketa
maakohtaisesti, johtuen niiden sisältöeroista.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman
erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden hinnoittelu on
kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli
ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on valmistajalla
oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastaavaksi.
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Muistiinpanoja
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