
 
 
Käyttöohje 0.9 Smartwatcher Essence ja Motion 
(15.6.2019) 
 
A. Käyttöohje  
B. Turvaohjeet 
C. Takuuehdot 
D. Yhteystiedot / tuki 
 
Lisätietoja:  
Maahantuoja: www.greenmoore.fi 
Laitevalmistaja: www.smartwatcher.com 
 
 
© Smartwatcher Techologies 2019 
All rights reserved. Smartwatcher is a registered 
trademark of Smartwatcher Technologies AG. 
 
 
A. KÄYTTÖOHJE 
 
1. Kello  
 
1) ON/OFF nappi + näyttö päälle/pois  
2) HÄLYTYS-nappi 
3) Kaiutin 
4) Mikrofoni  
5) Kellotaulu (kosketusnäyttö) 
 
 
HUOMIO! 
- Käynnistääksesi laitteen paina ON/OFF (1) nappia ja pidä se pohjassa noin kolmen sekunnin ajan.  
- Kellotaulun saa näkyviin/sammumaan painamalla samaa nappia nopeasti  
 
2. Käynnistys  
 
Varmista että laitteen akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käynnistystä.  
Käytä mukana tulevaa USB-laturia ja adapteria. Varmista että lataustelakka  
napsahtaa paikalleen ja akun lataus alkaa. Kellon pohjassa olevien  
latauspintojen puhtaana pitämiseksi ennen latausta on hyvä pyyhkiä  
ne märällä pyyhkeellä tai talouspaperilla.  
 
 
HUOMIO!  
Motion mallin antennit sijaitsevat kellon rannekkeessa. Älä käännä ranneketta ulospäin sillä tämä voi vaurioittaa 
antenneja ja vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan ja hätäpuhelujen soittamiseen.  
 
- Essence mallin rannekkeen voi vaihtaa  
- Motion kellon ranneketta ei voi vaihtaa.   
 
 
3. Rekisteröinti/Asetukset  
 
Rekisteröidäksesi turvakellon ota yhteyttä maahantuojaan: info@greenmoore.fi tai 017-363 8035.  
 
Turvakello tarvitsee toimiakseen kuukausimaksullisen palvelutilauksen ja matkapuhelinliittymän / SIM-kortin. 
Kuukausimaksuun kuuluu palvelinvuokra (hälytykset lähiomaisten älypuhelimiin, paikannuspalvelu, hälytysloki, laite- ja 
käyttäjähallinta, älypuhelinsovelluksen käyttöoikeus) + esiasennettu SIM-kortti ja dataliikenne.  
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Lataa älypuhelinsovellus 
sovelluskaupasta. 
 
iOS: https://itunes.apple.com/fi/app/smartwatcher-
personal-safety/id1037378245?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4 
 
Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
smartwatcher 
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Palvelutilauksen kuukausimaksu sisältää kymmenen (10) tuntia datakäyttöä kuukaudessa. Laite tarvitsee datayhteyttä 
hälytystilanteessa tai kun se paikannetaan. Kymmenen tunnin datakäytön ylittyessä laitetoimittajalla on oikeus laskuttaa 
5,00 € / ylimenevä tunti.  
 
Turvakellon SIM-kortti on laitevalmistajan esiasentama Ruotsin Tele 2:n matkapuhelinliittymä. Hälytystilanteessa 
turvakelloon soittaminen maksaa siihen soittavalle. Puhelun hintaan vaikuttaa käytössä oleva oma operaattori ja 
liittymätyyppi, sekä se onko turvakello hätäpuhelun aikana Tele 2:n verkossa.  
 
Hintaesimerkkejä (15.6.2018):  

a. Tele 2:n matkapuhelinliittymästä soitettaessa hinta on sama kuin puhelun hinta suomessa 
b. DNA:n liittymästä soitettaessa puhelun hinta on 0,348 € / minuutti 
c. Elisan matkapuhelinliittymästä soitettaessa puhelun hinta on 0,4033 € / minuutti 

 
Muualta kuin suomesta soitettaessa puhelun hinta määräytyy oman matkapuhelinoperaattorin, liittymätyypin ja 
kohdemaan operaattoreiden hinnoittelun mukaan.   
 
HUOMIO!  
Lue myös palvelutilauksen käyttö- ja sopimusehdot:  
https://docs.wixstatic.com/ugd/454a46_ccf1545377824b2ab7367cc854ce66db.pdf 
 
Laitteen asetuksien muuttaminen tapahtuu suomenkielisessä ja helppokäyttöisessä webkäyttöliittymässä 
rekisteröitymisen jälkeen osoitteessa: https://my.smartwatcher.com/login 
Webkäyttöliittymässä voidaan muun muassa lisätä ja poistaa hälytysten vastaanottajia, muuttaa kellotaulua, 
etäpaikantaa laite ilman että laitteen hälytysnappia on painettu jne.  
 
Lataa Smartwatcher-älypuhelinsovellus App Storesta tai Google Playstä jotta voit ottaa vastaan hälytyksiä 
älypuhelimellasi.  
 
 
B. TURVAOHJEET 
 
1. Laitteessa on sisäänrakennettu kiinteä akku. Sitä ei saa yrittää itse vaihtaa tai poistaa, vaan laite tulee lähettää 

maahantuojalle huoltoon.  
2. Älä altista laitetta äärimäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle. Ideaali käyttölämpötila on +1-35 °C. Äärimmäinen 

kylmyys tai kuumuus voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja akun räjähtämisen. Älä jätä laitetta suoraan 
auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa. Älä käytä ylikuumentunutta laitetta ennen kuin se on jäähtynyt.  

3. Irrota laturi seinäpistokkeesta ja turvakellosta silloin kun sitä ei käytetä.  
4. Älä pudota turvakelloa tai laturia 
5. Älä käytä turvakelloa tai laturia jos näyttää sille että niissä on vaurioita tai altistumista kosteudelle. Älä koske 

märillä käsillä kelloon tai laturiin. Jos näyttää että turvakellossa tai laturissa on vikaa toimita ne maahantuojalle 
huoltoon / tarkistettavaksi.  

6. Pidä turvakello ja laturi kuivana. Älä yritä kuivata niitä mikroaaltouunissa tai hiustenkuivaajalla.  
7. Älä heitä laitetta kotitalousjätteisiin. Toimita se kierrätyspisteeseen tai maahantuojalle hävitettäväksi.  
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C. TAKUUEHDOT 
  
Laitteella on kahden vuoden takuu (24 kk.) ja akulla kuuden kuukauden (6 kk.) takuu. Takuu on voimassa vain jos laite 
on ostettu Eurooppalaiselta maahantuojalta tai viralliselta jälleenmyyjältä. 
 
Takuun aikana laite korjataan, vaihdetaan uuteen tai vastaavaan tehdaskunnostettuun / käytettyyn laitteeseen. 
Viallisista osista tulee Smartwatcherin omaisuutta.  
 
Takuuta varten maahantuoja tarvitsee ostokuitin (tai kuittikopio) sekä selosteen vian syystä. Laite tulee palauttaa 
huoltoon alkuperäisessä pakkauksessa.  
 
Takuu ei kata: 
- Laitteen normaalia käytöstä aiheutunutta kulumista  
- Jos laitteen kuori / takakansi on avattu 
- Jos laitetta on yritetty korjata itse tai sitä on muuteltu  
- Jos laitetta on käytetty eri käyttötarkoitukseen mihin se on tarkoitettu 
- Jos laitetta on kohdeltu kovakouraisesti, pudotettu maahan, ruokaan tai veteen 
- Jos laite on altistettu korroosiolle tai se on ruostunut  
- Jos sitä on ladattu väärällä laturilla 
- Laitteen muovikuoreen tai kellotauluun syntyneitä naarmuja ja käytönjälkiä 
 
 
Takuu ei ole voimassa jos:  
- Jos laitteen sarjanumero on poistettu tai se on lukukelvoton 
- Jos laitteen SIM-kortti tai akku on vaihdettu tai poistettu  
- Jos laite on upotettu veteen 
- Jos laitteesta ei ole esittää ostokuittia 
  
 
D. YHTEYSTIEDOT / TUKI:  
 
Valmistaja:  
Smartwatcher Technologies AG 
TECHNOPARK 
Technoparkstrasse 1 
8005 Zurich / Switzerland 
support@smartwatcher.com  
 
Maahantuoja:  
Greenmoore Oy 
Tulliportinkatu 2 
70100 Kuopio 
017-363 8035 
info@greenmoore.fi 
www.greenmoore.fi 
 

mailto:support@smartwatcher.com
mailto:info@greenmoore.fi
http://www.greenmoore.fi/

