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.LUMDXWXPLQHQ
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.XYDQQXNVHQDORLWWDPLQHQ<NVLW\LVNRKWDLQHQWLOD
9HQHWLOD
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9DOLNNR
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.DPHUD
6ll
0XLVWLR
.DUWWD
+LVWRULD
$VHWXNVHW
<KWHHQVRSLYXXV
3LLUURNVHW

+XROWR
7LHGRW
9LDQHWVLQWl
2WD\KWH\WWl
7DNXX
2LNHXGHOOLVHWWLHGRW

(VLWWHO\
.LLWRVHWWlRVWLW'HHSHULQMDWRLYRPPHHWWlQDXWLWNl\WWlPLVHVWl\KWlSDOMRQNXLQROHPPH
QDXWWLQHHWNHKLWWlPLVHVWl
/XHWlPlNl\WW|RKMHMRVVDRQWlUNHLWlWLHWRMDVHNlODLWWHHQHWWlVRYHOOXNVHQNl\WWlPLVHVWl
2OHPPHP\|VVLVlOO\WWlQHHWPXNDDQXVHLWDYLKMHLWlMRWNDDXWWDYDWK\|G\QWlPllQ'HHSHU
ODLWHWWDSDUKDDOODPDKGROOLVHOODWDYDOOD7HNVWLVLVlOWllNXYDNNHLWDMRLGHQWDUNRLWXNVHQDRQ
NRURVWDDHULODLVLDWLHWRMD
Tämä kuvake kuvaa hyödyllistä vihjettä Deeperin käyttöön liittyen.

Tämä kuvake kuvaa turvallisuusohjeita tai vastaavalla tavalla tärkeitä tietoja.
7DNDLVLQDONXXQ
$ORLWWDPLQHQ
9DUPLVWDHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlHWWlROHWOXNHQXWNDLNNLHULOOLVHQWLHGRWWHHQ
WXUYDOOLVXXVRKMHHW7lVVlRVLRVVDRQNXYDWWXQRSHDWYDLKHLWWDLVHWRKMHHWMRWWDYRLWSXUNDD
'HHSHULQSDNNDXNVHVWDMDHWVLlHQVLPPlLVHQNDODQ$ORLWDODLWWHHQNl\WW|VHXUDDPDOOD
NDDYLRLWDNRPPHQWWLHQNDQVVD
Deeper, UAB kehittää tätä tuotetta jatkuvasti ja tämän vuoksi tämän ohjekirjan
kuvat eivät ehkä näytä samoilta kuin tuotteesi, mutta laitteesi toimii vastaavalla
tavalla. Katso jokaisen mobiilisovelluksen päivityksen yhteydessä toimitettava
sähköinen ohjekirja.
7DNDLVLQDONXXQ
/DLWWHHQDYDDPLQHQMDODWDXV
7DUNLVWDHWWl'HHSHUODLWHRQNXLYDHQQHQDYDDPLVWD
$YDDODLWHNLHUWlPlOOl\OHPSllSXROLVNRDYDVWDSlLYllQ

<KGLVWlPXNDQDWXOOXW
ODWDXVNDDSHOLODLWWHHVHHQ
<KGLVWlODWXULNRWLWDL
DXWRSLVWRNNHHVHHQ
2UDQVVLQYDORQMDWNXYD
YLONNXPLQHQNHUWRRHWWlODLWH
ODWDD0LWlWLKHlPPLQYDOR
YLONNXXVLWlWl\GHPSLRQ
ODLWWHHQYDUDXV$NNXRQWl\VL
NXQYDORPXXWWXXYLKUHlNVL

/LWLXPLRQLDNNXDHLYRLODGDWDDOOHNROPHQFHOVLXVDVWHHQOlPS|WLODVVD-RVKXRPLRYDORYLONNXX
VLQLVHQlRORVXKWHHWRYDWOLLDQN\OPlWODWDDPLVHHQ

Laite toimitetaan tyhjällä akulla. Varmistaaksesi täyden toimintaajan, lataa akku
täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Arvioitu latausaika on 2 tuntia. Ensilatauksen
jälkeen litiumioniakkua voidaan ladata koska vain, ilman että se vaikuttaa
käyttöikään. Latauksen keskeytys ei myöskään vahingoita akkua. Laturin
jännitearvojen tulee vastata Deeperlaitteen arvoja. Irroita Deeper laturista jos et
käytä sitä joihinkin päiviin.
Täyteen ladattuna Deeperin odotetaan toimivan käytössä 4 tuntia käytettäessä 290
kHz asetusta (Katso kohta 3.5).

Jotta voit pidentää Deeperin akkujen käyttöikää, älä jätä sitä käyttämättömäksi
pidemmäksi ajaksi laitetta lataamatta. Vaikka et käytä Deeperlaitetta, lataa se 2
kuukauden välein.
Litiumioniakku jollaista Deeperlaitteessa käytetään voi olla vaarallinen jos sitä
käsitellään väärin. Varmista, että seuraat lataukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita
erillisestä esitteestä.
Älä lataa Deeperiä sen ollessa vedessä. Suojaa latureita, micro usbkaapelia ja
laitteen sisäistä laturinliitintä kosteudelta.
Takaisin alkuun
Ohjelman asentaminen
1. Lue QRkoodi, joka löytyy myyntipakkauksesta. Vaihtoehtoisesti mene Google Play
tai App Storekauppaan ja lataa sovellus nimeltä Deeper.
2. Sovellus asennetaan seuraamalla ruudulle tulevia ohjeita.

Jos et ole vielä kalastuspaikassasi, mutta et malta odottaa kokeillaksesi laitetta voit
käynnistää sen ja valita "Kokeile". Tämä mahdollistaa pääsyn suurimpaan osaan
toiminnallisuuksista. On myös mahdollista laittaa päälle simulointi jolloin näet
kuinka laite näyttää tietoa kalastustilanteessa.

Katso . Yhteensopivuus.
Takaisin alkuun
Yhdistäminen
Ennen ensimmäistä käyttökertaa Deeper täytyy parittaa mobiililaitteen tai tabletin kanssa
seuraavasti:
1. Varmista, että Deeper on latauksessa tai upotettuna ja automaattisesti toiminnassa.
2. Mene laitteesi Bluetoothasetuksiin ja ota Bluetooth käyttöön.
3. Valitse Bluetoothasetuksista paritettavaksi laitteeksi Deeper ja yhdistä se
laitteeseesi. Varmista, ettei fyysinen etäisyys laitteeseen ylitä 10 metriä / ~36 jalkaa
parituksen aikana.
4. Kun yhteys on luotu, palaa takaisin ohjelmistoon.
Deeper tarvitsee parittaa vain kerran. Joidenkin laitteiden kanssa parituksen jälkeen
yhteys täytyy kuitenkin luoda erikseen.
Deeperiin voi parittaa vain yhden laitteen kerrallaan.

Jos olet kalastuspaikalla, kiinnitä Deeper siimaan ennen upottamista kohdassa
Apajien löytäminen kuvatulla tavalla.
Takaisin alkuun
Kaikuluotaaminen
1. Ennen kalastuksen aloittamista varmista, että päällisuojus on tiukasti
kiinni. Sulkeminen

kiinni. Sulkeminen
tehdään asettamalla
vesitiiviysmerkit
kohdakkain, kiertämällä
vastapäivään, kunnes
kansi loksahtaa alas,
jonka jälkeen kierretään
myötäpäivään. Sulje
suojus tiukasti ja muista,
että vesitiiviysmerkkien
tulee olla täysin
kohdakkain kuvassa
esitetyllä tavalla.
2. Ruuvaa kiinnityspultti sopivaan kiinnityskohtaan. Jos kalastat laiturilta, ruuvaa
pultti keskimmäiseen reikään. Rannalta kalastettaessa käytetään alimmaista reikää.
Jos pultit ovat väärin, Deeper taittuu poikittain ja syntyy yhteysongelmia.
3. Kiinnitä kalastussiima kiinnityspulttiin.
4. Heitä yhdistetty laite haluttuun paikkaan.
5. Käynnistä sovellus ja aloita kaikuluotaaminen.
6. Kelaa laite takaisin yleiskuvaa varten tai pidä se paikallaan tarkkaillaksesi kaloja
Kiinnitä laite vain tarpeeksi vahvaan siimaan ja käytä kunnollista solmua.
Varmista myös, että vapasi kestää Deeperin painon. Muuten saatat kadottaa
laitteen, vaurioittaa sitä tai muiden omaisuutta tai jopa aiheuttaa vammoja.
Kun kelaat laitetta, varmista että se liukuu tasaisesti veden pinnalla raskas puoli
alaspäin. Näin saat tarkimman kaikukuvan.
Takaisin alkuun
Kaikuluotaimen käyttö
1. Deeperiä voidaan käyttää
kahdella eri taajuudella.
Korkeaa taajuutta
(15°@290kHz) käyttämällä
saa tarkkoja tietoja kaloista
ja pohjan muodoista.
Matalaa taajuutta
(55°@90kHz) käyttämällä
saa tietoja laajemmalta
alueelta.
Selvitä ensin, missä kalat on käyttämällä matalaa taajuutta (90 kHz). Vaihda sitten
korkeaan taajuuteen (290 kHz) saadaksesi tarkempaa tietoa kaloista ja pohjan
muodoista.
Deeperin oletusasetus on korkeataajuus (290 kHz), joka takaa parhaat tulokset ja akun
pidemmän keston.

Takaisin alkuun

Login
Jotta voit aloittaa Deepersovelluksen käyttämisen, sinut ohjataan ensin Deeperin
kirjautumisnäytölle. Kirjautumisnäytöllä sinun on rekisteröidyttävä (uusi käyttäjä) tai
kirjauduttava sisään (aiempi käyttäjä). Kun olet määrittänyt kaikki tunnistetietosi ja olet
rekisteröitynyt tai kirjautunut järjestelmään, voit aloittaa Deepersovelluksen
käyttämisen.

Eräät liittymän yksityiskohdat saattavat olla erilaisia älypuhelimilla ja tableteilla.
Takaisin alkuun
Päävalikko

Bluetoothin yhteyskuvake

Deeperlaitteen akun varaus

Näyttää ja piilottaa
valikkopalkin

Veden lämpötila ja syvyys
laitteen sijainnissa

Kalan syvyys

Itseskaalautuva syvyysasteikko

Kalan sijainti ja suhteellinen
koko

Pohja

Avaa pikaasetukset

Asettaa laitteen
virransäästötilaan tai herättää
sen

Mykistää äänet/poistaa
mykistyksen

Laitteen tila

Päävalikko näyttää tulkitun kaikuluotaustiedon. Näytön yläosa vastaa vedenpintaa
lähimpänä Deeperlaitetta. Näytön alaosa vastaa veden syvyyttä.

Kaikuluotain poimii vain alapuolellaan olevaa tietoa. Näytön oikeassa laidassa näkyy
tuorein tieto. Kun kaikuluotaus tuottaa uutta tietoa, siirtyy vanha vasemmalle.
Sovellus tallentaa kaikuluotaimen tiedot lokiin, jota voidaan selata painamalla Historia
painiketta. Yleiskuvan Apajan löytämisellä saaduista tiedoista saa näkyviin vierittämällä
historianäkymää. Deeper tallentaa nyt rajattoman määrän tietoa, joten saat
kaikuluotaimen lukemat näkyviin aina halutessasi.
Sovelluksessa on myös äänimerkkitoiminto. Äänimerkit ilmoittavat määrittelemiesi
asetusten mukaan Deeperin löytäessä kaloja tai syvyyden muuttuessa. Äänimerkit voi
hiljentää painamalla mykistyspainiketta. Vihreä merkkivalo vilkkuu, kun tietoja
vastaanotetaan.
Äänimerkkejä voi käyttää ilmoittamaan lähestyvistä kaloista, jos laitetta pidetään
paikoillaan. Tämän lisäksi veneellä liikuttaessa voidaan ottaa käyttöön
vähimmäissyvyyshälytys, jotta vältetään mahdolliset pohjakosketukset.
Syvyyshälytystä tulee kuitenkin käyttää vain lisävarokeinona.

Takaisin alkuun
Älykäs kuvien muodostus: Yksityiskohtainen…

1. Deeper Smart Fishfinder auttaa sinua selvittämään, onko pohja kova vai pehmeä.
Kun kaikuluotaimen ääniaallot palaavat takaisin osuttuaan pohjaan, kova pohja
palauttaa voimakkaamman signaalin kuin pehmeä. Älypuhelimessasi tai tabletissasi
nämä palautteet näkyvät eri värein: oranssi (voimakkain), ruskea (keskivahva) ja
musta (heikoin).

2. Veden pohja heijastaa signaalin aina voimakkaimmin, ja siksi sen väri on aina
kirkkain. Pohja näkyy ruudun alalaidassa kulkevana jatkuvana kirkasvärisenä
viivana.
3. Ohjelmistoalgoritmimme korkea kaikuluotaimen herkkyys mahdollistaa levien,
kasvillisuuden jne. havaitsemisen. Näistä palautetut kaiut näkyvät vihreinä.
4. Näytön yläosassa näet sinisellä värillä veden pintaviivan, jossa on voimakkaita
väriryhmiä. Tämä on pintavärinää, joka saattaa aiheutua aalloista tai muista
pintaveden aiheuttamista kaiun häiriöistä.
5. Deeperin älykäs kalan etsin sisältää viimeisimmän teknologian pohjasignaalien
tunnistamiseksi. Se näkee kalan, rakenteiden ja lämpökerrosten läpi. Suuri kalaparvi
tai tiheät pohjan lähellä olevat rakenteet voivat vaikuttaa palautuviin veden
syvyyslukemiin.
6. Kalakuvakkeella voit etsiä apajia joko tutkimalla pelkkiä kaikuluotaintietoja tai kalan
kuvan ja kaikuluotaintietojen yhdistelmää. Kalojen kuvakkeita näytetään kolmea
kokoa. Kalan luokittelu riippuu monesta asiasta, joista paino on vain yksi, joten
kuvakkeet eivät aina tunnista kalan todellista kokoa. Jos siis haluat tietää kalan
todellisen koon, valitse asetus Yksityiskohtainen kuvannus ja ota pois valinta
kohdasta Kalakuvakkeet. Tällä keinolla näet kalojen koon tarkemmin, mutta niiden
tunnistaminen on hankalampaa.
7. Laite näyttää kalaparvet selvästi erimuotoisina ja kokoisina kalojen koosta ja
veneen nopeudesta riippuen.
8. Kun kaikuluotaimen ääniaallot heijastuvat pohjasta, kova pohja palauttaa
voimakkaamman signaalin kuin pehmeä. Joskus voit havaita myös kaksi palautetta,
jos kaikusignaali kimpoilee veden pinnan ja pohjan välillä useampaan kertaan. Kova
pohja palauttaa voimakkaan kaksoisheijasteen, kun taas pehmeän pohjan
kaksoisheijaste on heikko tai olematon.
9. Herkkyys säätää älypuhelimella tai tabletilla näytettyjen yksityiskohtien määrää ja
asetus säätää kaikkien kaiun taajuuksien herkkyyttä. Herkkyyden kasvattaminen
näyttää enemmän kaiun palautuksia pienistä kaloista ja veden epäpuhtauksista. Kun
toimitaan erittäin kirkkaassa vedessä tai syvällä, kasvatettu herkkyys näyttää
heikompia palautuksia, jotka saattavat olla kiinnostavia. Herkkyyden vähentäminen
poistaa näytöstä sameassa vedessä joskus esiintyvät häiriöt. Jos herkkyys säädetään
liian alhaiseksi, älypuhelimen näyttö ei ehkä näytä monia kaiun palautuksia, jotka
saattavat kuvata kaloja.
Takaisin alkuun
Venetila

Deeperin älykkään kalan etsijän avulla voit luoda syvyyskarttoja suosikkikalapaikoistasi.
Kun toimit venetilassa, Deeper yhdistää välittömästi älypuhelimen tai tabletin GPS
ominaisuuteen ja luo mukautettuja reaaliaikaisia syvyyskarttoja suoraa näytöllä. Nämä
kartat voidaan tallentaa ja niitä voidaan käyttää historiatoiminnon kautta.
1. Voit käyttää ominaisuutta kytkemällä päälle Boat Mode (vene) tilan pääasetusten
ylemmässä valikkopalkissa.
2. Kartoitusominaisuudella voit valvoa välittömästi pohjaviivan yksityiskohtia,
syvyyksiä ja paikantaa parhaat kalastuspaikat.
3. Valkoiset viivat ilmaisevat GPStallennetta ja värilliset kuvaavat syvyyskäyriä.
Tämän vuoksi on helppoa tunnistaa erilaiset syvyydet laitteen näyttämien värien
perusteella.
4. Voit käyttää kaikuluotaimen tallenteiden rajattomia tietoja ja syvyyskarttoja
ylävalikon History (historia) toiminnon avulla.
5. Kaikki kaikuluotaimen tiedot tallennetaan ja näytetään kätevästi yhdessä paikassa,
jotta löydät tarvitsemasi tiedot nopeasti.
Takaisin alkuun
Pilkkiminen (kaikuluotain + vilkku)

Deeperin pilkkiominaisuus mahdollistaa perinteisen pilkin vilkkunäkymän jään alaisten
olosuhteiden tarkastelemiseksi. Amplitudin laajuus tila kuvaa syvyyden ja kaiun
palautuksen voimakkuuden sekä näyttää livekuvan toiminnasta anturin alapuolella, jotta
laite voi seurata pienimmänkin vieheen tai syötin liikettä.
1. Voit käyttää tätä ominaisuutta kytkemällä päälle pääasetuksissa olevan pilkkitilan.
2. Jaettu näyttö toiminto antaa kalastajalle mahdollisuuden tarkastella tavallista tilaa
ja pilkin vilkkutilaa yhdellä näytöllä.
3. Lisäksi integroitu amplitudin laajuus tila kuvaa syvyyden ja kaiun palautuksen
voimakkuuden sekä näyttää anturin alla tapahtuvan toiminnan livekuvan, jotta voit
seurata liikettä.
4. Jaetun näytön avulla voit tarkastella tavallista tilaa ja vilkkutilaa yhdellä näytöllä.
Näin voit tutkia pohjaviivaa sekä rakennetta ja näet kalan ja vieheesi
samanaikaisesti tosiaikaisesti.
5. Zoomaus mahdollistaa pystysuuntaisesta vilkusta valitsemasi näkymän
suurentamisen, jotta voit seurata paremmin tosiaikaisesti viehettä ja saalista.
Näytön oikealla puolella kahden punaisen viivan välissä näytetään zoomattu näyttö.
6. Kun IceFlasher (jäävilkku) on päällä, keilan taajuudeksi asetetaan automaattisesti
290 kHz (15°), joka tarjoaa tarkan palautuksen vieheestä, kalasta ja pohjaprofiilista.
Takaisin alkuun
Menu

Aloitusruudun valikosta voit avata seuraavat sovelluksen ominaisuudet:
Kalenteri näyttää kuun kierrot ja kalojen aktiivisuuden valitussa kalastuspaikassa.
Kameraominaisuudella voit ottaa kuvia saaliistasi poistumatta sovelluksesta.
Säävalikosta näet nykyisen sään sekä ennusteen valitulle kalastuspaikalle.
Muistion avulla voit pitää kuvin varustettua kalastuspäiväkirjaa.
Kartta näyttää nykyisen sijaintisi ja auttaa löytämään uusia kalastuspaikkoja
Historiapainikkeella pääset selaamaan kerättyjä tietoja ja laitteella olevia karttoja.
Asetuksetvalikosta voit muuttaa sovelluksen ja laitteen asetuksia.
Takaisin alkuun
Kalenteri

Kalenterista saat tietoa kalojen aktiivisuudesta ja kuun vaiheista valitussa
kalastuspaikassa. Kalojen aktiivisuus kuukauden eri päivinä on esitetty oransseilla
ympyröillä. Valitsemalla tietyn päivän kalenterista näet kalojen aktiivisuuden tunneittain.
Mitä aktiivisempia kalat ovat, sitä suuremmat ovat onnistumismahdollisuutesi.
Jos mobiililaitteen GPS on käytössä, Kalenteri näyttää tietoja senhetkisestä sijainnistasi.
Voit tarkistaa kalojen liikkuvuutta tietyssä paikassa joko hakukentän kautta tai
valitsemalla sijainnin aiemmin kalastuspaikkaluetteloon lisätyistä. Voit myös lisätä
luetteloon sillä hetkellä tarkistelemasi sijainnin.
Kalenterin kautta lisätyt sijainnit näkyvät myös Kartalla ja ne luokitellaan
kalastuspaikoiksi.
Etsi sijainti

Sijaintilista

Lisää sijainti

Takaisin alkuun
Kamera

Kameratoiminnolla voit ottaa kuvia poistumatta sovelluksesta, sekä tallentaa kuvat
kommenttien kera. Tähtää kamera ja paina laukaisinkuvaketta ottaaksesi kuvan.
Salaman saa päälle ja pois painamalla sen kuvaketta.
Otettuasi kuvan, voit lisätä siihen otsikon ja kuvauksen ja tallentaa sen. Voit myös ottaa
lisää kuvia painamalla kameran kuvaa tai poistaa edellisiä kuvia tästä päivityksestä.
Tallennetut kuvapäivitykset ilmestyvät Muistiinpanoihin otsikolla, kommenteilla,
päivämäärällä ja kuvanottohetken sääolosuhteilla varustettuna. Jos mobiililaitteessasi on
GPS käytössä, kuvapäivityksessä näkyy myös sijainti kuvanottohetkellä.
Ota kuva

Salama päälle/pois

Kuvapäivitykset voi jakaa sosiaalisessa mediassa Muistiinpanotvalikon kautta.
Takaisin alkuun
Sää

Säävalikosta näet nykyhetken sään sekä ennusteen tietylle sijainnille, sekä muuta
hyödyllistä tietoa kuten auringon ja kuun nousun ja laskun. Tableteilla saat näkyviin myös
yksityiskohtaisen sääennusteen tietylle päivälle valitsemalla sen.
Jos mobiililaitteen GPS on käytössä, Sää näyttää tietoja senhetkisestä sijainnistasi. Voit
tarkistella tietyn paikan säätä joko hakukentän kautta tai valitsemalla sijainnin aiemmin
sääluetteloon lisätyistä. Voit myös lisätä luetteloon sillä hetkellä tarkistelemasi sijainnin.
Kalenterin kautta lisätyt sijainnit näkyvät myös kartassa kalastuspaikkoina.
Etsi sijainti

Sijaintilista

Lisää sijainti
Takaisin alkuun

Muistiinpanot

Muistion avulla on helppoa kirjata kalastusmerkintöjä, jotka näkyvät kätevästi
kalenterissa. Merkinnän sisältävät päivät on merkitty oranssilla. Napauttamalla tiettyä
päivää voit selata olemassa olevia merkintöjä tai lisätä uusia. Useammat saman päivän
merkinnät saat näkyviin vierittämällä.
Kun teet uuden päivityksen, voit lisätä otsikon ja kommentit, sekä ottaa kuvia painamalla
kameran kuvaketta. Päivitykseen tulee myös päivityshetken sääolosuhteet, sekä sijainti, jos
mobiililaitteessasi on GPS käytössä.
Näet kaikista päivityksistäsi listan, jossa voit muokata päivitystä tai jakaa sen
sosiaalisessa mediassa painamalla päivityksen viereistä painiketta. Päivitys voidaan
poistaa muokkaamalla sitä.
Muistiinpanot (tabletti)

Uusi päivitys (tabletti)

Uusi päivitys (älypuhelin)

Muistiinpanot (älypuhelin)

Takaisin alkuun
Kartta

Google ja Googlelogo ovat Google Inc. yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
käytetään yrityksen luvalla.
Mobiililaitteella, jossa on GPS käytössä, kartta aukeaa näyttämällä nykyisen sijaintisi. Voit
etsiä kartalta kiinnostuksen kohteita liikkumalla, lähentämällä ja loitontamalla käyttäen
tavallisia kosketusnäyttöliikkeitä. Jos eksyt kartalla, voit keskittää sen nykyiseen sijaintiisi.
Voit myös vaihtaa kartan ja satelliittinäkymän välillä painamalla kuvaketta kartan
vasemmalla puolella.
Voit etsiä uusia sijainteja käyttämällä hakukenttää tai valita listasta aiemmin lisätyn
sijainnin. Sijainnit on luokiteltu tyypeittäin. Voit valita sijainnin tyypin uutta sijaintia
lisättäessä. Voit suodattaa sijaintityyppejä kartalta painamalla nuolta kartan oikealla
puolella ja poistamalla valinnan piilotettavista tyypeistä.
Sijaintihaku

Sijaintilista

Nykyinen sijainti

Lisää sijainti

Takaisin alkuun
Historia

Historiapainikkeella pääset selaamaan kerättyjä tietoja ja laitteella olevia karttoja.
Voit vierittää tallennettuja lukemia, ja tarkastella aiemmin luotuja syvyyskarttoja.
Jokaista tallennetta voidaan tarkastella alusta loppuun. Voit myös tarkastella tallenteen
tarkkaa päivämäärää ja aikaa, syvyyttä, kalakuvakkeita jne.
Voit myös nimetä jokaisen kuvakkeen uudelleen painamalla näytön oikealla puolella
olevaa Edit (muokkaa) painiketta ja kirjoittamalla haluamasi otsikon tai kommentin. Voit
poistaa tallenteita painamalla oikealla ylhäällä olevaa Select (valitse) painiketta,
valitsemalla roskakoriin siirrettävän tallenteen, ja painamalla vasemmassa alakulmassa
olevaa Delete (poista) painiketta.
Ota kuva

Takaisin alkuun
Asetukset
Asetukset mahdollistavat Deepersovelluksen määrittämisen tarpeitasi vastaavasti.
YLEISTÄ
Select Language (valitse kieli) vaihtoehdon avulla voit valita
manuaalisesti sovelluksen kielen käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
Units (yksiköt) valinnan avulla voit muuttaa syvyyden ja lämpötilan
yksiköitä. Voit valita Metric (m, °C), Imperial (ft, °F) ja Fathom (ftm,
°F) yksiköistä.
Kirkkaus muuttaa mobiili tai tablettilaitteen näytön kirkkautta.
Offline Maps (offlinekartat) ominaisuuden avulla voit ladata
mukautettuja karttoja offlinekäyttöön. Kartat on lajiteltu alueen ja

maan mukaan. Kun olet ladannut minkä tahansa kartan luettelosta, voit
käyttää sitä milloin tahansa, vaikka käytössäsi ei olisi internetyhteyttä.
Accounts (tilit) mahdollistaa henkilökohtaisten tiliasetusten
hallitsemisen. Voit kirjautua Facebook tai Google+ tileille tai kirjautua
ulos niiltä.
Run Simulation (suorita simulaatio) painike asettaa käyttöön tai pois
käytöstä esittelytilan, jonka näyttää kaiun tiedot päänäytöllä, kun
Deeperlaite ei ole yhdistettynä älypuhelimeesi tai tablettiisi.
KAIKULUOTAIN
Manage Deepers (hallitse deeperlaitteita) valinnan avulla voit halita
useiden Deeperlaitteiden yhteyksiä, jos olet käyttänyt useampaa kuin
yhtä.
Boat Mode (venetila) kytkee veneilytilan päälle tai pois päältä.
Ice Fishing (pilkki) kytkee pilkkitilan päälle tai pois päältä.
Frequency (toistumisväli) valinnan avulla voit valita kahdesta
toimintataajuudesta, jotka tarjoavat erilaiset ultraääni
tarkastelukulmat (leveän tai kapean kulman keila).
Vertical Flasher (pystyvilkku) ominaisuuden avulla voit tarkastella
kaiun paluun voimakkuutta ja tämä tulee kytkeä päälle, kun haluat
vastaanottaa tätä tietoa. Sinun tulisi kytkeä se pois päältä, kun et halua
nähdä sitä.
Night Fishing (yökalastus) ominaisuus tulee kytkeä päälle, kun kalastat
yöllä ja käytät Deeper Night Fishing suojia. Kun et tarvitse
ominaisuutta. kytke se pois.
Depth Alarms (syvyyshälytykset) kytkee päälle ääniilmoitukset, jotka
toistetaan, kun veden syvyys laitteen nykyisessä sijainnissa laskee tai
ylittää asetetut arvot.
Fish Alarm (kalahälytys) asettaa käyttöön tai pois päältä ääni
ilmoitukset, jotka toistetaan, kun tietyn kokoinen kala havaitaan laitteen
kohdalla.
Fish Depth (kalan syvyys) asettaa päälle tai pois päältä kalakuvakkeissa
näytettävät syvyyden ilmaisimet.
KÄYTTÖOHJE
Read Manual (lue käyttöohje) valinta avaa tämän ohjekirjan sähköisen
version.
Version (versio) avaa sovellusversion tiedot.
BACKUP (varmuuskopiointi)
(vain Android)
Mahdollistaa sovellustietojen varmuuskopioinnin pilvipalveluiden avulla. Varmuuskopio
sisältää muistiinpanomerkinnät sekä valokuvat, lisätyt sijainnit ja asetukset.

Tuo varmuuskopioidut tiedot.
Vie varmuuskopioidut tiedot.
Takaisin alkuun
Yhteensopivuus
Deeperlaite on vahvistetusti yhteensopiva tiettyjen iOS ja Androidlaitteiden kanssa:
iOS 8.0 ja uudempi
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S
Plus, iPod Touch (5. sukupolvi), iPod Touch (6. sukupolvi), iPad 2, iPad (3. sukupolvi), iPad
(4. sukupolvi), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini (1. sukupolvi), iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad
Mini 4.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich ja uudemmat
Androidlaitteessa on myös oltava: Bluetooth, WiFi, integroitu kamera.
Näytön tarkkuus: mdpi, hdpi, xhdpi ja xxhdpi
Näytön koot: Normaali, suuri ja erittäin suuri.
Työskentelemme ahkerasti saadaksemme laitteen tukemaan niin monta mobiililaitetta ja
käyttöjärjestelmää kuin mahdollista, mutta jos sinulla on Androidlaitteessa kustomoitu
ROM tai jailbreakattu iPhone, saatat kokea ongelmia, joita julkaisussamme ei ole
selvitetty. Yhteensopivien laitteiden listaa päivitetään jatkuvasti, joten älä hätäile, jos
laitteesi ei ole listalla! Useimmat ovat varmasti hyvin pian. Jos koet jotain ongelmia,
ilmoita niistä meille ja yritämme ratkaista ne.
Takaisin alkuun
Piirrustukset
1. Kiinnityspisteet
2. Kiinnityspultti
3. Päätiiviste
4. Antenni
5. MicroUSByhteys
6. LED merkkivalo
7. Kaikuluotauspuoli
8. Vesisensorit
Takaisin alkuun
Huolto
Deeperlaite on suunniteltu niin, että käyttäjän suorittama huolto on mahdollisimman
vähäistä. Huoltotoimenpiteitä tulee kuitenkin noudattaa:
Tarkista säännöllisesti oranssin päätiivisteen kunto. Jos tiiviste vaurioituu, vaihda se
välittömästi uuteen.

Pyyhi vedet pois laitteesta jokaisen käytön jälkeen.
Puhdista laite säännöllisesti liasta, pölystä, suolajäämistä ja muusta aineesta, jota
siihen voi muodostua käytön jälkeen. Vältä muoviliuottimia.
Pakkasella kalastettaessa pyyhi laite ja erityisesti sen kaikuluotauspuoli jäästä, joka
voi aiheuttaa epätarkkaa kaikuluotaustietoa.
Pidä aina Deeperlaitteen akku ladattuna. Vaikka et käytä sitä, lataa se 2 kuukauden
välein.
Seuraa erillisestä lehtisestä löytyviä turvallisuussääntöjä.
Takaisin alkuun
Erittely
Yksikön koko
Paino
Yhteys
Bluetoothin kantama

Läpimitta 6,5 cm (2,55 in)
100 g (0,22 lb)
Langaton Bluetooth
Jopa ~140–160 jalkaa/ ~40–50 metriä
älypuhelimesta ja käyttöjärjestelmästä
riippuen.
max/min ~130 ft (40 m) / Leveä keila – 4,3
ft (1,3 m); Kapea keila – 2 ft (0,5 m)
Vesitiivis, ABS
20 °C – 40 °C (4 °F – 104 °F)
Kaksoiskeila
290 kHz (15 °) / 90 kHz (55 °)
Litiumpolymeeri 3,7 V ladattava
MikroUSBjohto

Syvyyskantama
Rakenne
Käyttölämpötila
Kaikuluotaimen tyyppi
Taajuus
Akku
Lataus
Takaisin alkuun

Vianmääritysvihjeitä ja vinkkejä

Aloitus
Varmista aina ennen Deeperin käyttämistä, että kiristät yläkannen oikein. Kotelon ja
kannen vesileimat on kohdistettava täydellisesti, muussa tapauksessa vesivuoto saattaa
vaurioittaa kalan etsijää. Tämän jälkeen olet valmis aloittamaan!

Yhdistäminen
Muodosta yhteys asettamalla Deeper veteen korkeintaan 4,8 m:n etäisyydelle itsestäsi.
Siirry älypuhelimesi Bluetoothasetuksiin ja yhdistä Deeperiin. Jos laiteparin muodostus
onnistuu, voit vastaanottaa kaiun lukemia, kun avaat sovelluksen. Saat myös ilmoituksen
Connected to Deeper (yhdistetty Deeperiin). Jos yhdistäminen on ongelmallista tai se
kestää liian kauan, yritä ladata ohjelma uudelleen tai käynnistä älypuhelimesi uudelleen.

Deeperin kiinnittäminen

Deeperissä on kolme kiinnityskohtaa. Älä koskaan käytä ylintä onkimiseen, koska se on
tarkoitettu venekalastukseen. Jos käytät sitä, Deeper taipuu vinottain ja aiheuttaa
yhteysongelmia. Kun kalastat rannalta tai laiturilta, käytä keskimmäistä kiinnityskohtaa.
Deeper pysyy vakaassa asennossa varmistaen tasaisen yhteyden ja parhaan mahdollisen
Bluetoothkäyttöalueen.

Pidä älypuhelintasi oikein
Muista, että sinun ei tule asettaa älypuhelintasi maahan tai taskuun. Tämä saattaa
aiheuttaa yhteysongelmia. Jos sinulla on kotelo älypuhelimelle tai tabletille, voit tietysti
käyttää sitä. Mutta sen tulee olla valmistettu kevyestä muovista. Metallista tai paksusta
muovista valmistetut kotelot eivät lähetä Bluetooth, Wifi tai radiosignaalia. Paras tapa
älypuhelimen kannattelemiseen on kädessäsi, vaikka vapateline on myös erittäin kätevä.

Häiriöiden välttäminen
On erittäin tärkeää yhdistää Deeperiin vain yksi älylaite kerrallaan. Jos sinulla on useita
älypuhelimia tai tabletteja, kytke Bluetooth pois päältä kaikilla muilla laitteilla paitsi sillä,
jota haluat käyttää. Voit myös kytkeä Wifin pois päältä. Tämä säästää akkujen latausta ja
parantaa älypuhelimen suorituskykyä. Jos Deeper ei kytkeydy päälle vedessä, tämä
saattaa johtua siitä, että kahdessa metallisessa koskettimessa on epäpuhtauksia. Harjaa
niitä karkealla harjalla tai liinalla.

Huomioi erilaiset tilat
Deepersovelluksessa on kaksi käyttötilaa: perus ja yksityiskohtainen. Muista, että
perustila tarjoaa pidemmän Bluetoothkantaman, koska se lähettää vähemmän tietoja. Se
myös kuluttaa vähemmän energiaa kun taas yksityiskohtainen tila voi aiheuttaa
lyhyemmän kantaman mutta voi tarjota realistisemman näkymän.
Kaikki nämä vihjeet auttavat hyödyntämään Deeperlaitetta parhaalla mahdollisella
tavalla. Jos sinulla on edelleen ongelmia, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme ja autamme
mielellämme!
Takaisin alkuun
Ota yhteyttä
Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, käytä yhteydenottolomaketta nettisivuillamme
www.buydeeper.com, tai lähetä suoraan sähköpostia osoitteeseen sales@buydeeper.com.
Jos sinulla on kysymyksiä koskien Deeperin ostamista, ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään. Listan kaikista Deepermyyjistä löydät nettisivuiltamme. Lista voi
muuttua ilman ennakkovaroitusta.
Takaisin alkuun
Takuu

Takuu
Hyvä Asiakas,
Kiitos, että ostit Deeper, UAB yhtiön tuotteen. Toivomme, että olet tyytyväinen sitä
käyttäessäsi. Jos satut kuitenkin tarvitsemaan takuupalvelua, ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään tai suoraan yhtiöön Deeper, UAB osoitteessa support@buydeeper.com.
Välttääksesi turhia vaikeuksia suosittelemme, että luet käyttöohjeet tarkasti ennen
takuupalvelun hakemista.

Takuusi
Tämä takuu pätee Deeper, UAB tuotteeseesi, jos mukana tulleessa lehtisessä niin lukee ja
tuote on ostettu takuualueella. Deeper, UAB takaa, ettei tuotteen materiaalissa ja työn
laadussa ole virheitä ostopäivämäärästä lähtien vuoden päähän eteenpäin. Deeper, UAB 
yhtiö, joka tarjoaa ja kunnioittaa tätä takuuta on määritelty tässä takuussa tai
mukanatulevassa lehtisessä sen maan alla, jossa haet takuupalvelua.
Jos laitteen todetaan takuuajan puitteissa olevan viallinen (alkuperäisen ostopäivämäärän
mukaan) johtuen sopimattomista materiaaleista tai työnlaadusta, Deeper, UAB tai sen
yhteistyökumppani sitoutuu, ilman veloitusta varaosista tai työstä, korjaamaan tai
(Deeper, UAB yhtiön harkinnan mukaan) vaihtamaan tuotteen tai sen vialliset osat alla
olevien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Deeper, UAB tai sen jälleenmyyjä voi vaihtaa
viallisen tuotteen tai sen osan uuteen tai kunnostettuun tuotteeseen tai osaan. Kaikista
vaihdetuista tuotteista ja osista tulee Deeper, UAB yhtiön omaisuutta.

Ehdot
1. 1. Takuupalvelua tarjotaan vain jos alkuperäinen lasku tai kuitti (mukana
ostopäivämäärä, mallin nimi ja jälleenmyyjän nimi) esitetään yhdessä tuotteen kanssa
takuuajan puitteissa. Deeper, UAB tai sen jälleenmyyjä voi kieltäytyä tarjoamasta ilmaista
takuupalvelua jos näitä tositteita ei ole tai jos ne ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.
Tämä takuu ei päde jos mallin nimeä tai tuotteen sarjanumeroa on muutettu, poistettu tai
tehty lukukelvottomaksi.
2. 2. Tämä takuu ei korvaa lähetyskuluja ja riskiä, joka sisältyy tuotteen kuljetukseen
Deeper, UAB yhtiölle tai jälleenmyyjälle ja sieltä pois.
3. 3. Tämä takuu ei korvaa:
a) Kausihuoltoa ja normaalista käytöstä johtuvan kulumisen aiheuttamaa
korjaamista tai osien vaihtoa.
b) kulutustavaroita (osia, joiden voi odottaa tarvitsevan kausittaista vaihtoa tuotteen
elinajan aikana, kuten akkua).
c) vaurioita tai vikoja, jotka aiheutuvat käytöstä tai käsittelystä joka eroaa tässä
ohjekirjassa esitellystä normaalista käytöstä.
d) väärinkäytöstä johtuvia vaurioita tai muutoksia tuotteessa, kuten:
laiminlyönti

tapaturmat, kuumuus, tuli, kemikaalit, pöly, muut aineet, tärähdykset, virtapiikit,
liiallinen tai vääränlainen virranjako, säteily, sähköstaattiset purkaukset, kuten
salamaniskut, ja muut ulkoiset voimat.
käyttö, joka johtaa fyysisiin, kosmeettisiin tai pintapuolisiin vaurioihin tai
muutoksiin.
laitteen käyttö, joka eroaa normaalista tai Deeperohjekirjassa esitellystä käytöstä.
Deeperohjekirjan ohjeiden laiminlyönti.
Deeperturvallisuusohjeiden ja sääntöjen laiminlyönti.
tuotteen käyttö tavalla, joka ei vastaa tuotteen käyttömaan teknisiä standardeja ja
turvallisuussääntöjä
tuotteen käyttö lisätarvikkeiden, ulkoisten tarvikkeiden ja muiden tuotteiden kanssa,
joiden tyyppi, kunto ja standardi ei vastaa Deeper, UAB yhtiön asettamia.
korjaus tai yritetty korjaus muiden henkilöiden, kuin Deeper, UAB yhtiön jäsenten
suorittamana
ilman Deeper, UAB yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa tehdyt muutokset,
kuten:
tuotteen kehittäminen yli ohjekirjassa esiteltyjen määritelmien ja ominaisuuksien, tai
tuotteen muokkaaminen vastaamaan kansallisia tai paikallisia teknisiä tai
turvallisuusstandardeja, muissa maissa kuin niissä, joihin tuote on suunniteltu ja
valmistettu.
laitteen akun vaihtaminen jos latauskertoja on kertynyt yli 300, laiteohjelmiston
valvomana. Huomioithan, että tässä tapauksessa voit silti vaihtaa akun omalla
kustannuksellasi Deeper, UAB yhtiön takuuttomassa palvelussa.
4. 4. Tämä takuu kattaa vain laitteen fyysisen laitteiston. Se ei kata ohjelmistoa (Deeper,
UAB yhtiön tai muuta) jolle tarjotaan tai haetaan loppukäyttäjän lisenssisopimusta tai
erillistä takuusopimusta.
5. 5. Deeper, UAB ei takaa, että Deeperlaitteen käyttö on virheetöntä ja ilman katkoja.
Pieniä ongelmia voi ilmaantua, johtuen tämän ohjekirjan Vianetsintäkappaleessa
esitellyistä syistä, tai muista, hallitsemattomissamme olevista tapahtumista kuten
ohjelmiston muutoksista tai laitteen kanssa käytetyn mobiililaitteen asetuksista.
6. 6. Haluaisimme ilmoittaa, että maksat laitteesi vianmäärityskulut jos:
a) Deeper, UAB yhtiön tai heidän valtuuttamansa tahon suorittama vianmääritys
osoittaa, ettet ole oikeutettu takuunalaiseen korjaukseen (mistä syystä tahansa);
b) tai jos tuotteesi toimii kunnolla, eikä laitteistosta löytynyt vikoja.

Kuinka saada takuutukea?
Suosittelemme, että otatte meihin yhteyttä osoitteeseen support@buydeeper.com teknistä
tukea varten ennen takuuvaatimuksen lähettämistä. Pätevät takuuvaatimukset käsitellään
yleensä ostopaikassa ensimmäiset 30 päivää oston jälkeen; tämä aika voi kuitenkin
muuttua riippuen siitä mistä tuote on ostettu  tarkista lisätiedot Deeper, UAB yhtiöltä tai
jälleenmyyjältä. Takuuvaatimukset, joita ei voida käsitellä ostopaikassa ja muut
tuotteeseen liittyvät kysymykset tulee osoittaa suoraan Deeper, UAB yhtiölle. Yhtiön
osoitteet ja asiakaspalvelutiedot löytyy tuotteesi mukana tulevista ohjeista tai osoitteesta

www.buydeeper.com.

Rajoitukset
Yllä olevia tapauksia lukuun ottamatta Deeper UAB ei anna mitään takuuta (suoraa,
epäsuoraa, lakisääteistä tai muuta) tuotteelle tai siihen liittyvälle ohjelmistolle laadun,
suorituskyvyn, tarkkuuden, luotettavuuden, soveltuvuuden tai muiden seikkojen osalta,
paitsi tapauksissa, joissa lakisääteisesti toisin määrätään. Deeper, UAB rajoittaa takuunsa
tai sen poikkeukset korkeintaan soveltuvien lakien sallimaan enimmäismäärään. Kaikki
takuut, jotka eivät kuulu poikkeusten piiriin, rajoitetaan (soveltuvien lakien mukaisesti)
tämän takuun voimassaoloajaksi.
Deeper, UAB sitoutuu ainoastaan tämän takuun alaisena korjaamaan ja vaihtamaan
tuotteita, näiden takuuehtojen mukaan.
a) tuotteen tai siihen liittyvien tuotteiden heikentynyt toimivuus tai toimimattomuus, joka
aiheutuu vioista, joiden takia laite on Deeper, UAB yhtiön tai sen kumppanin hallussa,
josta aiheutuu menetettyä käyttöaikaa tai liiketoiminnan keskeytymistä.
b)tuotteen tai siihen liittyvien tuotteiden tuotoksen epätarkkuus
c) muut syyt.
Tämä koskee lakisääteisiä tappioita ja vaurioita, mukaanlukien laiminlyönti ja muu
vahingoittaminen, sopimusrikkeet, suora tai epäsuora takuu, ja objektiivinen vastuu (myös
kun Deeper, UAB yhtiön tai sen kumppanin jäsentä on ohjeistettu sellaisen vaurion
mahdollisuudesta).
Kun voimassa oleva laki kieltää tai rajoittaa näitä vastuurajoituksia, Deeper,
UABrajoittaa vastuutaan vain lain salliman maksimimäärän verran. Deeper, UAB yhtiön
takuunalainen vastuu ei missään tapauksessa ylitä tuotteesta maksettua hintaa, mutta jos
laki sallii vain korkeampia vastuurajoituksia, korkeammat rajoitukset pätevät.

Lailliset oikeudet pidätetään
Kuluttajilla on kuluttajatavaroiden myyntiä koskevat lailliset (lakisääteiset) oikeudet
voimassa olevien kansallisten lakien mukaan. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiinne, jotka teillä on eikä oikeuksiin, joita ei voi poistaa tai rajoittaa, eikä oikeuksiin
sitä henkilöä kohtaan, jolta tuote on ostettu. Voitte käyttää hyväksi kaikkia oikeuksianne
harkintanne mukaan.

Ei muita takuita
Kukaan Deeper, UAB yhtiön jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu
tekemään mitään muutoksia, pidennyksiä tai lisäyksiä tähän takuuseen.

Kuljetus
Tuotteen sisältämät litiumioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden säädösten piiriin.
Käyttäjä voi siirtää tuotetta maakuljetuksessa ilman erityisvaatimuksia. Mikäli
kuljetuksen hoitaa ulkopuolinen (esim. huolintaliikkeen lentorahti), tulee ottaa huomioon
merkinnän ja paketoinnin erityisvaatimukset. Tuotteen lähetysvalmisteluissa tulee käyttää

vaarallisen aineen kuljetuksen ammattilaisen ohjeita.
Takaisin alkuun
Lakitiedot
© 2016 Deeper, UAB . Patentit vireillä. Kaikki oikeudet pidätetään. Deeper on Deeper,
UAB;n tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Deeper, UAB:n lupaa.
Uudelleen tuottaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman Deeper, UAB:n ennalta
antamaa lupaa.
Deeper, UAB pidättää oikeudet muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja tietoja ilman
ennakkoilmoitusta.
Bluetoothsanamerkki Bluetoothsanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta
ja kaikki niiden käyttö Deeper, UAB:n toimesta tapahtuu Bluetooth SIG:n luvalla.
Apple, iPhone, iPad ja iPod ovat Apple Inc. yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. yhtiön tavaramerkki.
“"Made for iPhone" ja "Made for iPad" tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu yhdistettäväksi nimenomaan iPhoneen tai iPadiin, ja se on kehittäjän toimesta
sertifioitu vastaamaan Applen suoritusstandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen
toimivuudesta tai sen turva ja sääntelystandardien mukaisuudesta. Huomaa, että tämän
lisälaitteen käyttäminen iPhonen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman verkon
toimintaan.
iOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa
ja on lisenssinalainen.
Android, Google Play, Google Maps, Google logo ja Google+ ovat Google Inc. yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Muut tässä asiakirjassa tai erillisessä lehtisessä mainitut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
vain tunnistamista ja ohjeellista käyttöä varten ja voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Takaisin alkuun

