
Aloita Deeper STARTin käyttö tämän 
pikaoppaan mukaisesti

Kiitos, että ostit uuden älykkään Deeper START 

-kaikuluotaimen. Toivomme, että siitä on sinulle paljon 

apua. Nämä ohjeet auttavat sinua valmistelemaan 

laitteesi ja aloittamaan sen käytön, joten varaa hieman 

aikaa niiden läpikäymiseen.

Voit ladata ja tulostaa oppaan (PDF) täällä. Nämä ovat 

kaikkein uusimpia saatavilla olevia tietoja, joten osa 

sisällöstä voi siksi erota hieman pakkauksen sisällöstä.
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https://deepersonar.com/fi/kaeyttoeopas/


Deeper START -vakiopakkauksen 
sisältö*:

– 1 Deeper START -kaikuluotain,

– 1 virtajohto lataukseen (ei sisällä sovitinta),

– 1 hakalukko kaikuluotaimen turvalliseen 

kiinnittämiseen siimaan,

– pikaopas sekä turvallista käyttöä ja säännöksiä 

käsittelevä asiakirja.

* Jos ostit erityistuotteen, kampanjatuotteen tai muun 

kuin vakiotuotteen, pakkauksen sisältö voi olla erilainen.
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Auto
ON

Kaikuluotaimen käynnistäminen

Liitä Deeper-kaikuluotain USB-virtalähteeseen mukana 

olevalla johdolla. Käytä lataukseen vakiomallista 

älypuhelimen tai tabletin laturia tai kytke johto 

henkilökohtaiseen tietokoneeseen tai toisen laitteen 

USB-lähtöliitäntään. 

Kun liität Deeper START laitteesi virtalähteeseen se 

kytkeytyy päälle automaattisesti. Oranssin valon 

välähdykset tarkoittavat, että laite latautuu. Välähdysten 

nopeus ja määrä kertovat akun lataustasosta.

– Yksi välähdys tarkoittaa,että akku on vähissä, mutta laite 

latautuu.

– Kaksi välähdystä tarkoittaa, että akku on 25% 

latautunut.

– Kolme välähdystä tarkoittaa, että akku on 50% 

latautunut.

– Neljä välähdystä tarkoittaa, että akku on 75% 

latautunut.

– Jatkuva valo tarkoittaa, että akku on täysin latautunut.
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24/7

10x

Jos valo vilkkuu taukoamatta on laitteen latauksessa 

ongelma. 

Tässä tapauksessa seuraa näitä ohjeita. 

1. Tarkista lämpötila. Jos lämpötila on 0°C tai alhaisempi, 

kokeile ladata Deeper START huoneenlämmössä.

2. Jos valo yhä vilkkuu ota yhteyttä huoltoon.
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Deeper-mobiilisovelluksen 
lataaminen

Deeper-sovellus on olennainen apuväline. Tarvitset sitä 

kaikuluotaimen hallintaan ja sen lähettämien kaikkien 

skannattujen tietojen näyttämiseen. Vaikka sinulla ei olisi 

Deeper-kalanetsintä, voit silti käyttää sovellusta 

täydellisen Deeper-kaikuluotain suunnitteluun – siinä on 

Solunar Forecasting -toiminto ja ladattavat kartat, joita voi 

käyttää offline-tilassa, sekä paljon muuta. 

Lue lisää >

– Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta.

– Käynnistä sovellus ja rekisteröidy.

– Katso demoesittely.
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https://deepersonar.com/fi/sovellus/
https://itunes.apple.com/us/app/deeper-smart-fishfinder/id680517501
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fridaylab.deeper&hl=fi


Auto
ON

Auto
OFF

Laite on niin älykäs, että se kytkeytyy 
päälle automaattisesti

Deeper STARTissa ei ole virtapainiketta vaan se kytkeytyy 

päälle automaattisesti, kun se on vedessä tai se on liitetty 

virtalähteeseen. 

Kun laite ei ole vedessä tai sitä ei ladata, se kytkeytyy pois 

päältä akun käyttöiän säästämiseksi.

Älä koskaan laita Deeperiä veteen, kun se on liitetty 

laturin johtoon! Tämä voi vaurioittaa laitetta, eikä 

takuu korvaa siitä johtuvia vahinkoja.
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WI-FI

ON

Wi-Fi Direct  ADVANCED

Deeper START
Connecting...

08:08

WI-FI

ON

Wi-Fi Direct  ADVANCED

Deeper START
Internet may not be available

08:08
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Deeper STARTin yhdistäminen 
Android-mobiililaitteeseen

Jos käytät Android-älypuhelinta tai -tablettia, noudata 

seuraavia ohjeita:

– Varmista, että kaikuluotain on kytketty päälle (se on 

joko liitetty virtalähteeseen tai se on vedessä).

– Avaa mobiililaitteessa Asetukset ja kytke Wi-Fi-yhteys 

päälle.

– Jos mobiililaitteessa on Wi-Fi Direct ADVANCED 

-toiminto, kytke se päälle. Jos mallissa ei ole tätä 

toimintoa, sivuuta tämä vaihe.

– Etsi Deeper START saatavilla olevien Wi-Fi-verkkojen 

luettelosta ja napsauta sitä.

Deeper START on nyt yhdistetty mobiililaitteeseen – 

näyttöön saattaa tulla viesti Internet ei ole ehkä 

käytettävissä tai jotain vastaavaa. Älä huoli, tämä on 

normaalia. Tämä tarkoittaa vain, että Deeper START 

käyttää nyt mobiililaitteen Wi-Fi-yhteyttä Internetin 

sijasta.

7



Mobile DataSettings

Carrier LTE 100%8:08 AM

Wi-Fi Assist

Mobile DataSettings

Carrier LTE 100%8:08 AM

Wi-Fi Assist

1 2
Settings → Mobile Data

Wi-Fi

Settings

Carrier 100%8:08 AM

Deeper START

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-FiSettings

Carrier 100%8:08 AM

Deeper START
No Internet Connection

!

1 2
Settings → Wi-Fi

Deeper STARTin yhdistäminen 
iPhoneen tai iPadiin

Jos käytät iPhonea tai iPadia, noudata seuraavia ohjeita:

– Varmista, että kaikuluotain on kytketty päälle (se on 

joko liitetty virtalähteeseen tai se on vedessä).

– Avaa mobiililaitteessa Asetukset, avaa sitten 

Mobiilitiedot ja varmista, että Wi-Fi Assist -toiminto on 

kytketty pois päältä. Se on tärkeää, koska jos tämä 

toiminto on aktiivinen, yhteys Deeper STARTiin voi olla 

katkonainen.

– Avaa sitten mobiililaitteessa Asetukset, avaa sitten 

Wi-Fi ja kytke se päälle.

– Etsi Deeper START saatavilla olevien Wi-Fi-verkkojen 

luettelosta ja napsauta sitä.

Deeper START on nyt yhdistetty iPhoneen tai iPadiin. 

Näyttöön saattaa tulla viesti Ei Internet-yhteyttä. Älä 

huoli, tämä on normaalia. Tämä tarkoittaa vain, että 

Deeper START käyttää nyt mobiililaitteen Wi-Fi-yhteyttä 

Internetin sijasta.
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Voit kokeilla kaikuluotainta kotona, 
mutta et luultavasti näe kalaa tarkasti

Jos laitat Deeper STARTin akvaarioon, kulhoon, sankoon, 

kylpyammeeseen tai vastaavaan säiliöön kotona, voit 

käynnistää laitteen ja yhdistää sen mobiililaitteeseen. 

Laite ei kuitenkaan luultavimmin pysty skannaamaan 

kunnolla vaan näet vain tyhjän näytön ja tilaviestin: Liian 

varjoisaa tai syvää.

Älä huoli, tämä on normaalia. Deeper START on herkkä 

kaikuluotain, joka on tarkoitettu skannaamaan laajoja 

avoimia vesiä, kuten jokia, järviä ja merta. Pienissä, 

varjoisissa ja suljetuissa vesissä kaikuluotain yrittää 

skannata, mutta vastaanottaa liian monta kaikuluotaimen 

paluusignaalia säiliön pohjasta ja seinämistä, eikä voi näin 

antaa tarkkaa lukemaa. Kokeile laitetta mieluiten 

todellisessa kalastuspaikassa ja saat todellisen tuloksen!
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Valmis kalareissuun

Kun valo palaa jatkuvasti Deeper STARTissa (kun se on 

kytketty virtalähteeseen), se tarkoittaa, että kaikuluotain 

on ladattu täyteen ja käyttövalmis. Jos olet yhdistänyt sen 

oikein älypuhelimeen tai tablettiin, voit laittaa sen veteen. 
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Kiinnitä Deeper START huolellisesti ja 
turvallisesti

Ennen kaikuluotaimen heittämistä veteen on hyvin 

tärkeää varmistaa, että se on kiinnitetty oikein siimaan 

ja vapaan. Aina kun kiinnität Deeper STARTin, noudata 

huolellisuutta, jotta kiinnität sen oikein. Tarkista 

seuraavat seikat: 

1. Kulkeeko siima oikein vavan ylimmän ja pienimmän 

siimaohjaimen läpi? Jos siimassa on tässä kohdin 

silmukoita tai solmuja, siima ei voi singota, kun se 

heitetään veteen, ja saatat hukata kaikuluotaimen.

2. Käytätkö laadukasta siimaa, joka ei ole kulunut tai 

rispaantunut? 

3. Onko hakalukko suljettu täysin ja oikein? Se on 

tärkeää, koska voit hukata kaikuluotaimen, jos lukkoa ei 

ole suljettu oikein.
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2m / 6ft
MAX

Deeper Sonar

Auto
ON

Deeper Sonar

Deeperin käynnistäminen skannausta 
varten

Käynnistä Deeper-sovellus älypuhelimessa tai tabletissa. 

Laita sitten kaikuluotain veteen lähelle sijaintipaikkaasi 

(korkeintaan 2 metrin päähän). Deeper START kytkeytyy 

automaattisesti päälle ja muodostaa yhteyden 

mobiililaitteeseen. 
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Jos Deeper START on vedessä, mutta se ei muodosta 

yhteyttä mobiililaitteeseen (näet Deeper-sovelluksessa 

näytön alareunassa tilaviestin Deeperiä ei ole 

yhdistetty), toimi seuraavasti:

1. Avaa mobiililaitteessa Asetukset ja varmista, että Wi-Fi 

on kytketty päälle.

2. Varmista, että Deeper STARTin akku on ladattu. Voit 

kalareissun aikana liittää kaikuluotaimen auton laturiin tai 

kannettavaan lisälaturiin ja tarkistaa, mikä valo 

laitteeseen syttyy. Jos akku on tyhjä, lataa se!

3. Tarkista lämpötila. Deeper START toimii 0-40 °C. 

Huomaa, että veden ja ilman lämpötila voi poiketa 

toisistaan, ja tässä veden lämpötila on tärkeintä.

4. Varmista, että käytät yhteensopivaa mobiililaitetta ja 

sovelluksen uusinta versiota.

5. Jos laite ei vieläkään muodosta yhteyttä, ota yhteyttä 

tukeen.
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https://deepersonar.com/fi/tuki/


50m/160ft
MAX

Heitä ja skannaa!

Heitä Deeper START skannattavaan paikkaan ja kelaa se 

takaisin. Katso takaisinkelauksen aikana älypuhelimessa 

tai tabletissa näkyviä vedenalaisia skannauksia. 

Kun heität Deeper STARTin veteen ja kelaat sitä, pidä 

älypuhelin/tabletti sellaisessa paikassa, jossa se voi 

helposti napata kaikuluotaimen signaalin. Jos 

älypuhelin/tabletti on maassa tai taskussa, yhteys voi olla 

katkonainen. Suosittelemme käyttämään vapoja varten 

Deeper-älypuhelinasennusta.

Lisää vinkkejä ranta- ja laiturikalastukseen
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https://deepersonar.com/fi/aelypuhelimen-kiinnike/
https://deepersonar.com/fi/rantakalastus/


Auto
OFF

Pyydystä merkitsemäsi kala 

Kun olet skannannut alueen, löytänyt hyvän kala-apajan 

ja paikantanut kalan, on oikea hetki pyydystää se. Nappaa 

pari jättivonkaletta ja jaa kokemuksesi.  
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USA +1 904 204 4808
UK +44 3307 771477

support@deeper.eu
www.deepersonar.com

24/7
Kysymyksiä?
Autamme sinua mielellämme

Jos kohtaat ongelmia, sinulla on kysymyksiä tai haluat 

vain jakaa kokemuksesi, ota meihin yhteyttä haluamallasi 

tavalla. Verkkosivuston tukisivulla on tietoja eri tavoista, 

joilla voit ottaa meihin yhteyttä. 

Arvostamme suuresti kaikkia kommenttejasi ja 

palautettasi. 

Muista, että sosiaalisen median sivuillamme esimerkiksi 

YouTubessa ja Facebookissa on runsaasti hyödyllisiä 

tietoja. Käy kurkkaamassa!
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https://deepersonar.com/fi/tuki/
https://www.youtube.com/DeeperSonarFI
https://www.facebook.com/BuyDeeper/

