KAUNILA HEVOSILLE AKTIIVISUUSMITTAUKSEN KÄYTTÖOHJE
1. Asenna sovellus
Asennetaan sovellus Play Storesta tai App Storesta.
2. Aktivoi sensori
Paina sensorin nastoja peukaloilla hetken aikaa. Aktivoi
sensori ravistamalla.
HUOM: Pidä laite asennuksen ajan liikkeessä. Sensori menee virransäästötilaan 2 min paikallaolon jälkeen
3. Sovelluksen käyttöönotto
Avaa Kaunila hevosille sovellus.
Valitse kieli
Lue ohjeteksti ja paina yhdistä
Valitse sensori. Riippuen puhelimestasi se löytyy joko MAC osoitteella, eli sarja numeroita ja kirjaimia tai nimellä Kaunila
smart sensor. Laitteen MAC osoitteen löydät ostopakkauksen sisäpuolelta.
Nimeä sensori.
Sovellus siirtää tallennetut tiedot --> Kalenteri aukeaa.
4.Laita sensori pantaan ja panta hevoselle!

Aktiivisuusmittauksen käyttö:
Kaunila aktiivisuussovelluksen käyttö ja lukeminen on helppoa. Siinä on kolme päänäkymää: lataa-, kalenteri- ja vuorokausinäkymä.
Sen lisäksi mukana on asetukset- näkymä.

Lataa- näkymässä näet, mikä
on tämänhetkisen aktiivisuuden
taso. Voit seurata, mitä erilaiset
liikkeet tarkoittavat sovelluksen
näytöllä ja ladata
aktiivisuussensoriin tallentuneet
tiedot.

Kalenterissa voit verrata
kunkin päivän aktiivisuutta
ja siirtyä
vuorokausinäkymään.

Vuorokausinäkymä
näyttää yhden päivän
kaiken aktiivisuuden ja
sen, miten aktiivisuus
on jakautunut eri
tuntien välille.

Aktiivisuussensorin muistiin tallentuu kaikki aktiivisuusdata hevosen liikkeistä. Suositeltava tietojen sovellukseen siirtämisen
enimmäisväli on noin 5 päivää. Tällöin muisti ei ehdi täyttyä ja kaikki data tallentuu.
Aktiivisuussensori toimii tavallisella CR 2025- paristolla. Voit vaihtaa sen itse. Kun panta likaantuu, poista aktiivisuussensori ennen
pesua. HUOM! Sensorin sisällä on paristo valmiina toimitettaessa.

VAROITUS: VAIN VAPAA-AJAN KÄYTTÖÖN

HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA MILLEKÄÄN LIUOTINAINEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.
HUOMIO:ÄLÄ ALTISTA LAITETTA HYÖNTEISKARKOTTEILLE, SILLÄ NE VOIVAT VAHINGOITTAA LAITTEEN PINTAA.
HUOMIO: ÄLÄ HÄVITÄ LAITETTA TAVALLISENA JÄTTEENÄ VAAN KÄSITTELE SE ELEKTRONIIKKAJÄTTEENÄ YMPÄRISTÖN SUOJELEMISEKSI.
HUOMIO: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA ISKUILLE TAI PUDOTA SITÄ, JOTTA LAITE EI VAHINGOITU.
HUOMIO: VAARATILANTEIDEN VÄLTTÄMISEKSI, HUOLEHDI, ETTÄ PANTA ON HYVIN KIINNITETTY JA ETTÄ ESIMERKIKSI TOINEN KOIRA EI PÄÄSE VÄÄNTÄMÄÄN TAI
LAITTAMAAN PÄÄTÄÄN PANNAN SISÄÄN.
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Aktiivisuussensorin paino: 9,4 g (paristoineen)
Halkaisija: 36,5 mm
Paksuus: 8 mm
Käyttölämpötila: -20 °C – +60 °C
Varastointilämpötila: -30 °C – +60 °C
Vesitiiviys: 30 m (standardin ISO 6425)
Pariston tyyppi: CR2025
Pariston käyttöaika: ~ 500 tuntia
Lähetystaajuus: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

7.2 Vaatimustenmukaisuus
7.2.1 CE
Kaunila Oy vakuuttaa, että tämä tuote täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

7.3 Patentti-ilmoitus
Tätä tuotetta suojaavat seuraavat patentit ja vireillä olevat patenttihakemukset sekä niitä vastaavat kansalliset oikeudet: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US
13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281. Lisäpatenttihakemuksia on vireillä.
7.4 Tavaramerkki
Kaunila, sen logot, ja muut Kaunila-brändin tavaramerkit ovat Kaunila Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään
Suunto Smart Sensor, sen logot ja muut Suunto-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet on rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä Suunto Oy:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet
pidätetään.
7.5 Takuu
Kaunila takaa, että tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Kaunila tai Kaunilan valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät
materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä rajoitettu takuu
on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.
Takuuaika
Rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä. Tuotteiden takuuaika on yksi vuosi.
Poikkeukset ja rajoitukset
Tämä rajoitettu takuu ei koske
1. a) tavallista kulumista, kuten naarmuja, hankaumia tai muidenkuin metallihihnojen värin ja/tai materiaalin muutosta, b) varomattoman käsittelyn aiheuttami a vikoja, eikä c) vikoja
tai vahinkoja, jotka johtuvat käyttötarkoituksen tai ohjeiden vastaisesta käytöstä, virheellisestä hoidosta, laiminlyönneistä ja onnettomuuksista, kuten pudotuksesta tai
musertumisesta,
2. painettua aineistoa ja pakkauksia,
3. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Kaunilan valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston
ja/tai palvelun kanssa
4. Paristoja

Kaunila ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen
kanssa.Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos:
1. tuotteen tai lisävarusteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti, 2. tuotteen
tai lisävarusteen korjaukseen on käytetty muita kuin
valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on
muuttanut tuotetta tai korjannut sen,
3.
tuotteen tai lisävarusteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty
lukukelvottomaksi jollain tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa
mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot, tai
4.
tuote tai lisävaruste on altistunut kemikaaleille, muun muassa
aurinkovoiteelle ja hyttyskarkotteille.
Takuuhuollon saatavuus
Takuuhuoltoa varten täytyy esittää tuotteen ostotosite. Takuupalvelun käyttöohjeet ovat osoitteessa www.kaunila.fi/warranty. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen valtuutettuun
Kaunila-jälleenmyyjään tai Kaunila asiakaspalveluun.
Vastuurajoitus
Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä rajoitettu takuuon ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Kaunila ei
vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön
estymisestä,
pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista
omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta
johtuvasta vahingosta, vaikka Kaunila olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaunila ei ole vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.
7.6 Tekijänoikeudet
Copyright Kaunila Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaunila, Kaunila-tuotteiden nimet, niiden logot ja muut Kaunila-brändin tavaramerkit ja tunnetut nimet ovat rekisteröityjä
tairekisteröimättömiä Kaunila Oy:n tavaramerkkejä. Tämä käyttöohje sisältöineen on Kaunila Oy:n omaisuutta. Se sisältää Kaunila- tuotteiden käyttöön liittyviä tietoja ja on tarkoitettu
yksinomaan Kaunila-tuotteiden käyttäjille. Sisältöä ei saa käyttää, jakaa, välittää, kopioida eikä jäljentää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman Kaunila Oy:n etukäteen antamaa
kirjallista lupaa. Olemme pyrkineet huolellisesti varmistamaan tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen selkeyden ja tarkkuuden. Mitään tarkkuutta koskevia suoria tai epäsuoria
takuita ei myönnetä. Tämän asiakirjan sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tämän asiakirjan viimeisin versio on ladattavissa osoitteessa www.kaunila.fi

