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Käytön aloitus

Opi aloittamaan etäisyyden tunnistimen käyttö.

Tietoja paikantimestasi
Nokia Treasure Tag (WS-2) -paikantimen avulla löydät helposti kadonneet arvoesineet.

Sijoita paikannin laukkuusi tai kiinnitä se hihnalla avaimiisi. Jos unohdat tavarasi, puhelin antaa 
ilmoituksen. Jos kadotat tavarasi, voit selvittää kartasta, mistä etsiminen kannattaa aloittaa.

Paikannin on yhteensopiva Treasure Tag -sovelluksella sekä Bluetooth-versiolla 4.0 tai uudemmalla 
versiolla varustettujen Windows Phone 8 -puhelimien tai uudempien puhelimien kanssa. Jotkin 
tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella puhelinmallin tai ohjelmistoversion mukaan. Saat parhaan 
käyttökokemuksen Lumia-puhelimen kanssa. Sovellus, luettelo yhteensopivista laitteista ja 
lisätietoja yhteensopivuudesta on saatavilla Kauppa-palvelussa.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän 
laitteen käyttöopas.

Näppäimet ja osat
Opi tuntemaan paikantimesi.

1 NFC-alue
2 Silikonihihna ja silmukka
3 Monitoiminäppäin
4 Akkukotelon kansi
5 Silikonihihna ilman silmukkaa

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Varoitus: Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kytke tai katkaise tunnistimen virta
Voit kytkeä tai katkaista tunnistimen virran.

Tunnistimeen kytkeytyy automaattisesti virta, kun paristo asetetaan paikalleen.
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Voit katkaista tunnistimen virran tai kytkeä sen uudelleen painamalla monitoiminäppäintä 3 sekunnin 
ajan.
Voit myös katkaista tunnistimen virran irrottamalla pariston.

Vaihda hihna
Tunnistimen mukana toimitetaan kaksi silikonihihnaa: toisessa on silmukka kiinnitystä varten, 
toisessa ei.

1. Vedä hihna irti tunnistimesta. Voit vääntää hihnan reunan varovasti irti urasta käyttämällä 
paperiliitintä tai vastaavaa työkalua.
2. Aseta tunnistin toiseen hihnaan, venytä hihnaa varovasti ja vedä se paikalleen.
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Muodosta pariliitos ja yhdistä

Ennen paikantimen käyttöä se on liitettävä puhelimen pariksi ja yhdistettävä siihen.

Voit yhdistää tunnistimen puhelimeen joko NFC- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Varmista, että 
paikantimeen on kytketty virta ja että puhelimessa on SIM-kortti.

Paikantimen voi yhdistää vain yhteen puhelimeen kerrallaan. Puhelimeen voi kuitenkin yhdistää 
samanaikaisesti jopa neljä paikanninta. Jos puhelin, johon tunnistin on yhdistetty, on kantaman 
sisällä, voit paikantaa puhelimen painamalla monitoiminäppäintä. Puhelimesta kuuluu tällöin 
ilmoitusääni. Jos haluat yhdistää tunnistimen toiseen puhelimeen, palauta ensin sen alkuperäiset 
asetukset.

Voit katkaista paikantimen ja puhelimen välisen yhteyden. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

Liitä tunnistin pariksi NFC-toiminnon avulla
Liitä tunnistin puhelimen pariksi nopeasti käyttämällä NFC-toimintoa.

1. Varmista, että NFC-toiminto on käytössä puhelimessa.
Lisätietoja NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.

2. Kosketa tunnistimen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

3. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Liitä paikannin pariksi Bluetooth-toiminnon avulla
Jos puhelimesi ei tue NFC-toimintoa, voit liittää tunnistimen puhelimen pariksi Bluetooth-toiminnon 
avulla.

Paikantimen käyttöön tarvitset Treasure Tag -sovelluksen. Voit ladata sovelluksen Windows Phone -
kaupasta.
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1. Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä puhelimessa.
Lisätietoja Bluetooth-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.

2. Napauta puhelimessa kohtaa Treasure Tag.
3. Valitse paikannin ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.
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Peruskäyttö

Opi etäisyyden tunnistimen käytön perusasiat.

Määritä tunnistimen asetukset
Määritä, miten ja milloin tunnistin hälyttää.

Napauta puhelimessa kohtaa Treasure Tag.

1. Kun muodostat pariliitoksen ensimmäisen kerran, asetusten määritys alkaa automaattisesti. 
Muussa tapauksessa napauta puhelimessa kohtaa MÄÄRITÄ TUNNISTE paikantimen alapuolella.
2. Valitse paikantimen kuvake napauttamalla kohtaa lisää kuva ja haluamaasi kuvaketta.
3. Anna paikantimelle nimi napauttamalla kohtaa TUNNISTEEN NIMI ja kirjoittamalla nimi.
4. Valitse, miten ja missä puhelin antaa hälytyksen.

Hälytys laukeaa, kun tunnistimen ja puhelimen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa tai sen signaali on 
heikko. Esimerkiksi suljettu ovi voi laukaista hälytyksen. Saat valitsemasi hälytykset, vaikka puhelin 
olisi äänettömässä tilassa. Jos käytössäsi on useita tunnistimia, puhelin ilmoittaa lisäksi, mikä 
tunnistin on laukaissut hälytyksen.

Hallitse paikannintasi
Tarkista tunnistimen tapahtumat ja muuta sen asetuksia. Voit myös kiinnittää paikantimen puhelimen 
aloitusnäyttöön, jolloin saat sen käyttöön nopeasti.

1. Napauta kohtaa Treasure Tag.
2. Napauta paikanninta, jota haluat tarkastella. Jos sinulla on useita tunnistimia, napauttamalla 
kohtaa voit tarkistaa, mikä niistä on mikä.

Lisää paikannin paikantimien luetteloon
Napauta kohtaa  > lisää tunniste.

Muokkaa tunnistimen asetuksia
Valitse paikannin ja napauta kohtaa  > MUOKKAA TUNNISTETTA.

Kiinnitä tunnistin puhelimen aloitusnäyttöön
Napauta kohtaa  > kiinnitä aloitusnäyttöön. Voit myös napauttaa tunnistinta tunnistimien 
luettelossa, pitää sitä painettuna ja valita vaihtoehdon kiinnitä aloitusnäyttöön.

Katkaise tunnistimen yhteys manuaalisesti
Napauta kohtaa . Paikantimen kuvake muuttuu harmaaksi. Muodosta yhteys uudelleen 
napauttamalla kohtaa  tai koskettamalla tunnistimen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella.

Poista paikannin
Napauta kohtaa  > poista tunniste.

Löydä paikantimesi
Oletko kadottanut paikantimesi etkä tiedä, missä se on? Voit aloittaa etsimisen tarkistamalla kartalta, 
missä puhelin on menettänyt yhteyden paikantimeen.

© 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. 7



Jotta kohta, jossa yhteys menetettiin, voidaan paikantaa kartalla, GPS-koordinaattien on oltava 
käytettävissä.

Palvelujen käytön tai sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataamisen aikana voi siirtyä suuria määriä 
tietoja, mikä voi aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

1. Varmista, että GPS-toiminto on käytössä puhelimessa.
2. Napauta kohtaa Treasure Tag ja haluamaasi paikanninta.
3. Odota, kun puhelin yrittää etsiä tunnistinta.
4. Jos puhelin ei löydä paikanninta, napauta kohtaa avaa kartta. Kartalla näkyy summittainen alue, 
jolla puhelin oli viimeksi yhteydessä paikantimeen.

Hae reittiohjeet paikantimen luo
Saat reittiohjeet näkyviin karttanäkymässä napauttamalla osoiteilmoitusta ja kohtaa reittiohjeet.

Löydä yhdistetty tunnistin
Toista ilmoitusääni napauttamalla tunnistinta puhelimessa. Kun tunnistin on löytynyt, voit hiljentää 
sen painamalla tunnistimen monitoiminäppäintä tai napauttamalla puhelimessa kohtaa .

Aseta tunnistin mykistymään automaattisesti
Etkö halua saada tunnistimen ilmoituksia kotona tai toimistossa? Aseta tunnistin mykistymään 
automaattisesti, kun puhelin on yhteydessä johonkin määrittämistäsi WLAN-verkoista.

1. Napauta puhelimessa kohtaa Treasure Tag >  > hiljainen tila.
2. Lisää uusi verkko napauttamalla kohtaa .
3. Valitse haluamasi WLAN-verkko käytettävissä olevien verkkojen luettelosta.

Voit lisätä hiljaisen tilan asetuksiin useita WLAN-verkkoja.

Kun puhelin on yhteydessä valitsemaasi WLAN-verkkoon, kaikki tunnistimen ilmoitukset mykistyvät 
automaattisesti.
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Löydä puhelin tunnistimen avulla
Etkö muista, mihin jätit puhelimesi? Paikanna se tunnistimen avulla.

1. Paina monitoiminäppäintä. Puhelimesta kuuluu paikantamista helpottava ilmoitusääni, vaikka 
puhelin olisi äänettömässä tilassa.

2. Kun löydät puhelimen, sammuta ilmoitusääni napauttamalla puhelimessa näkyvää ilmoitusta.

Ota valokuva etäyhteydellä
Haluatko välttää kameran tärähdystä ottaessasi valokuvia puhelimellasi? Paikantimen avulla voit 
ottaa kuvan etäyhteydellä käyttämättä kameranäppäintä tai puhelimen kuvaketta.

Jos puhelimessasi ei ole Lumia Selfie -sovellusta, voit ladata sen Kauppa-palvelusta.

1. Napauta puhelimessa kohtaa Lumia Selfie.
2. Ota kuva painamalla paikantimen monitoiminäppäintä.

Kuvan ottamisen jälkeen voit muokata kuvaa puhelimessa. Palaa ottamaan toinen kuva painamalla 
monitoiminäppäintä.

Vaihda paristo
Paikannin toimitetaan paristo valmiiksi asennettuna, mutta jossain vaiheessa paristo on vaihdettava.

Tunnistimessa on vakiomallinen CR2032-paristo. Kun paristo tyhjenee kokonaan, se on vaihdettava 
uuteen, ennen kuin tunnistinta voi käyttää.

Kun pariston varaus on vähissä, tunnistin antaa hälytysäänen ja Treasure Tag -sovellus näyttää 
ilmoituksen puhelimessa. Jos olet kiinnittänyt tunnistimen puhelimen aloitusnäyttöön, sen ruudussa 
näkyy paristokuvake.

1. Aseta paperiliitin tai vastaava työkalu paikantimen takaosan vasemmassa alakulmassa olevaan 
rakoon.
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2. Väännä takakansi varovasti ylös.
3. Vaihda uusi paristo vanhan tilalle. Varmista, että asetat pariston oikein päin.
4. Kohdista takakannen ja laitteen viistot kulmat ja napsauta kansi takaisin paikoilleen.

Palauta alkuperäiset asetukset
Voit poistaa kaikki pariliitokset ja palauttaa tunnistimen alkuperäiset asetukset.

1. Avaa takakansi ja poista paristo varovasti tunnistimesta.
2. Aseta paristo takaisin paikalleen ja pidä samalla monitoiminäppäintä painettuna.
Voit myös palauttaa alkuperäiset asetukset poistamalla tunnistimen siihen yhdistetystä puhelimesta 
tai muusta laitteesta.

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, tunnistin muodostaa heti pariliitoksen mihin tahansa 
puhelimeen, jonka laitepariluetteloon tunnistin sisältyy. Jos poistat tunnistimen luettelosta, tunnistin 
katkaisee yhteyden kyseiseen puhelimeen ja palauttaa alkuperäiset asetukset.
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Vianmääritys ja tuki

Jotta saisit kaiken irti laitteestasi, tutustu osoitteeseen www.nokia.com/support.
Täältä löydät täysimittaiset käyttöohjeet, vianmääritystiedot ja keskustelut sekä lisätietoja eri 
ominaisuuksista, teknologioista ja yhteensopivuuksista.

Vianmääritys ja keskustelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.
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Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Märät ja pölyiset olosuhteet
• Tämä tuote on veden- ja pölynkestävä suojausluokituksen mukaisesti.

Tärkeää: Tämän laitteen kanssa käytettävät lisälaitteet eivät ole yhtä kestäviä, pölynkestäviä tai vedenkestäviä kuin 
itse laite. Esimerkiksi latureita tulee käyttää vain kuivissa oloissa, ei koskaan kosteana tai märkänä.

• Laitteen vedenkestävyys koskee vain kylmää, puhdasta makeaa vettä. Älä altista laitetta muunlaisille nesteille, esimerkiksi 
merivedelle.

• Älä upota laitetta veteen.
• Jos laite on kastunut, kuivaa se kuivalla liinalla. Jos se on altistunut muulle nesteelle, pirskota siihen heti hieman puhdasta 

makeaa vettä. Pyyhi laite huolellisesti kuivaksi.
• Jos liittimet ovat pölyiset, pirskota niihin hieman puhdasta makeaa vettä. Kuivaa laite sekä liitinalue huolellisesti ja anna 

liittimien kuivua.
• Avaa takakansi vain kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Puhdista ja kuivaa laite ennen takakannen avaamista, jottei laitteen 

sisäosiin pääsisi vettä tai pölyä. Varmista, että laitteen sisäosat ja takakannen tiivisteet ovat kuivat ja puhtaat ja että niissä 
ei ole vieraita esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kosteustiivisteitä.

Laitteen ylläpito ja huolto
• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 

elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä säilytä laitetta kuumassa.
• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa 

vahingoittaa laitetta.
• Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää 
tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa lähimmän 
kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta www.nokia.com/support. Lisätietoja 
laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Akkujen turvallisuus
Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä ne.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen 
käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai 
mitätöidä sitä koskevan takuun. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua.
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Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä WS-2 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden 
soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa www.nokia.com/global/
declaration/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa 
tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia 
lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta 
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei 
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa 
sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty 
ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi 
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai 
käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan 
sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla 
kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia 
vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden 
käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 
kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite 
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki 
asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetysten 
vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin 
seuraavista tavoista:

• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilylle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöä koskevien FCC-
säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa eikä sen 
läheisyydessä.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen 
tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Takuu
Microsoft Mobilen takuuaika tälle tuotteelle on 12 kuukautta. Lisätietoja on paikallisessa takuutekstisivustossa www.nokia.com/
support.
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