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Joonis 4

Signaali
tugevus
Lemmikkontakt 1

Aku
tase

SOS

• Positsioneerimise tüüp: GPS või Wi-Fi.
• Helirežiim: näitab kella praegust häälerežiimi - meloodia, vibratsioon või hääletu režiim.
• Signaali tugevus: näitab mobiilivõrgu signaali tugevust.
• Aku staatus: näitab aku toitetaset ning seda,
kas akut hetkel laetakse.
• Kellaaeg ja kuupäev: Näitab praegust kellaaega ning kuupäeva.
• Sa saad seadete menüüs valida kolme erineva formaadi vahel.
• Lemmikkontakt 1/2: Selles kohas saad rakenduses märgitud lemmikkontaktidega häälvõi videokõnet alustada ja sõnumeid saata

Joonis 5
Siin on üks valik (joonis 5):
• SOS-nupp - kui SOS-nuppu on vajutatud,
helistab MyKi SOS-kontaktiks määratud isikule.

Sõnumid

• Konaktid/Rakendused/Seadete Menüü:
Lehitsedes pealehest vasakule, saad minna kella vastavasse menüüsse.
• Sõnumite menüü: lehitsedes pealehelt üles,
avaneb nimekiri viimastest sõnumitest.
• Kõnelogi menüü: lehitsedes pealehelt alla,
avaneb nimekiri sisse tulnud, väljunud ning vastamata kõnedest.
• SOS: lehitsedes kodulehelt paremale, algab
SOS-kõne.

2. KONTAKTIDE MENÜÜ
Perekond

Lisa
kontakt

Sõbrad

Joonis 6

Siin asuvad kõik kella lisatud kontaktid.
Kontaktid on paigutatud kahte gruppi (joonis 6):
• Perekond

• Sõbrad

Joonis 7
Kui vajutada nuppu “Lisa uus kontakt”, avaneb
menüü (joonis 7).
Seejärel näed kahte valikut:
• Kella nupp - lapsed saavad Myki Junior
kellade kontake üksteisega vahetada, kui oma
kellad ühendavad. Vajutades nuppu, hakkab
kell automaatselt otsima ja lisama teisi MyKi
Junior kellasid, millel see nupp aktiveeritud on.
Kui vanemad on taotluse kinnitanud, saavad
lapsed üksteisega rääkida. Vanemad saavad
alati rakendusse teavituse, kui laps tahab lisada
endale kella uue sõbra.
• Rakenduse nupp - sa saad anda MyKi Junior
kella ligipääsuloa mõnele teisele usaldusväärsele kasutajale. See nupp avab kella ekraanil
QR koodi, mida teine kasutaja peab skannima
MyKi Junior mobiilirakendusega. Sina saad ligipääsutaotluse, mida saad rahuldada või tagasi
lükata. Samuti võid valida, millistele andmetele
usaldatud isik ligipääsuloa saab.

Joonis 14

See ekraan (joonis 8) näitab kella ning vanemate/
sõprade vahel tehtud kõnede logi. Vali kontakt,
kellele soovid tagasi helistada, kasutades selleks
videokõne, häälkõne (joonis 9), või saada emotikon,
tekst- või häälsõnum.

Joonis 11
Hädaolukorras saab laps teha SOS-kõne isikule,
kes on valitud SOS- kontaktiks. SOS-kõne saab teha
järgmiselt:
• Hoia all SISSE/VÄLJA nuppu
• Ava SOS-menüü ning vajuta SOS-nuppu

Suhtlusmenüüs (joonis 14) on 3 kiirnuppu, mille
abil saad saata:
• Emotikone • Pilte •Helisõnumeid

5. VIDEOKÕNE

7. SÕNUMITE MENÜÜ

9. RAKENDUSTE MENÜÜ

Joonis 10
Sul on 4 nuppu sellel ekraanil (joonis 10):
• Suurenda helitugevust
• Vähenda helitugevust
• Vaigista mikrofon
• Lõpeta kõne

Uue sõnumi saabumise kohta saad sa teavituse
(joonis 12). Saadud sõnumit saab lugeda, vajutades teavitusele. Kui valid sõnumite menüüst
kontakti (joonis 13), avaneb suhtlusmenüü.

Rakenduste menüüs on sul ligipääs järgnevale:
1. Taskulamp
2. Sammulugeja
3. Äratuskell
4. Kalkulaator
5. Mängud

9.4 Kalkulaatori menüü
MyKi kellas on kalkulaator.
9.5 Mängud
MyKi kellast leiad 4 lõbusat ning arendavat
mängu (joonis 16). Nende avamiseks lehitse
üles kohast, mida on näidatud joonisel 15.

Seadete menüüs (joonis 17, joonis 18) on sul ligipääs:
1. Esilehele
5. Helitugevusele
2. Teemadele
6. Vibratsioonile
3. Ekraanile
7. Keelele
4. Helidele
8. Süsteemile
10.1 Esileht
See säte (joonis 19) lubab sul muuta kella esilehte. Sa saad valida mitme erineva kujunduse
vahel .
10.2 Teema
See säte lubab sul valida kellale erinevaid teemasid. Valida saad erinevate värvide vahel.
10.3 Ekraan
See säte laseb sul muuta ekraani eredust ning
ekraaani kuvaaja pikkust.
• Eredus -- valida saab 10 erineva taseme vahel
• Kuvaaja pikkus -- valida saab nelja pikkuse
vahel: 5, 10, 30 või 60 sekundit

10.4 Helid
See säte (joonis 20) laseb sul muuta järgmiseid
helisid:
• Sissetulev kõne
• Märguanded
• Alarmid
Helide muutmiseks kasuta nooli
10.5 Helitugevus
See säte lubab sul muuta nende funktsioonide
helitugevust:
• Helin
• Muusika
• Märguanded
• Alarmid
Valida saad 10 erineva helitugevuse taseme
vahel.
10.6.Vibratsioon
See säte laseb sul aktiveerida või deaktiveerida
nende funktsioonide vibratsiooni:
• Helin
• Märguanded • Alarmid

Joonis 22

Joonis 21

9.2 Sammulugeja menüü
MyKi Junior kella abil saad mõõta:
• Tehtud samme -- kõnnitud sammude arvu,
joostud sammude arvu ning kõigi tehtud sammude arvu
• Põletatud kaloreid -- aktiivselt põletatud kaloreid, passiivselt põletatud kaloreid ning kõik
kulutatud kalorid kokku
• Aktiivselt veedetud aega -- möödunud aega,
eesmärgini jäänud aega ning päevast eesmärki
• Läbitavat distantsi -- juba läbitud distantsi,
eesmärgist puudu olevat ning päevast eesmärki.
9.3 Äratuse menüü
MyKi Junior kellal saab seadistada äratusi. Vajutades nuppu +, saad valida äratuse kuupäeva
ja kellaaja. Et äratus salvestada, vajuta nuppu
“salvesta”. Äratust saab lisada nii kellast kui ka
mobiilirakendusest. Äratustele arvulist piirangut pole.

Joonis 20

10. SEADETE MENÜÜ

9.1 Taskulambi menüü
MyKi Junior kella ekraani saab kasutada taskulambina
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Kontaktid
Rakendused
Seaded

Rakendus

8. SUHTLUSMENÜÜ
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Kõnelogi

Lemmikkontakt 2

Kellaaeg ja
kuupäev

Kell

6. SOS-KÕNE
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SOS

4. KÕNE MENÜÜ
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PEAMENÜÜD
Häälega
režiim

3. LISA UUS KONTAKT MENÜÜSSE
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Nano

USB port

ON/OFF
nupp

AVALEHT
Positsioneerimise
tüüp

1. SOS-MENÜÜ
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Kaamera

MYKI JUNIOR FUNKTSIOONID

Joonis 13

www.MyKi.watch

Kuidas ühendada MyKi™ Junior kell telefoniga?
1. Lülita MyKi™ Junior kell sisse, vajutades SISSE/VÄLJA nuppu (joonis 1). Kui mobiilandmeside teenus on kättesaadav, ilmub kella ekraanile
QR kood.
2. Ava oma telefonis MyKi™ Junior mobiilirakendus ning vajuta nupule „Skanneeri ja aktiveeri“ (joonis 3).
3. Skanneeri kella ekraanil olev QR kood, kasutades MyKy™ Junior mobiilirakenduses asuvat
skanneerimisala.
4. Sisesta lapse nimi, sugu, sünniaeg, kaal, pikkus ning kellas asuva SIM-kaardi telefoninumber (joonis 4).

Joonis 12

Palun tutvu enne toote kasutamist hoolikalt
kasutusjuhendiga

Kuidas installida MyKi™ Junior mobiilirakendust?
Rakenduse saad alla laadida, skannides karbi
peal olevat QR koodi või kui külastad Google
Play poodi (kasutades Androidi) või Apple Store’i (kasutades Apple’it)
Kuidas luua kontot MyKi™ Junior mobiilirakendusse?
Ava MyKi Junior mobiilirakendus ning vajuta
“Loo konto”:
• Loe läbi ning kinnita
konfidentsiaalsusleping ning kasutustingimused
• Sisesta oma e-posti
aadress (joonis 2)
• Kinnita oma e-posti
aadress
• Sisesta
salasõna
(salasõna peab sisaldama vähemalt kuut
tähemärki või numbrit)
• Kinnita salasõna
• Vali profiilipilt
• Sisesta enda nimi
• Sisesta enda telefoJoonis 2
ninumber
• Vajuta REGISTREERI

Joonis 8

KASUTUSJUHEND

Kuitas aktiveerida MyKi™ Junior kella?
1. Võta kell pakendist välja ning lae seda pakendis oleva kaabliga, kasutades standardset 5
V USB toiteallikat.
2. Sisesta SIM-kaart seadmesse nii, nagu on
näidatud joonisel 1. SIM- kaart peab olema
seotud aktiivse kõne- ja andmesideteenusega.
SIM- kaardilt peab olema eemaldatud PIN kood.
3. Ühenda kell MyKi™ Junior mobiilirakendusega

10.7.Keel
See säte (joonis 21) laseb sul muuta MyKi Junior kella keelt.
Et keelt muuta, lehitse paremale või vasakule.
10.8.Süsteem
See säte (joonis 22) lubab sul muuta MyKi Junior kella süsteemiseadeid.
TÄHELEPANU! Et pääseda süsteemi menüüsse, peab kasutama MyKi Junior rakendusest
leitavat PIN-koodi-> Kella seaded-> Süsteemi
menüü.

MYKI JUNIOR
RAKENDUS
Asukoha paneel
Näitab kella asukohta kaardil kasutades GPS
signaali, mobiilimaste või Wi-Fi võrku.
• GSM signaal: see
näitab mobiilside signaali tugevust.
• \ Positsioneerimine: see näitab hetkel
kasutatavad positsioneerimismeetodit - WiFi\GPS\LBS.
• Aku - kella aku toitetase.
• Kiirus - näitab, kas
laps liigub ja milline
on tema liikumiskiirus.
See nupp näitab MyKi kõne võimalusi:
• MyKi helista mulle - tekib aken, millesse tuleb sisestada telefoninumber, millele kell
peab helistama.
• Videokõne - algab videokõne kellaga.
• Helista MyKile - avaneb aken, kuhu tuleb sisestada kella kontaktnumber.

Asukoha ajaloo paneel
Näitab asukohtasid, kust kell on saatnud asukohasignaali viimase päeva või viimase 30 päeva
jooksul, iga asukoha juurde on lisatud ka aeg,
millal kell sealt signaali saatis.
• Grupeerib
lähedalasuvad asukohad.

lubatud kiirus. Ära unusta muuta seda seadistust
situatsioonis, kus on teada, et laps liigub ühest
kohast teise auto või mõne muu sõidukiga.
Lapse aktiivsuse paneel

• Kella asukoha ajalugu. Vajutades seda
uuesti näitab kordust
2 või 3 kordse kiirendusega.

Turvatsoon - sa saad määrata kaks „turvatsiooni“. Kui sa aktiveerid need esimest korda, pead
määrama turvatsoonide läbimõõdu. Liigu mööda
kaarti nii, et kaardil asuv ring märgiks ala, mida
soovid turvatsooniks lisada.
Sa saad muuta (suurendada või vähendada) turvatsooni läbimõõtu. Vajuta „Järgmine“. Siin saad
valida turvatsoonile nime ning helirežiimi. Vajuta
„Aktiveerimine“. Kui turvatsoonid on aktiveeritud, saab neid vajadusele vastavalt hõlpsasti
aktiveerida ning deaktiveerida. Kui laps väljub
turvatsoonist sel ajal kui tsoon aktiivne on, saad
märguande.
Kiiruspiirang: see funktsiooniga saad märguande, kui kiirus on suurem kui rakenduses määratud

Tekst - ja häälsõnumite paneel
Et alustada vestlust, vali üks ekraani alumises
servas asuvast neljast valikust.

Seadete paneel
Personaliseeri MyKi Junior kella seadeid
mobiilirakendusest.

Sa saad saatmiseks
valida:
• Emotikoni
• Tekstsõnumi
• Pildi
• Häälsõnumi

Minu laps - siit
saad muuta oma
lapse kohta sisestatud
andmeid - nime, sugu,
sünnipäeva, pikkust,
kaalu ning kontaktnumbrit.

Et saata emotikone, vajuta paremal all nurgas
asuvale emotikoni ikoonile ning vali meelepärane emotikon.

Salvestab informatsiooni lapse päeva jooksul
tehtavatest tegevustest: sammude arv (kõnnitud
sammude ning joostud sammude), läbitud distants ning põletatud kalorid. Siit näed ka tegevuste ajalugu - siin on info turvatsooni sisenemise
ning sealt lahkumise kohta, kiiruspiirangu kohta
jne. Sa saad lisada päevaseid eesmärke - aktiivse perioodi pikkus, läbitud distants, põletatud
kalorid (nii aktiivselt kui ka passiivselt põletatud
kalorid). Tulemused arvutatakse välja lapse kohta käivate andmete põhjal, mille oled eelnevalt
rakendusse sisestanud - pikkus, kaal, sugu.

Et saata tekstsõnumit, vajuta vasakul all nurgas
asuvale tekstiväljale, kuhu saad sisestada oma
sõnumi.
Et saata pilti, vajuta all paremal nurgas asuvale kaamera ikoonile. Seejärel vali, kas soovid
teha uue foto, või valida olemasoleva pildi mobiiltelefoni galeriist.
Et saata häälsõnumit, vajuta ja hoia all mikrofoni ikooni.
Vajutades nuppu, saadetakse sinu lapse kellale
häälsõnum.

Kontaktid - siit
saad
muuta
sõprade ja perekonnaliikmete kontakte,
lemmiknumbreid ning
SOS-kontakti.
Audio ja helin - MyKi Junioril on 3 helirežiimi: tavaline, vibratsioonirežiim ning
hääletu režiim. Vali helina meloodia, helitugevus
ning vibratsioon - seda kõike vastavalt oma lapse
igapäevastele tegevustele.
“Mitte segada” režiim - siit saad valida
selle ajaperioodi päevas, mil sinu last
ei tohiks märguanded segada. Võid valida kas
“hääletu” või “kõnedest keeldumine”.

Automaatne väljalülitamine - siit saad
valida ajaperioodi, mil kell peab olema
välja lülitatud. Sel perioodil saab kella sisse lülitada vaid siis, kui vajutada SISSE/VÄLJA nuppu.

Kontaktide paneel
Siin saad luua uue kontakti. Et lisada uut kontakti,
vajuta + .
Sisesta nimi ja kontakti number, peale
seda saad vajutada
grupi ikoonile ning
valida ühe kahest:
• perekond
• sõbrad

Akut säästev režiim - pikendab kella positsioneerimise intervalli ning lülitab välja
funktsioonid “turvatsoon” ja “kiiruspiirang”.
Kella esileht ja ekraan - vali kujundus
(esilehele), teema värv, ekraani eredus ning
ekraaniaja pikkus.

Vajuta
kaamera
ikoonile, et valida
kontaktile pilt. Et
lisada SOS-number,
vajuta SOS-ikoonile.
SOS-ikoon muutub
punaseks.
Kellale
saab lisada ainult

Vali keel - siit saad valida kella keele.

•
•
•
•

Süsteemi menüü - siist saad inforamatsiooni kella kohta:
IMEI
tarkvara versioon
Signaali tugevus
Taaskäivitamine ning välja lülitamine

ühe SOS-kontakti.
Kui märgid kontakti tähekesega, muutub kontakt
lemmikkontaktiks 1/2, mis ilmub kella esielehe.
Kontaktid mis on rakendusse lisatud, omavad
mõlemas suunas võimalust lapse kellaga suhtlemiseks läbi:
Häälkõne, videokõne ning sõnumite. Sa saad
lisada lisada piiramatul arvul kontaktnumbreid.
Kontaktide muutmine

Kontaktide menüüs saad muuta sisestatud kontakte.
Et kontakti infot muuta, vajuta nuppu „muuda“.

KORDUMA KIPPUVAD
KÜSIMUSED
Aku
Akut saab laadida standartse B-tüüpi mikro USB
kaabliga, 5V, 0,5-1,5A.
• Enne esimest kasutamist või juhul, kui kella
pole kasutatud pikka aega, lae kella aku enne
kasutamist täiesti täis.
• Kui kell on USB kaabliga valesti ühendatud,
võib seade viga saada.
Mis asub karbi sees?
• 1 x MyKi™ Junior kell.
• 1 x USB kaabel
• 1 x PIN SIM-kaardile
• Turvalisus- ning ohutusjuhend
Sinu seadmel on mobiiltelefoni elemente. Järgi
seadme juhises olevaid soovitusi ning instrutksioone.
Milline SIM-kaart on vajalik?
MyKi Junior kell töötab nano SIM-kaardiga. Et
paigutada SIM-kaart kella sisse korrektselt, vaata palun (joonist 1).
Seadme nõuetekohaseks toimimiseks peab
SIM-kaart olema seotud aktiivse kõne- ja andmesideteenusega. Tootja ei vastuta kahjustuste
või ebamugavuste pärast, mis on põhjustatud
muudetud, kaotatud või varastatud SIM-kaardi
tõttu.

Kas kell on veekindel?
TÄHELEPANU! MyKi Junior kell ei ole veekindel.
Kui kell veega kokku puutub, lülita kell välja ja
lase sel kuivada toatemperatuuril, rätiku peal.
Oota vähemalt 4 tundi enne, kui selle taas sisse
lülitad.
Kas saan jälgida rohkem kui ühte kella läbi MyKi
Junior mobiilirakenduse?
Jah, kui need on ühendatud sinu kontoga. Uue
kella saab kontoga ühendada, minnes Seaded >
Konto seaded > Lisa uus kell. Ümberlülituse saab
teha, vajutades rakenduse üleval vasakul nurgas
asuvat noolt.
SAR (spetsiifiline neeldumismäär)
Seadmel on mobiiltelefoni elemente, kell sisaldab saatjat ning vastuvõtjat. Kui kell on sisse
lülitatud, võtab see vastu ja edastab raadiosageduslikku energiat. Kui suhtled seadet kasutades,
kontrollib kõnetöötlussüsteem edastustaset.
SAR-i piirang on 2 W / kg, seadme maksimaalne
SAR-i väärtus on alla 1,25 W / kg.
Lihtsustatud EL vastavusdeklaratsioon
Alterco Robotics EOOD deklareerib, et raadiotelefon MyKi™ Junior vastab direktiivile 2014/53/
EU. EL vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti
leiad internetiaadressilt:
www.myki.watch/en/declaration-of-conformity/

OHUTUSJUHEND
Ohutu kasutamine
• Kanna seadet ainult oma randmel.
• Hoia seadet kõrvast eemal, sest selle heli võib
olla üsna vali.
• Hoia seadet eemal südamestimulaatorist ja
muudest meditsiiniseadmetest.
• Ära kasuta seadet temperatuuril alla 0 °C või üle
40 °C. Seadet on ohutu kasutada ainult temperatuurivahemikus 0 °C – 40 °C. Seadme kasutamine
madalamal või kõrgemal temperatuuril võib kahjustada seadet või tervist.
• Ära hoia seadet kaua otsese päikesevalguse
käes.
• Ära hoia seadet lahtise leegi lähedal ja ära lase
sel üle kuumeneda.
• Ära viska, kriimusta ega pilla seadet. Seade ei
ole põrutuskindel!
• Puhasta seadet puhta ja kuiva rätikuga.
• Ära lase seadmel ega selle osadel (sh aku) märjaks saada. Ära mine koos seadmega ujuma ega
kasuta seda vee all. Hoidu märja seadme kasutamisest.
• Seade EI OLE veekindel.
• Ära kasuta seadme puhastamisel puhastusvahendeid ega kemikaale. Keemilised ained võivad
seadet kahjustada!
• Ära aseta seadet otse liivale (rannas, mänguväljakul jne).
• Kui seade puruneb, kogu seadme tükid kokku.
Jälgi, et su laps ei paneks seadme tükke suhu. Väi-

kesed tükid võivad põhjustada lämbumist või muid
tervisekahjustusi.
• Hoia seade lemmikloomadest eemal.
• Ära luba lastel akut laadida täiskasvanu järelvalveta.
• Seadme laadimine või USB-kaabli sisestamine
on rangelt keelatud, kui seade on randmel! Sarnaselt paljude muude elektrooniliste seadmetega
toodab seade laadimise ajal soojust.
• Ära ühenda seadmega defektseid või valesid
USB-kaableid ning laadijaid.
• Ära mängi akuga. Aku vale kasutamine võib
põhjustada selle süttimise või isegi plahvatuse.
• Ära avalda seadmele tugevat rõhku, ära proovi
seadet ümber ehitada ja/või komponente muuta
(sh akut).
• Ära ava ega löö seadet, ära astu seadme või selle osade peale ning ära proovi seadet lahti võtta.
• Ära kahjusta USB-kaablit. Ära lõika, keera, rebi,
hammusta ega lagunda seda.
• Kohtades, kus seadet tohib kasutada vaid lennukirežiimis, peab kell olema äpi kaudu välja lülitatud.
• Sõidu ajal ei tohi seadet ega äppi kasutada. Autot juhtides keskendu ainult sõitmisele!
• Toode ei ole allergiate suhtes testitud. Plasti- ja
või metalliallergia ning naha tundlikkuse korral ei
tohiks seadet kasutada.
• Väldi seadme kokkupuudet magnetitega.
• Ära viska seadet ega selle komponente tulle.

Seadme garantii ei kehti ebaõigest kasutamisest
põhjustatud rikete korral. Allterco Robotics LTD/
EOOD ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud
seadme sobimatu kasutamise tagajärjel.
• Allterco Robotics LTD/EOOD ei ole vastutav kahjustuste eest, mis on tekkinud
MyKi™ kasutustingimuste eiramise tagajärjel:
www.myki.watch/en/terms-conditions/ ja sellest
ohutusjuhisest.
• Allterco Robotics LTD/EOOD ei ole vastutav
ühegi kahjustuse eest juhul, kui seade on antud
tarkvara diagnostikaks/uuendusteks või riistvara
diagnostikaks/remondiks volitamata remondi-teenusepakkujale.
• Alterco Robotics EOOD ei vastuta vale ja/või
puuduliku remonditeenuse eest, kui seade on saadetud tagasi kaupmehele, kellelt see oli ostetud ja
mitte Alterco Robotics EOOD-le.
Värskenda kella ning mobiilirakenduse tarkvara
regulaarselt uute versioonide väljatulekul.

Keskonnakaitse
Märgistus seadmel, lisanditel või dokumentatsioonil näitab, et seade ja selle elektroonilised lisandid (laadija, USB kaabel), tohib ära visata
ainult selleks spetsiaalselt ette nähtud kohtadesse.
Märgistus akul, kasutusjuhendil ning ohutusjuhendil, garantiikaardil või pakendil näitab,
et seadme patarei tohib ära visata ainult selleks
spetsiaalselt ette nähtud kohtadesse.
Palun järgi keskkonnakaitseks loodud instruktsioone ning viska seade, lisandid ning pakend ära
nii, et materjale saaks võimalikult palju taaskasutada - hoiame loodust!
Teenindus ning hooldus tehniliste probleemide
korral
Kui tekib küsimusi seadme, selle toimimise või
sellega seotud rakenduse kohta, loe palun veebilehel www.myki.watch asuvat peatükki “Küsimused
ja vastused” või võta meiega ühendust aadressil
info@elisa.ee

Teenindus ja hooldus
Teeninduseks ning hoolduseks pöördu lähimasse Elisa esindusse.
Tel.: 6 600 600
E-mail: info@elisa.ee
Koduleht: www.myki.watch
MyKi Junior kella aku ei ole eemaldatav. Palun
ära proovi seda seadmest eemaldada. Kui tekib
vajadus aku eemaldamiseks, võta meiega ühendust numbril +372 6 600 600

Ostukuupäev:..............................................
Seeria number:............................................
IMSI:.........................................................
Müüja nimi ja allkiri: ....................................
Seadme garnatii kehtib 2 (kaks) aastat alates
ostukuupäevast. Palun hoia see garantiikaart
alles. Garantiikaardiga antud õiguste kasutamiseks pead esitama selle koos esialgse
müügiarve ja/või kviitungiga (ostukinnitus). Garantii pakkumine on toodet müünud kaupmehe
kohustus. Kõik tagastusnõuded mis on seotud
garantiiga, tehakse kaupmehele, kellelt toode
on ostetud.
Seadme garantii kehtib 2 (kaks) aastat alates
ostukuupäevast. Garantiitöid teostab Elisa Eesti
AS poolt volitatud hoolduskeskus. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Tarkvaraga seotud küsimuste korral loe palun veebilehel www.myki.watch asuvat peatükki “Küsimused ja vastused” või võta meiega ühendust info@
elisa.ee või numbril +372 6 600 600.

(RoHSII Directive)

