GPS seadme kasutusjuhend
kaluritele
Et tagada GPS seadme kindel töö, tuleks seda laadida
vähemalt iga 3 kasutuspäeva tagant. Enne püügile minekut
tuleb teostada järgmised toimingud etteantud järjekorras, et
kontrollida seadme tööd:
NB! Kui tegu on seadmega, mida pole visuaalselt võimalik
kontrollida, alusta punktist 2.
1 Kui GPS seadmele ühendatakse toide külge, siis peaks selle tuled
vilkuma hakkama. Kui tuled vilguvad, vaata punkti nr. 2. Kui seadmel
on toide küljes, kuid ühtegi tulukest põlema ei lähe, siis veendu, et
seadme aku oleks kindlasti laetud ning ühendused akuga füüsiliselt
terved. Kui siiski tuled ei põle, vaata punkti nr. 4.
2 Mine arvutist või nutitelefonist Interneti veebilehele
https://app.ecofleet.com/seeme/plugins/kki/. Sinna tuleb sisestada
laeva number antud juhiste järgi õiges vormingus ning vajutada
nuppu Otsi.
2.2
Kui vastuseks tuleb „Seadme … andmed laekuvad
vastavalt
nõuetele!“, siis on kõik korras.
2.3
Kui otsing annab vastuseks „Seadet … ei leitud!“, siis
palun kontrolli üle kas laeva number on sisestatud täpselt
nii nagu veebilehel olevas juhendis kirjas. Kui siiski laeva
numbrit ei leia, siis vaata punkti nr. 4.
2.4
Kui otsing annab vastuseks „Seadme … andmed ei laeku
vastavalt
nõuetele!“, siis vaata punkti nr. 4.
3 Kui puudub Interneti võimalus, on võimalik saata kontroll sõnum
numbrile
+372 5912 0717, mis sisaldab laeva numbrit. NB! Sõnum tuleb
saata kujul: laev<tühik>laeva number (näiteks laev gma300).
3.2
Kui vastuseks tuleb, et „Seadme … andmed laekuvad
vastavalt nõuetele!“ on kõik korras.
3.3
Kui otsing annab vastuseks „Seadet … ei leitud!“, siis
palun kontrolli üle kas laeva number on sisestatud täpselt
nii nagu juhend nõuab. Kui siiski laeva numbrit ei leia, siis
vaata punkti nr. 4.
3.4
Kui otsing annab vastuseks „Seadme … andmed ei laeku
vastavalt nõuetele!“, siis vaata punkti nr. 4.
4 Helista numbrile +372 682 9502 ning ütle laeva number ja
kirjelda probleemi.
NB! Antud numbril on tagatud suhtlemine eesti keeles.
NB! See number ei vasta küsimusele, kas seade saadab infot, see

kontroll peab olema tehtud eelnevalt vastavalt juhendi punktile nr. 2
või nr. 3.

