
TERE TULEMAST  
CHIPOLO KOGUKOND 

 A 
ALUSTAMINE 

1 Rakenduse leiate aadressilt      
www.chipolo.net/welcome 

2 Järgige seadistamisel allpool toodud 
juhiseid. 

Lisainfot saate 24/7 klienditoelt aadressil 
www.chipolo.net/support 

Chipolo on lihtne seade, mis ühendab teie 
asjad telefonis asuva Chipolo rakendusega 
ja aitab vajadusel neid leida. 

Veenduge, et teil on alla laetud Chipolo  rakenduse 
viimane versioon. 

ÜHILDUVUS 
iOS seadmed (versioon 9.0 ja uuemad), Bluetooth 
4.0. Android seadmed (versioon 
4.4 ja uuemad), Bluetooth 4.0. Täielik 
nimekiri toetatud seadmetest asub 
aadressil www.chipolo.net/devices.  

TEHNILISED ANDMED: 
Tööraadius: 
Kuni 60 m - otsenähtavuse korral 

Temperatuurivahemik: 
-15 °C kuni +50 °C 

Modulatsioon: 
GFSK antenni võimsus: 
<1 mW sagedusala: 2402-2480 MHz 

Chipolo Plus ja Card: 
Patarei: 1 patarei, mida ei saa vahetada 
(kestab vähemalt aasta, uuendamise 
võimalused leiate  veebilehelt 
www.chipolo.net/renewal).  Aku tüüp - 
Plus: CR2032 
Aku tüüp - Card: CP113130 

Chipolo Classic: 
Patarei: Vahetatav aku kestab vähemalt 9 
kuud. Kasutage asendamisel sama tüüpi 
patareid. 
Aku tüüp - Classic: CR2025 

HOIATUS 
See toode ei ole mänguasi ning seda ei tohi
alla neelata. Mobiiliseadme ümbris võib 
vähendada signaali tugevust ning Chipolo 
leidmine võib olla keerulisem. Chipolo või 
mobiiliseadme lähedal asuvad suured 
metallesemed võivad Bluetooth signaali 
levimist takistada. 
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Hoiatus! Seadmes on liitiumaku. 
Ebakorrektsel kasutamisel võib tekkida 
plahvatusoht. 
Ärge hoidke seadet soojusallikate 
läheduses. Vältige mehhaanilist survet või 
lööke. 

Chipolo Plus ja Card: 
Ärge proovige seadet avada. Elektrilöögi 
oht. Garantii võib katkeda. Selle sees ei ole 
lõppkasutaja poolt hooldatavaid detaile.  
Kõige efektiivsemaks kasutamiseks leiate 
vihjeid aadressilt www.chipolo.net/faqs. 

Chipolo Classic: 
See toode ei ole veekindel. Ärge proovige 
seadet lahti monteerida. Elektrilöögi oht. 
Garantii võib katkeda. Kõige efektiivsemaks 
kasutamiseks leiate vihjeid aadressilt 
www.chipolo.net/faqs. 

GARANTII 
Seadmel on üheaastane garantii. 

VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Seade vastab CE ja FCC direktiivide nõuetele. 
Seade vastab FCC reeglite osa 15 nõuetele. 
Kasutamisel kehtivad kaks allpool 
toodud tingimust:  
1. Seade ei põhjusta ohtlikke häireid,

2. Seade peab vastu võtma kõik häired, ka 
need, mis võivad põhjustada seadme 
toimimise häirimist. Asjakohase 
vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt 
www.chipolo.net/regulatory. Vastavuse 
eest vastutava osapoole poolt otseselt 
heaks kiitmata muutused või 
modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks 
kasutaja õigused seadet kasutada. Seade 
vastab RF SAR portatiivsete seadmete 
regulatsioonidele juhul kui seade asub 
kehast vähemalt 5 mm kaugusel.  Samas 
tuleks seadme kasutamisel jälgida, et selle
kontakt kehaga oleks minimaalne. 

UTILISEERIMINE Seadet ei tohi visata 
olmeprügi hulka. Seade tuleb viia sobivasse 
elektri-ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti või tagastada tarnijale. 

KLIENDITUGI 
Lisateavet toote kasutamiseks või lisainfo 
saamiseks võtke meiega ühendust aadressil 
www.chipolo.net/support või saatke e-kiri 
aadressile  support@chipolo.net 
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CHIPOLO CLASSIC 

1 2 3 

PATAREI ASENDAMINE 
1. Avage Chipolo sõrmeküüne või sobiva
tööriista abil. 
2. Asendage patarei uue CR2025 tüüpi 
patareiga, asetage plussmärgi (+) 
tähistusega külg ülespoole 
3. Viige sulgemisel Chipolo avad kohakuti

CHIPOLO PLUS JA CARD 

UUENDUSPROGRAMM 
Veekindla Chipolo Plus ja Card patarei 
asendamiseks kasutage uuendusprogrammi. 
Lisainfot leiate aadressilt 
www.chipolo.net/renewal 
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