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Lisenssi

Onneksi olkoon kotimaisen paikannusohjelmiston 
hyvästä valinnasta!

Kaikki ohjelmistolisenssit ovat puhelinnumero-
kohtaisia ja lisenssi lukittuu sille puhelinnumerol-
le, jolla se ensimmäisen kerran rekisteröidään.

Mikäli vaihdat puhelinnumeroa, ohjelmistolisenssi 
tulee vapauttaa käyttöohjeen ohjeiden mukaises-
ti tai teknisen tuen kautta, ennen kuin ohjelmistoa 
voidaan käyttää tai ladata uudella numerolla.

Ultracom Oy
Tarjusojantie 13
90440 Kempele
Tekninen tuki: 0600 94151 (1,99 €/min+mpvm)
support@ultracom.fi
www.ultracom.fi

Ohjelmiston tilauskoodi
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Yleistä

Huomaa, että jotkin ohjelmiston ominaisuudet ja 
toiminnot voivat poiketa eri käyttöjärjestelmien- 
ja ohjelmistoversioiden välillä.

Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytet-
tävissä kaikilla Koira-GPS malleilla. 

Ultrapoint-ohjelmiston käyttämä koordinaatisto 
on: ETRS-TM35FIN.

Termistömuutokset 

DoGPS+ seuranta on nyt Data-seuranta.

Kartta+ palvelu kuuluu nykyiseen LAAJA- 
palvelupakettiin.

DoGPSNet on nyt Omat sivut.

PERUS- palvelupaketti sisältää Ultracom-laittei-
den datapohjaisen paikannuksen ja Omat sivut 
(entinen DoGPS+ palvelu).

LAAJA- palvelupaketti sisältää Ultracom- laittei-
den datapohjaisen paikannuksen, tilarajat/piir-
totyökalun (entinen Kartta+ ja DoGPS+ palvelut) 
sekä Omat sivut.

Liittymän asetukset

Käytettävän laitteen internetasetusten tulee olla 
toiminnassa, jotta ohjelman asennus ja käyttö 
olisi mahdollista. Sekä paikannuslaite että puhelin 
tarvitsevat liittymän jossa on toimiva datayhteys 
ja tekstiviestien lähetysmahdollisuus.

Varmista liittymäsi soveltuvuus ottamalla yhteyt-
tä operaattorisi asiakaspalveluun.

Ultracom Koira-GPS laitteet toimivat yleisimmillä 
matkapuhelinoperaattoreilla. Multisim-liittymien 
käyttöä emme kuitenkaan suosittele, koska 
näiden liittymien tekninen toteutus voi aiheuttaa 
ongelmia laitteiston käytössä. 

Jos tarvitset apua internetasetusten tai matkapu-
helinliittymän kanssa, ota yhteyttä operaattorisi 
asiakaspalveluun.

Yleistä ohjelmiston  
lataamisesta ja rekisteröinnistä

Windows- ja Android- laitteet vaativat käyttöjär-
jestelmäkohtaisen tilin (Windows Store, Google 
Play). Tili vaaditaan sovelluskaupan käyttöön, 
jonka avulla ohjelmisto asennetaan. Katso tarkem-
mat ohjeet puhelinmallisi kohdalta.

Windows- ja Android -laitteissa ohjelmisto on aina 
asennuksen jälkeen rekisteröimätön Maasto-ver-
sio, jolle ei voi hankkia maksullisia palveluita.

Jos omistat PRO-lisenssin, ohjelman rekisteröinti 
avaa ohjelmassa lisenssille kuuluvat lisäominai-
suudet. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat esimer-
kiksi pääkäyttäjän komennot ja rajoittamattomat 
MML-maastokarttojen lataukset. PRO-lisenssi 
tulee hankkia jälleenmyyjiemme kautta.

Java-pohjaisissa puhelimissa (Symbian-puhelimet) 
ohjelman asennus tapahtuu  tekstiviestitilaukse-
na. Veloituksetta käyttöönotettava MAASTO-oh-
jelmisto ei vaadi tilauskoodia asennuksen yhtey-
dessä. Jälleenmyyjät löydät osoitteesta
www.ultracom.fi

Laitevaatimukset

Ultrapoint paikannusohjelmistot toimivat seuraa-
vissa käyttöjärjestelmissä: 

Windows Phone: Windows Phone 8, 8.1
Windows Phone 7: Versio 7.8 sekä uudemmat
Android: 2.2 Froyo tai uudemmat
Java Symbian: S60 3rd edition ja uudemmat
Symbian^3: Symbian Anna, Belle
 



Näytön kuvakkeiden selitykset
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Ohjelmiston käyttönotto ja laitteen asennus

Latauksen valmistumista voi seurata puhelimen 
sovellusvalikosta. 

Ohjelmiston lataus tekstiviestillä 
(Java- ja Android)

Lähetä käyttöohjeesta löytyvä tilauskoodi 
tekstiviestinä numeroon 040-5931478. Kirjoita 
viestin eteen DOGPS ja välilyönti (esim. DOGPS 
1234567). Saat paluuviestinä tekstiviestin, joka 
sisältää linkin ohjelmiston asennukseen. Avaa 
saapunut linkki ja valitse avautuneesta internet-si-
vusta ”Käynnistä ohjelmiston lataaminen tästä”. 
Puhelimesi aloittaa ohjelmiston lataamisen. Hy-
väksy kaikki kysymykset, jolloin asennus viedään 
loppuun. 

Ohjelmiston rekisteröinti

Kun ohjelmisto käynnistetään ensimmäisen ker-
ran, sinua pyydetään rekisteröimään sovellus.

Ohjelma on rekisteröitävä joko jälleenmyyjältä os-
tetulla tilauskoodilla tai ilmaiseksi käyttöönotet-
tavaksi MAASTO-versioksi. Ilman rekisteröintiä 
MAASTO-ohjelmaa voi käyttää veloituksetta kaksi 
vuorokautta. Rekisteröityä MAASTO-ohjelmaa 
voi käyttää lisäksi vielä viisi vuorokautta veloituk-
setta. Rekisteröimättömään sovellukseen ei voi 

hankkia maksullisia palveluja, eivätkä kaikki kartat 
ole käytettävissä. 

Jos ohitat rekisteröinnin rekisteröimättä sovel-
lusta, ohjelmisto tarjoaa rekisteröintiä niin kauan 
kunnes ohjelmisto on rekisteröity. 

Android
Napauta valintaa ”Valitse vaihtoehto”. Valitse 
”Ostettu lisenssi” jos omistat lisenssin. Napauta 
tyhjää tekstikenttää ja kirjoita kenttään ohjelmis-
ton tilauskoodi (esim. 1234567).

Jos haluat käyttää veloituksetta käyttöön otetta-
vaa MAASTO versiota, valitse ”Ei, käytössäni ei ole 
ostettua tilauskoodia”.

Napauta lopuksi ”Rekisteröi”-painiketta, jolloin 
ohjelma lähettää rekisteröintipyynnön Ultracomin 
palvelimelle ja näkymä siirtyy karttanäytölle. Kart-
tanäytöllä pyörii aikalaskuri sekä teksti ”Rekiste-
röidään”. Kun rekisteröinti on suoritettu, näytölle 
ilmestyy ”info”-ponnahdusikkuna. Normaalisti 
rekisteröinti kestää alle 60 sekuntia. 

Jos rekisteröinti epäonnistuu voit yrittää rekiste-
röintiä uudelleen avaamalla päävalikon valin-
tanäppäimellä. Avautuvasta valikosta napauta 
”Rekisteröi” valintaa. Tarkista että olet kirjoitta-
nut tilauskoodisi oikein ja puhelimen datayhteys 
on päällä.

Ultrapoint paikannusohjelmistot asennetaan 
puhelimiin ja tabletteihin Windows Store:n tai 
Google Play (Kauppa) kautta. Sovelluskaupasta 
latautuu aina veloitukseton Maasto-versio, joka 
voidaan rekisteröidä Pro-versioksi.

Rekisteröinti Pro-versioksi vaatii erikseen jälleen-
myyjältä ostetun lisenssin. Lisenssiä ei voi ostaa 
sovelluskaupan kautta. 

Windows Phone-puhelimet vaativat Microsoft-tilin 
ja Android-puhelimet Google-tilin, jotta ohjel-
mistojen lataaminen kaupasta onnistuu. Tili 
määritetään yleensä uuden puhelimen käyttöön-
ottovaiheessa. Jos puhelimeen ei ole määritetty 
tiliä, puhelin pyytää luomaan tilin kun puhelimella 
siirtyy sovelluskauppaan. 

Ohjeita tilin luomiseksi löydät puhelimesi käyttö-
oppaasta. 

Ohjelmiston lataus

Avaa Sovelluskauppa puhelimellasi. Napauta etsi 
kuvaketta ja kirjoita hakusanaksi Ultrapoint.

Napauta löytyneen sovelluksen kuvaketta ja 
valitse ”Asenna”. Salli kaikki asennusohjelman 
käyttöoikeuskysymykset, jolloin asennus alkaa. 
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Ongelmatilanteessa voit olla yhteydessä Ultracom 
tekniseen tukeen numeroon 0600-94151 (1,99 € min 
+ mpvm) tai sähköpostilla support@ultracom.fi 

Windows Phone
Syötä puhelinnumerosi sille varattuun kenttään 
(esim. +358401234567).

Napauta tämän jälkeen valintaa ”Valitse vaihtoeh-
to”. Valitse ”Ostettu lisenssi” jos omistat lisenssin. 
Napauta tyhjää tekstikenttää ja kirjoita kenttään 
ohjelmiston tilauskoodi (esim. 1234567).

Jos haluat käyttää veloituksetta käyttöön otetta-
vaa MAASTO versiota, valitse ”Ei, käytössäni ei ole 
ostettua tilauskoodia”.

Napauta ”Rekisteröi”-valintaa, jolloin ohjelmisto 
lähettää rekisteröintipyynnön palvelimelle. 

Saat hetken kuluttua tekstiviestinä vahvistus-
viestin rekisteröinnistä. Avaa puhelimeesi tullut 
varmistusviesti ja ota viestistä löytyvä varmistus-
koodi talteen. 

Palaa takaisin ohjelmistoon, jolloin ohjelmisto pyy-
tää syöttämään varmistuskoodin sille varattuun 
kenttään. Syötettyäsi koodin, saat vahvistuksen 
rekisteröinnin onnistumisesta.

Mikäli et saa varmistusviestiä, vaan ohjelmisto 
palauttaa sinulle virhekoodin, tarkasta että olet 
syöttänyt pyydetyt tiedot oikein. 

Ongelmatilanteessa voit olla yhteydessä Ultracom 
tekniseen tukeen numeroon 0600-94151 (1,99 € min 
+ mpvm) tai sähköpostilla support@ultracom.fi
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Laitteen lisääminen

Varmista ensin, että paikannettava laite on otettu 
käyttöön laitteen ohjekirjan mukaan ja laitteen 
SIM-kortti on toiminnassa.

Android: avaa ohjelmiston päävalikko painamalla 
valintanäppäintä ja Valitse ”Laitteet”

Windows Phone: avaa ohjelmiston päävalikko na-
pauttamalla valikko-kuvaketta ja valitse ”laitteet/
merkinnät”. 

Laitteet valikossa napauta valintanäppäintä ja 
valitse ”Lisää…”.

Syötä laitteen tiedot niille varattuihin kenttiin. 
Kenttien järjestys voi vaihdella käyttöjärjestel-
mäkohtaisesti. Android- käyttöjärjestelmässä osa 
valinnoista on toisella välilehdellä.

•	 Puhelinnumero: Laitteen puhelinnumero 
syötetään muotoon +35840123456 (Windows 
Phone: 35840123456). 

•	 Nimi:	Laitteen yksilöivä nimi esim. Koira. Sallit-
tu nimen pituus on 10 merkkiä.

•	 Salasana:	Salasana laitteelle 

Kun tiedot on syötetty, napauta ”Tallenna”-pai-
niketta . Laitteen tietojen tallentamisen jälkeen 
ohjelmisto pyytää asettamaan laitteessa käytet-
tävän yhteysosoitteen (APN). 

Lisävalinnat

•	 Tyyppi:	Lisättävän laitteen tyyppi. Mahdolliset 
tyyppi-vaihtoehdot ovat seuraavat:
– Koira-GPS Laite: Ultracom koira-GPS 2007- ja 

Upoint-moduli. 
– Koira-GPS Laite (-2006): Ultracom koira-GPS 

2005-2006
– Ohjelma: Toisen Ultrapoint-ohjelman 

paikannus
– MPTP	Laite: Muiden valmistajien GPS-

laitteiden paikannus tekstiviestillä. MPTP-
paikannus ei onnistu Windows Phone-
käyttöjärjestelmällä.

– Tracker	LIVE: Tracker- ja Pointer-laitteiden ja 
ohjelmistojen ristiin paikannus. Vaatii lisäksi 
erillisen lisenssin paikantamista varten 
(katso ohjeen kohta ”lisäpalvelut”).

•	 Kuvake:	Laitteen kartalle yksilöivä kuvake 
(kuvakkeita voi selata sivuttaisella 
pyyhkäisyllä).

•	 Ryhmä: Käyttäjän määrittämä laitteen 
ryhmätunnus. Ryhmää ei ole pakko määritellä.

•	 Näytä	kartalla:	Laite voidaan tarpeen vaatiessa 
poistaa väliaikaisesti näkymästä kartalla.

•	 Haukkuraja:	minimi haukkumäärä minuutissa 
ennekuin ohjelma tulkitsee koiran haukkuvan. 
Yleensä vakioasetus 5 on sopiva.

•	 Reittipiste	lkm:	Kartalle piirrettävien 
reittipisteiden lukumäärä. Muuttamalla arvoa 

voidaan muuttaa piirrettävän seurantaviivan 
pituutta. 

•	 Paikannustapa: Data- eli GPRS-paikannus 
tai paikannus käyttäen tekstiviestejä. 
Tekstiviestipaikannusta ei ole valittavissa 
Windows Phone versiossa.

Yhteysosoite (APN)

Mikäli lisäät seurattavaksi kohteeksi omaa 
Ultracom koira-GPS-laitettasi, Valitse ”Aseta 
yhteysosoite”.

Mikäli olet lisäämässä seurattavaksi ystäväsi 
laitetta, valitse ”Peruuta”. 

Valitse alasvetovalikosta laitteessasi olevan 
SIM-kortin operaattori. Valintasi jälkeen yhteys-
osoite- näkymään ilmestyy valintasi alle operaat-
torin yhteysosoite automaattisesti.

Voit halutessasi käynnistää laitteen data-paikan-
nuksen heti jättämällä rastin ”Käynnistä seu-
ranta”-ruutuun jolloin laitteen paikannusväliksi 
asettuu 60 sekuntia.

Tehtyäsi valinnat, napauta ”Lähetä asetusviesti”, 
jolloin laitteelle lähetetään valitsemasi asetukset. 
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Windows Phone -versiossa painettuasi ”Lähetä 
asetusviesti” -valintaa, näkymä siirtyy tekstivies-
tin lähetykseen, jossa on valmiina vastaanottaja ja 
viestin sisältö. Napauta ”Lähetä” valintaa ja palaa 
takaisin ohjelmistoon puhelimesi nuoli (paluu) 
näppäimellä. 

Asettaessasi ensimmäistä kertaa yhteysosoitetta 
asetut automaattisesti laitteen pääkäyttäjäksi. 

Vain laitteen pääkäyttäjä voi muuttaa laitteen 
asetuksia. Pääkäyttäjänä voi toimia vain PRO-li-
senssillä. Ensimmäinen pääkäyttäjä voi lisätä lait-
teelle muita pääkäyttäjiä. Lisätietoja ohjekirjan 
kohdasta ”Laitteen paikantaminen ja paikannus-
välin vaihtaminen”.

Tallennettuasi laitteen ja asetettuasi yhteysosoit-
teen, saat karttanäytölle ilmoituksen yhteysosoit-
teen asettamisesta ja mikäli jätit rastin ”käyn-
nistä seuranta” - ruutuun saat myös seurannan 
käynnistymisestä ilmoituksen. Samalla laitteen 
paikkatieto tulee kartalle.

Laitteen poistaminen, 
muutokset ja ryhmittely

Mikäli haluat muuttaa lisäämäsi laitteen tietoja 
tai haluat poistaa laitteen kokonaan voit tehdä 
tämän avaamalla ohjelman päävalikon ja valitse-

malla ”Laitteet” (Windows Phonessa ”Laitteet/
merkinnät”).  

Android: Avautuvassa laitevalikossa paina laitteen 
nimeä sormella noin sekunnin ajan ja valitse 
avautuvasta ponnahdusikkunasta ”Muokkaa” 
muokataksesi laitteen tietoja, ”Poista” poistaak-
sesi laitteen kokonaan tai ”Lähetä ystävälle” lähet-
tääksesi laitteen tiedot tekstiviestinä ystävällesi.

Windows Phone-versiossa:  Valitse muokattava 
laite napauttamalla laitetta ja napauta valinnat 
näppäintä ja valitse ”Muokkaa” muokataksesi 
laitteen tietoja, ”Poista” poistaaksesi laitteen 
kokonaan.

Laitteiden ryhmittely

Voit muokata ”Laitteet”- valikossa näkyvien 
laitteiden näyttöjärjestystä eli ryhmittelyä Suosik-
kien, Suosikkien ja Aktiivisten, Viimeksi käytetty-
jen tai Omien laitteiden mukaan. Laitevalikkosi 
laitteet ryhmitellään valintasi mukaan. Voit lisätä 
laitteen suosikiksi seuraavalla tavalla:

Android: ”Laitteet”-valikon oikeassa yläkulmassa 
napauta alasvetovalikkoa ja valitse laitteiden 
näyttötapa. Voit lisätä haluamasi laitteen suo-
sikiksi painamalla sormella laitteen nimeä noin 
sekunnin ajan ja valitsemalla ”Lisää Suosikkeihin”. 

Laitteen vienti ja tuonti palvelimelta

Laitevalikon laitteet voidaan tallentaa palveli-
melle, josta laitelistaus voidaan noutaa esim. 
tilanteessa jossa puhelimen ohjelmisto asenne-
taan uusiksi. 

Työkalu löytyy laitevalikosta napauttamalla 
valintanäppäintä ja napauttamalla joko vientiä tai 
tuontia. Kun laitelista viedään palvelimelle, antaa 
ohjelmisto laitelistan ID-tunnisteen jolla laitelista 
voidaan tuoda puhelimeen. Mikäli palautat laite-
listan ilman ID-tunnistetta tuo ohjelma viimeksi 
viemäsi laitelistan palvelimelta. Laitelistan vienti 
ei poista laitteita puhelimen laitelistasta.

Laitteen paikantaminen ja 
paikannusvälin vaihtaminen

Laitteen lisäämisen ja yhteysosoitteen asettami-
sen jälkeen laite lähettää paikkatietoa palveli-
melle automaattisesti 60 sekunnin välein (mikäli 
jätit rastin kohtaan ”Käynnistä seuranta”). Jos 
paikannusta ei käynnistetty laitetta lisättäessä 
voit käynnistää paikannuksen info&asetukset- va-
likosta löytyvällä ”paikannusväli”-valinnalla.
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Paikannusvälin vaihtaminen

Avaa info&asetukset- valikko napauttamalla kart-
taruudulla näkyvää info&asetukset- ikonia. 

Android: Avaa valikko ja valitse ”Paikannusväli”- va-
linta. Valitse haluamasi paikannusväli ja napauta 
”Ok”-painiketta. Ohjelma kuittaa hetken päästä 
paikannusvälin muutoksen ponnahdusikkunalla. 
Kuittaa viesti napauttamalla ”Ok”- painiketta.
 
Windows Phone: Info-näkymässä pyyhkäise sivul-
le jolloin pääset ”laitteen asetukset” näkymään. 
Napauta valikko-valintaa ja valitse Paikannusväli. 
Napauta valkoista ikkunaa, pyyhi entinen paikan-
nusväli tarvittaessa pois ja määritä haluamasi 
paikannusväli. Mikäli puhelimen virtuaalinen näp-
päimistö peittää ”ok/peruuta”-valinnan, näppäi-
mistön saa pois napauttamalla sormella näytön 
tyhjälle alueelle tai napauttamalla puhelimen 
”paluu”- näppäintä. Hyväksy asettamasi päivitys-
väli ”ok”-painikkeella tai hylkää ”peruuta”-painik-
keella. Asetus muutetaan seuraavan paikkatiedon 
noutamisen yhteydessä ja saat kuittauksen 
asetuksen muuttamisesta.

Voit hakea laitteesi viimeisimmän sijainnin 
manuaalisesti painamalla ”Tassu”-kuvaketta. 
Mikäli haluat, että puhelimesi hakee paikkatiedon 
automaattisesti, avaa ohjelman päävalikko ja valit-
se ”Seuranta On/Off”. 

Kun ”Seuranta On/Off” on käynnistetty ilmaistaan 
seurannan aktiivisuus seuraavalla tavalla:

Pallo-ikoni:
Vihreä	pallo: laitteeseen on saatu yhteys palveli-
men kautta.
Punainen pallo: laitteeseen ei saada yhteyttä 
palvelimen kautta.
Ei	palloa: paikannusta puhelimesta ei ole käynnis-
tetty (Seuranta On/Off)

%-ikoni:
Punainen %-ikoni: puhelimen datayhteys ei päällä 
(tarkista puhelimen asetukset).
Keltainen %-ikoni: yhteyttä muodostetaan
Vihreä	%-ikoni: paikkatietoa noudetaan palveli-
melta puhelimeen.
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Laitteen info&asetukset

Laitteen tiedot löytyvät ”info&asetukset”-valikos-
ta. Laitteen pääkäyttäjä voi myös tehdä muutok-
sia laitteen asetuksiin. 

Valikko löytyy napauttamalla karttanäytön 
info&asetukset (i)- kuvaketta. 

Android-ohjelmassa napauttamalla valikko-näp-
päintä pääset valittavissa oleviin asetuksiin.

Windows Phone- käyttöjärjestelmässä laitteen 
asetukset saa näkyviin siirtymällä sivuttaispyyh-
käisyllä oikealle ja napauttamalla ”Valikko”-paini-
ketta. 

Valittavissa olevat asetukset ja niiden sijainti voi 
vaihdella pantamallista ja käyttöjärjestelmästä riip-
puen. ”Info&asetukset”- valinnat ovat seuraavat: 

•	 Paikanna	tekstiviestillä:	yksittäisen 
paikkatiedon haku tekstiviestillä (vain java- ja 
Android-käyttöjärjestelmät).

•	 Hae	reitti: hakee laitteen reitin 
määrittelemältäsi aikaväliltä.

•	 Soita: puhelun soittaminen laitteeseen.
•	 Paikannusväli: paikannusvälin muuttaminen ja 

lopettaminen (5 sek–10 min). 

Paikannusväli: alle 30 sekuntia pysyy päällä 60 
minuuttia jonka jälkeen laite palaa automaattises-
ti takaisin edelliseen paikannusväliin. 

Paikannusväli: 30–59 sekuntia pysyy päällä 120 
minuuttia jonka jälkeen laite palaa takaisin edelli-
seen paikannusväliin.

•	 Matkalaskuri: matkalaskurin arvon 
muuttaminen (metreinä).

•	 Aluehälytys: Laite lähettää hälytyksen kun 
laite poistuu ympyrän säteen ulkopuolelle 
(metreinä).

•	 Virransäästö:	paikannettavan laitteen 
virransäästökomennot.

•	 Tekstiviestiseuranta:	tekstiviestiseurannan 
paikannusväli (minuutteina).

•	 Haukkuhälytys:	asettaa hälytyksen kun laite 
laskee asetetun määrän haukkuja /per minuutti.

•	 Kysy pääkäyttäjät: pyytää listan muista 
asetetuista laitteen pääkäyttäjistä.

•	 Lisää pääkäyttäjä: asettaa muita pääkäyttäjiä. 
Vain alkuperäinen pääkäyttäjä voi asettaa lisää 
pääkäyttäjiä.

•	 Poista pääkäyttäjä: poistaa lisättyjä 
pääkäyttäjiä valintasi mukaan.

•	 Lisää	VA	kuuntelija:	lisää väliaikaisen 
kuuntelijan (käyttäjän joka voi soittaa 
laitteeseen).

•	 Poista	VA	kuuntelija:	poistaa väliaikaisen 
kuuntelijan valintasi mukaan.

•	 Salli/estä puhelut: sallii tai estää kaikki 
ulkopuolisten puhelut laitteeseen (oletuksena 
puhelut on estetty).

•	 Kysy	VA	kuuntelijat:	pyytää listan asetetuista 
väliaikaisista kuuntelijoista.

•	 Haukun	herkkyys: haukkulaskurin herkkyyden 
säätö.

•	 Laitteen yhteysosoite: laitteen 
yhteysosoitteen (APN) muuttaminen.

•	 Seisontahälytys: lähettää hälytyksen kun laite 
on liikkumatta määritetyn ajan.

•	 MPTP-paikannus: muiden valmistajien GPS-
laitteiden paikannus tekstiviestillä.

•	 Tekstiviestipaikannus:	salli tai estä laitteen 
paikantaminen tekstiviestillä.

•	 Dynaaminen paikannus: automaattinen 
paikannusvälin muuttuminen nopeus tai 
haukkutiedon pohjalta.

•	 Värinä	(Kotiinkutsu):	Värinätoiminnon päälle 
kytkentä. Värinätoiminto on tehtaan huollossa 
asennettava lisälaite. Kotiinkutsu on saatavilla 
Ultracom koira-GPS 2011 mallista alkaen. 

•		 Laiteohjelmiston päivitys: Ultracom koira-
GPS laitteen ohjelmiston päivityskäskyn 
lähetys. Katso ohjekirjan kohta ”Ohjelmistojen 
päivittäminen”.

Karttatoiminnot ja oma sijainti

Karttanäkymässä kartan mittakaavan muutta-
minen onnistuu napauttamalla ruudulla olevia 
plus ja miinus ikoneita tai nipistämällä karttaa 
sormilla. 
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Android: Mittakaavan ja normaali/ilmakuvan 
voi myös muuttaa napauttamalla karttaruudun 
oikeassa laidassa olevaa ”plus/miinus”- ikonia. 
Avautuvassa mittakaava-valikossa mittakaavan 
perässä oleva SAT-teksti kertoo kyseisen kartan 
olevan ilmakuvakartta. 

Windows Phone: ohjelmistossa ei ole erillistä 
mittakaava-valikkoa. Ilmakuvat saat käyttöön 
avaamalla päävalikon ja valitsemalla ”Asetukset” 
ja valitsemalla ”ilmakuva”- valinta päälle.

Molempien käyttöjärjestelmien karttanäytön 
ruudulta löytyvät seuraavat valinnat:

•		 kohdista (tähtäin): kohdistaa kursorin 
paikannettavaan laitteeseen.

•	 info&asetukset (i): paikannettavan laitteen 
tiedot sekä asetusten muuttaminen.

•	 chat	(puhekupla):	keskustelutoiminto 
käyttäjien välillä.

•	 paikanna (tassu): hakee laitteen palvelimelle 
lähettämän viimeisimmän paikkatiedon.

Ohjelmiston päävalikosta löydät lisäksi seuraavat 
valinnat:

•	 Gps On/Off: oman paikan näyttäminen 
karttanäytöllä (Käynnistää puhelimen sisäisen 
GPS-antennin). 

•	 Seuranta On/Off: Automaattiseurannan kytkin.

•	 Mittaus/merkinnät: etäisyyksien 
mittaustyökalu sekä omien merkintöjen 
tekeminen. Android versiossa karttanäytön 
oikeassa reunassa (kynä-kuvake).

•	 Laitteet ja merkinnät: laitevalikko sekä omien 
karttamerkintöjen muokkaaminen:

•	 Päivitä näytön kartat: ladataan ruudulla 
näkyvät kartat uudelleen palvelimelta. Android 
versiossa karttanäytön oikeassa reunassa 
(kierrätys-kuvake)

Mittaus ja merkinnät

Voit tehdä omia merkintöjä sekä mittauksia 
karttapohjalle käyttäen ohjelmiston mittaus ja 
merkintä työkaluja. 

Android:
Valitse karttaruudun oikeassa reunassa olevasta 
pikavalikosta ”mittaa/merkitse”- ikoni. Mittaus/
merkitseminen aloitetaan kursorin kohdalta. 

Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidas-
sa kursorin kohdalla olevat koordinaatit sekä etäi-
syyden mittapisteiden välillä. Piirto/mittaviivaa il-
maistaan katkoviivalla. Jos haluat vahvistaa viivan, 
napauta ”mittaa/merkitse”-ikonia uudelleen. Voit 
peruuttaa mittauksen tai merkinnän piirtämisen 
painamalla ”mittaa/merkitse”-ikonia kaksi kertaa 
peräkkäin liikuttamatta kursoria.

Jos haluat tallentaa tekemäsi merkinnän napauta 
päävalikko auki ja napauta ”Merkinnät”- painiket-
ta. Lisää merkinnällesi nimi, määritä näytetäänkö 
merkintää kartalla sekä valitse merkinnän kuvake 
ja napauta tallenna painiketta. 

”Merkinnät”- valikossa painamalla merkinnän ni-
meä noin sekunnin ajan avautuu ponnahdusvalik-
ko josta voit muokata, poistaa, lähettää ystävälle 
tai viedä merkintäsi palvelimelle. 

Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen 
merkinnän ”Omat Sivut” -palveluun, jonne kirjau-
tumalla voit muokata merkintää (vaatii Laaja-pal-
velupaketin). Lue lisää ”Omat sivut” - palvelusta 
ohjekirjan kohdasta ”Omat sivut”.

Windows Phone:
Napauta ohjelman päävalikko auki ja valitse 
”mittaus/merkintä”.  Mittaus/merkitseminen 
aloitetaan kursorin kohdalta.

Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidas-
sa etäisyyden mittapisteiden välillä ja itse kurso-
rin vieressä kursorin kohdalla olevat koordinaatit. 
Piirto/mittaviiva ilmaistaan katkoviivalla. Jos 
haluat vahvistaa viivan napauta ”piirrä”- ikonia. 

Voit peruuttaa mittauksen tai merkinnän piirtä-
misen napauttamalla ”peruuta”- ikonia. Jos haluat 
tallentaa tekemäsi merkinnän napauta ”tallenna”- 
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ikonia. Ohjelma pyytää nimeämään merkintäsi, 
voit lisäksi valita näytetäänkö merkintää kartalla 
ja valita merkinnälle kuvakkeen. 

Napauta ”tallenna”- ikonia tallentaaksesi merkin-
nän jonka jälkeen merkintä näkyy kartalla. Voit 
myös viedä merkinnän palvelimelle napautta-
malla ”vie palvelimelle” - ikonia. Merkinnän vienti 
palvelimelle vie yksittäisen merkinnän ”Omat 
sivut”- palveluun, jonne kirjautumalla voit muo-
kata merkintää (vaatii Laaja-palvelupaketin). Lue 
lisää ”Omat sivut” - palvelusta ohjekirjan kohdasta 
”Omat sivut”.

Pääset muokkaamaan, poistamaan ja viemään pal-
velimelle puhelimeen tehtyjä merkintöjä avaamal-
la ohjelman päävalikon ja napauttamalla ”laitteet/
merkinnät”. Ikkuna avautuu ”Laitteet”- valikkoon, 
josta pääset ”Merkinnät”- valikkoon sivuttaispyyh-
käisyllä. Napauta haluamaasi merkintää ja valitse 
valikon alalaidasta haluamasi toiminta ”muokkaa, 
poista tai vie palvelimelle”. 

Oma sijainti

Oman sijainnin näyttämistä varten tulee puhe-
limen sisäinen GPS olla päällä. Yleensä valinta 
löytyy puhelimen omista sijainti-asetuksista, 
lisätietoja löytyy puhelimen tai tabletin käyttö-
oppaasta. 

Oman sijainnin haku käynnistetään avaamalla 
ohjelman päävalikko ja napauttamalla ”Gps On/
Off”- valintaa. 

Käyttäjän oma sijainti ilmaistaan karttanäytöllä 
omana kuvakkeenaan. Karttanäytön kuvaketta 
voidaan muuttaa päävalikon ”Asetukset”-valikossa.  

Karttanäytöllä oleva ”oman sijainnin ilmaisin” näy-
tön vasemmassa alakulmassa muuttuu vihreäksi 
kun paikka on löydetty. Kun omaa sijaintia hae-
taan, ilmaisin on keltainen. Kursorin voi kohdistaa 
omaan sijaintiin napauttamalla karttanäytöllä 
”oman sijainnin ilmaisinta”. 

Android: Näpäyttämällä ilmaisinta kolme kertaa 
peräkkäin kartta lukittuu seuraamaan omaa sijain-
tia. Lukituksen voi poistaa sammuttamalla oman 
sijainnin valitsemalla ”Gps On/Off”.

Windows Phone: Voit lukita karttanäkymän 
omaan sijaintiisi avaamalla päävalikosta ”Asetuk-
set” ja valitsemalla ”Seuraa omaa sijaintia”.

Asetukset-valikko

Asetukset valikkoon pääsee Android-versiossa 
napauttamalla päävalikon auki ja avautuvasta 
valikosta valitaan ”Lisää” ja ”Asetukset”
.  

Windows Phonessa asetukset löytyvät napaut-
tamalla päävalikkonäppäintä ja valitsemalla 
”Asetukset”. 

Asetukset-valikossa löytyy seuraavia valintoja:
•	 Yleiset (Android) tai Yleiset-asetukset 

(Windows Phone): yleisiä asetuksia mm. oman 
paikan salasana ja karttanäytön keskittäminen 
paikannuksen saapuessa. 

•	 Kartta-asetukset: karttojen lataamisen-
asetukset, kartta-aineiston valinta ym.

•	 Oma paikka- asetukset: Oman paikan 
näyttämisen asetukset. mm. oman paikan 
kuvake

•	 Näyttöasetukset:	Karttanäkymän 
yleisasetukset. mm. kursorin muuttaminen.

•	 ”Piirtokokoelmat”: Omat sivut palvelussa 
luotujen piirtokokoelmien valinta:

Android: ”Piirtokokoelmat” löytyvät Android-versi-
ossa päävalikosta kohdasta ”Piirrokset”- valintaa.

Tehdessäsi muutoksia asetuksiin, muista napaut-
taa tallenna painiketta muutoksien jälkeen! 

Omat tiedot-valikko

Omat tiedot-valikkoon pääset napauttamalla 
päävalikon auki ja riippuen käyttöjärjestelmästä:
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Android: napauta Lisää-valintaa ja avautuvista 
valinnoista napauta Omat tiedot.

Windows Phone: napauta ”Asetukset” ja avautu-
vasta valikosta napauta ”Omat tiedot”. 

Omat tiedot-valikosta löydät mm. oman lisenssi/
tilauskoodisi, käytössä olevan lisenssityypin, 
lisäpalveluiden voimassaolot sekä käytössä 
olevat kartta-aineistot. Nähdäksesi ajan tasalla 
olevat tiedot napauta valikko-näppäintä ja valitse 
”Päivitä”. Ruutuun ilmestyy teksti ”Tilin tiedot 
päivitetty”.

Omat tiedot valikosta löytyy myös muita valintoja:
•	 Rekisteröi:	rekisteröi ohjelma tilauskoodilla 

(esim. MAASTO-version rekisteröinti PRO:ksi).
•	 Tilaa…:	Voit jatkaa palvelupakettisi 

voimassaoloa, tilata karttapaketteja sekä 
ostaa Tracker- ja Pointer- laitteiden ristiin 
paikannuksen.

 Katso tarkemmat tiedot ohjekirjan kohdasta 
”Lisäpalvelut”.

•	 Vapauta	tilauskoodi: oman tilauskoodisi 
vapautus puhelinnumeron vaihtuessa. Myös 
tekninen tuki voi vapauttaa tilauskoodin. 

Ohjelmistojen päivittäminen

Jotta saisit täyden hyödyn Ultrapoint-ohjelmistos-
tasi sekä Ultracom koira-GPS laitteestasi kannat-
taa ohjelmistojen päivitykset pitää ajan tasalla. 

Ultrapoint-karttaohjelmiston 
päivitys:

Useimmat älypuhelimet ja tabletit suorittavat 
asennettujen ohjelmistojen päivitykset automaat-
tisesti. 

Manuaalisesti Ultrapoint- paikannusohjelman 
päivittäminen onnistuu asentamalla ohjelma 
puhelimesi tai tablettisi omasta sovelluskaupasta 
edellisen asennuksen päälle.

Ultracom Koira-GPS pannan päivitys:

Ultracom koira-GPS laitteen ohjelmiston voi 
päivittää suoraan ohjelmasta ”info&asetukset”- 
valikosta löytyvällä ”Laiteohjelmiston päivitys” 
-valinnalla. 

Käskyn voi lähettää vain laitteen pääkäyttäjä. 
Päivitettävän koira-GPS laitteen tulee olla päällä 
ja yhteydessä dataverkkoon. Akkujen varaustaso 

tulee tarkistaa ennen päivittämistä ja tarvit-
taessa ladata akut täyteen ennen päivittämisen 
aloittamista. 

Lisätietoja ja ohjeita ohjelmistojen päivittämi-
sestä sekä tiedot ohjelmistoversioista löydät 
osoitteesta www.ultracom.fi/
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Lisäpalvelut

Ultrapoint-ohjelmistoon on saatavilla lisäpalve-
luita kuten tilarajat, ulkomaiden karttapaketteja 
sekä laitteiden paikantaminen datalla

Lisäpalvelut voi ostaa jälleenmyyjältä, suoraan 
Ultrapoint-karttaohjelmistosta tai oman ”Omat 
sivut”- palvelun kautta.

Lisäpalveluiden tilaus suoraan Ultrapoint- ohjel-
mistosta onnistuu ”Omat tiedot” -valikosta. Omat 
tiedot-valikosta näet myös palveluidesi voimassa-
oloajat (napauta ”päivitä”- valintaa päivittääksesi 
tilin tiedot). 

Tilataksesi palveluita napauta ”tilaa…”-ikonia. 
Avautuvalla sivulla voit valita haluamasi lisäpal-
velut, tarkistaa palveluiden hinnat sekä valita 
maksutavan.  Riippuen maksutavastasi tulevat 
palvelut voimaan muutaman pankkipäivän 
viiveellä tai jos tilattu tuote on maksettu ”heti 
verkossa” - kytkeytyy palvelu päälle välittömästi 
maksun jälkeen. 

Tilattavissa olevat tuotteet ovat:

•	 Palvelupaketti	PERUS	1v:	sisältää Ultracom 
Koira-GPS laitteiden datapohjaisen 
paikannuksen ja Omat sivut  (entinen DoGPS+ 
palvelu).

•	 Palvelupaketti LAAJA 1v: sisältää Ultracom 
Koira-GPS laitteiden datapohjaisen 
paikannuksen, tilarajat/piirtotyökalun (entinen 
Kartta+ ja DoGPS+ palvelut) sekä Omat sivut.

•	 TrLIVE	ristiinpaik.	1v:	Tracker- ja Pointer 
laitteiden ristiin paikantaminen datalla.

Lisätietoja saatavilla olevista lisäpalveluista 
osoitteessa www.ultracom.fi sekä Ultracom- 
jälleenmyyjiltä.

Omat sivut

Löydät ”Omat sivut” -palvelun osoitteesta 
http://ultracom.fi/tuoteryhmat/gps-tutkat 

”Omat sivut” -palveluun voit lisätä omat yhteystie-
tosi jolloin saat halutessasi ajantasaista tietoa mm. 
tuotepäivityksistä sekä muista asiakaseduista. 

”Omat sivut” - palvelusta näet omat palvelupaket-
tisi sekä palvelupakettien voimassaoloajat. Voit 
muuttaa palvelupakettiasi tai jatkaa nykyisen 
palvelupakettisi voimassaoloa sekä tilata kartta-
paketteja.

Löydät omilta sivuiltasi myös oman tilauskoo-
disi sekä puhelinnumeron johon tilauskoodi on 
sidottu.

Omien sivujen avulla voit tarkastella reaaliajassa 
laitteidesi reittejä ja voit palata omaan ja koiran 
työskentelyyn myös metsästyksen jälkeen. Tutki 
tietokoneelta esim. hakulaajuutta, haukkutiheyt-
tä, karkon pituutta ja riistan käyttäytymistä.

”Omat sivut” - palvelu sisältää Piirtokokoelmasi 
sekä merkintäsi(vaatii LAAJA-palvelupaketin). Voit 
muokata, tulostaa ja tilata karttoja sekä lähettää 
muokkaamasi kartat puhelimesi tai tablettisi näy-
tölle. Karttatoiminnot toimivat vain Suomessa.



Yhdistävä tekijä
Ultracom-koiratutkien suunnittelusta ja kehittämisestä 
vastaa pohjoissuomalainen Ultracom Oy. Yritys on 
tehnyt pitkään uraauurtavaa työtä GPS/GSM-pohjaisten 
koiratutkien eteen. Se on tuonut ensimmäisenä 
markkinoille lukuisia ominaisuuksia haukkulaskurista 
piirtotyökaluun ja datapohjaiseen paikannukseen. 

www.ultracom.fi

8/
20

14


