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Orbit Wallet

Orbit Glasses

Orbit Card
Orbit Keys

Orbit Stick-On

Orbit Powerbank

MIKÄ ON ORBIT?
Orbit on Bluetooth-seurantaverkosto, joka on suunniteltu auttamaan sinua löytämään kaikki 
arjen kohteet helposti käyttämällä helppokäyttöistä sovellusta (saatavilla App Storesta ja Google 
Playsta). Kaikille on Orbit.

Tee kaikki kadonneet esineet soi. Jos Orbit on 30m / 100ft-alueen sisällä, napauttamalla “Etsi” 
-painiketta Orbit-sovelluksessa soi se. Jos olet menettänyt puhelimesi, paina Orbit-painiketta 
saadaksesi puhelimesi soimaan vaikka se onkin hiljainen!

Kun haluat ryhmän valokuvan, mutta jolla ei ole ketään ottamaan valokuvaa, Orbit on sinulle. 
Avaa sovelluksen sisäinen kamera, aseta puhelin paikalleen ja paina Orbit to -näppäintä
snap selfie.

Pidä sovellus käynnissä taustalla ja Orbitin sijainti tallennetaan. Jos Orbit ei ole alueen 
ulkopuolella, tarkista viimeisimmän sijainnin kartta. Päätä kyseiselle alueelle etsimään Orbitia.

Mitä sinun on tehtävä, jos Orbit katoaa? Merkitse se kadokseksi ja aktivoi Orbit Net -ohjelma 
sovelluksen kautta. Jokainen Orbit-sovellus etsii nyt kadonneita Orbitaasi. Jos joku kulkee 
Orbitin ohi, saat ilmoituksen sijainnista.
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ORBIT APP
Lataa Orbit-sovellus nimikkeellä App Store tai Google Play ja lataa “ORBIT - Löydä avaimet, Etsi 
puhelin”.

Avaa sovellus ja anna sovelluksen löytää sijaintisi. Varmista, että bluetooth on käytössä, jotta 
sovellus voi muodostaa yhteyden Orbit-palveluun. Sinun on luotava tili avatessasi sovelluksen. 
Alla on yleiskatsaus App.

Sovellusasetukset:
Kaikki Orbit-sovelluksen 
asetukset löytyvät täältä.

ORBIT

Sovelluskamera:
ORBIT: n käyttäminen 
selfie-kaukosäätimessä 
toimii vain, kun käytät 
sovelluksen sisäistä 
kameraa. Kaikki otetut 
valokuvat tallennetaan 
tavalliseen kuvagalleriisi.
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Your Orbits Sijainti:
Kartan merkki osoittaa, missä 
Orbit on (tai viimeksi nähty).

Akku:
Näyttää, kuinka paljon 
Orbit-veloitustasi on 
laskutettu

Orbit-yhteys:
Vihreät palkit ovat osoitus 
Orbits-yhteydestä. Lisää 
palkkeja = vahvempi yhteys
Vähemmät palkit = heikompi 
yhteys

Lisää vaihtoehtoja:
Kaikki valitun Orbit 
-ohjelman asetukset löytyvät 
täältä. Esim. Muokkaa Orbit-
nimeä, Erottumishälytys, 
Orbitin poisto / Irrota yhteys

Lisää uusi ORBIT:
Lisää uusi orbit koskettamal-
la (+) -kuvaketta. Muista 
nimetä Orbits uudelleen 
seuraamaan niitä.

Etsi Orbit:
Voit tehdä Orbit-sormus-
tasi napauttamalla ruudun 
alareunassa olevaa Etsi 
Orbit-painiketta.

Mobiililaitteen yhteensopivuus

ORBIT synkronoi seuraavat laitteet, jotka tukevat Bluetooth-laitetta 4.0:

iOS
iPhone 5 tai uudempi

Android
Android 4.4 tai uudempi
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MITEN LIITÄT ORBIT: N

Kuinka nimetä ORBIT uudelleen

Kun olet luonut tilin, sinua pyydetään 
valitsemaan Orbit-tuote, jonka haluat lisätä. 
Noudata kehotteita lisätäksesi.

Aloita aktivoimalla Orbit, seuraa näytön aktivointiohjeita. Sitten sinua pyydetään luomaan tili

Napauta “Lisäasetukset” (3 pistettä) 
laitteellasi, joka tuo esiin uuden näytön.

Napauta muokkauskuvaketta nimeämällä 
Orbit uudelleen. Tässä voit myös säätää 
kaikki asetukset valittuun Orbit -
määritykseen.

Kun olet valinnut ORBIT-tuotteesi, uusi 
ruutu tulee näkyviin ohjeiden mukaan, 
miten ORBIT aktivoidaan ja yhdistetään.

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Kuinka poistaa ORBIT-laite

Kuinka lisätä useita ORBITS-järjestelmiä
Nimeä se uudelleen (lisää Asetukset-
osiossa), jotta voit seurata, mikä toinen on. 
Tämä auttaa sinua etsimässä laitettasi. 
Valitse Orbit, jonka haluat löytää laitteellesi.

Jos haluat poistaa Orbit-sovelluksen sovelluksesta, napauta Lisää vaihtoehtoja (3 Dots) 
-kuvaketta. Tässä osiossa on ‘Poista tämä orbita’. Napauta punaista kuvaketta poistaaksesi.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Napauta “(+)” -kuvaketta laitteen luettelon 
alapuolella uuden Orbitin lisäämiseksi. Sinua 
pyydetään valitsemaan Orbit-tuote, jonka 
haluat lisätä.



Löydä ORBIT

Etsi puhelin

Kaikki Orbit-tuotteet toimivat melkein identtisinä ja kaikki voidaan yhdistää samaan 
sovellukseen. Napauta “FIND ORBIT” -painiketta aloitusnäytön alareunassa. Orbit soi, jos 
se on alueen sisällä. Jos rengas ei ole käytössä, ilmoituksesi näkyy Orbitin viimeisimmällä 
tunnetulla sijainnilla.

Paina Orbit-painiketta, ja puhelin soi ja vilkkuu, jos se on alueen sisällä. Jos soittoääniä ei 
ole, puhelin on liian kaukana.
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OTTAA SELFIE
Napauta kameran kuvaketta oikeassa yläkulmassa. Aseta tai aseta puhelin missä tahansa, 
ota kuva ja napsauta akun painiketta ottaaksesi valokuvan. Kaikki kuvat tallennetaan 
galleriastasi. Huomaa, että tämä ominaisuus toimii vain sovelluksen kameran kanssa.



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Lisää vaihtoehtoja

Erotushälytys

Turvallinen alue

Orbit Sound

Poista tämä Orbit

Charge Reminder

ASETUKSET

Napauta Lisäasetukset-painiketta (3 pistettä). Kaikki Orbit-tuotteen asetukset löytyvät täältä. 
Orbit-sovelluksen asetukset löytyvät App Settings -valikosta.

Separaatiohälytyksen päällekytkentä 
mahdollistaa Orbit ja puhelimesi soimaan, 
kun laitteet poistuvat 100 ft / 30 metrin 
säteestä ilmoittamaan sinulle, että olet 
unohtanut kohteen.

Jos Safe Zone -toiminto on käytössä, 
Separaatiohälytys ei toimi, kun se on 
liitetty WiFi-verkkoon. Tämä ominaisuus 
on täydellinen, kun olet kotona talon 
ympärillä.

Napauttamalla “Etsi Orbit”, Orbit soi. 
Valitse yksi kolmesta käytettävissä olevasta 
hälytyksestä, joka sopii sinulle parhaiten.

Jos olet vahingossa lisännyt Orbit, 
napauta punaisen kuvakkeen vieressä 
“DELETE THIS ORBIT”. Tämä katkaisee 
Orbit-sovelluksen sovelluksestasi. Orbit 
voidaan liittää uudelleen seuraamalla 
yhteysohjeita.

Tämä ominaisuus koskee vain Orbit-
lompakkoa. Latausmuistutus käyttää 
kodin WiFi-yhteyttä tunnistamaan, kun olet 
kotona. Kun palaat kotiin (jos lompakon 
akku on alle 30%), lähetetään ilmoitus, 
joka muistuttaa sinua veloittaaksesi Orbit-
lompakkosi.
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

Orbit-tili

Soittoäänet

Puhelinhälytykset

manuaalinen

auta

Kirjautua ulos

Sovellusversio

Sovellusasetukset

Kun ostat ensimmäisen Orbitin, sinua 
pyydetään luomaan tili avatessasi 
sovelluksen. Tiliäsi koskevat tiedot löytyvät 
App-asetuksista. Napauttamalla Muuta 
salasanaa sinua pyydetään vaihtamaan Orbit-
tilin salasanaa. Tarvitset tämän salasanan 
kirjautumalla tiliisi.

Valittavissa on yli 15 soittoäänimerkkiä. 
Valitse melodia, joka sopii sinulle. Valitse eri 
soittoääni eri Orbiteille.

Nämä asetukset koskevat vain puhelimen 
hälytyksiä, kun käytät Orbit-yhteyttä 
puhelimen etsimiseen. Ääni-, tärinä- ja 
taskulampun hälytykset voidaan kytkeä päälle 
ja pois päältä. Orbit-soittoäänen asetuksia 
voidaan muuttaa Lisää valinnat -valikosta.

“Manuaalinen” napauttaminen vie sinut tähän 
käsikirjaan. Kaikki tiedot Orbit-tuotteista ja 
Orbit -sovelluksesta löydät täältä.

Ohje-osio sisältää tietosuojakäytännön ja 
käyttöehdot. Käsikirja löytyy täältä.

Napauta “LOG OUT” -painiketta kirjautumalla 
Orbit-tilistäsi. Sinun on oltava kirjautuneena 
käyttämään Orbit-tuotteita ja niiden 
ominaisuuksia.

Asetusvalikon “LOG OUT” -painikkeen 
alapuolella löydät sovelluksen version, jota 
käytät tällä hetkellä.

Avaa asetusvalikko koskettamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa asetuskuvaketta. Kaikki 
Orbit-sovelluksen asetukset löytyvät täältä. Orbit-tuotteen asetukset löytyvät Lisää valinnat 
-osiosta.

8



ORBIT NET
Mikä on ORBIT NET

Kuinka käyttää ORBIT NET

The ORBIT NET is a community based anonymous search system which is always on the 
look out for your lost Orbit. What do you need to do if your Orbit is lost? Activate the ORBIT 
NET and when someone (with the Orbit App installed) walks by your lost Orbit, you will 
receive a location update of where your item is located on a map. Use the Orbit App to 
guide you to the location and search for your missing Orbit. Invite your friends to download 
the App which will increase the chances of your Orbit being found (they do not need to 
have an Orbit to become a part of the ORBIT NET).

Kun Orbit-sovellus ei tunnista Orbitaasi, “Ilmoita jos löydetty” -painike tulee näkyviin. 
Napauttamalla sitä, sinut viedään Orbit Net -sivulle. Napauttamalla “VAHVISTA”, Orbit 
merkitään kadonneeksi ja Orbit Net aktivoituu. Koko Orbit-yhteisö etsii nyt kadonneen 
Orbitin.

ORBIT-verkko aktivoitu (kadonnut)

ORBIT-verkko aktivoitu (löydetty)

Kun ORBIT NET käynnistetään, punainen (!) -merkki 
tulee näkyviin

Jos löytyy, vihreä rasti ilmestyy. Mene sijaintiin ja 
etsi kadoksista ORBIT

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

Notify if found
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Notify if found



ORBIT KEYS
Orbit Keys on Bluetooth-laite, jonka avulla avaimet löytyvät sekunteina. Kauniisti valmistettu 
anodisoitua alumiinia, se ei ole vain kätevä gadget, vaan myös tyylikäs lisälaite avaimiisi. 
Saatavana 12 upeaa väriä.

LÖYDÄ KEVÄT:
Kun olet Bluetooth-alueella (30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti 
soittaa melodista 90-bittisen sisäänrakennetun kaiuttimen. Kun alueen ulkopuolella on, Orbit-
sovellus näyttää avaimesi viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Siirry tähän paikkaan ja etsi 
puuttuva Orbit -asiasi. Kun olet palannut alueelle, Orbit soi.

LÖYDÄ PUHDAS:
Voit etsiä puhelimesi painamalla Orbit -puolella olevaa painiketta. Jos puhelimesi soi puhelimessa 
- tapahtuma on hiljainen!

OVAT OMAAN:
Avaa sovelluksen sisäinen kamera ja aseta se valmiiksi valokuvalle. Astu taaksepäin ja paina Orbit-
painiketta napauttamalla täydellistä selfie- tai ryhmäkuvaa.

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY RED
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ORBIT KEYS

MITÄ SISÄLTYY

AKUN ASENTAMINEN / VAIHTAMINEN

OMINAISUUDET

CR2032

ORBIT Vara-akku 2x akkustyökalu avainnippu Avainrengas

1. Korvaa akku 
sulkemalla orbitti 
kahden akun 
avaustyökalun 
väliin. 

Löytää sinun
Puhelin

Löytää sinun
näppäimet

Erottaminen
Hälytys

selfie
Etä

Viimeksi nähty
Sijainti

Jopa 6 kuukautta
Akun käyttöikä

vaihdettava
Akku

Sisäänrakennettu
kaiutin

vesi
kestävä

Orbit Net 
-yhteisö

2. Käännä akun 
ylälaitteen 
avaustyökalu
avaa vastapäivään.

3. Avaa Orbit ja irrota 
vanha akku sisältä.

4. Aseta uusi paristo 
(+) -merkki alaspäin.

5. Työnnä top ja 
bottom Orbit kuori 
yhteen. Aseta Orbit 
avautustyökalun väliin. 
Kierrä myötäpäivään 
lukitsemaan orbitti.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

LED-valo Avaimenreikä

kaiutin Orbit-painike



ORBIT WALLET

LÖYDÄ WALLET: 
(30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti toistaa melodista viritystä 
sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Kun alue on ulkopuolella, Orbit-sovellus näyttää viimeisen 
tunnetun sijainnin Powerbankista kartalla. Siirry tähän paikkaan ja etsi puuttuva Orbit -asiasi. Kun 
olet palannut alueelle, Orbit soi. 

LÖYDÄ PUHDAS:
Voit etsiä puhelimesi painamalla Orbit-painiketta. Jos puhelimesi soi puhelimessa - tapahtuma on 
hiljainen!

OVAT OMAAN:
Avaa sovelluksen sisäinen kamera ja aseta se valmiiksi valokuvalle. Astu alkuun ja paina Orbit-
lompakkosi painiketta, jotta voit napsauttaa täydellisen selfie- tai ryhmäkuvan.

BLACK BROWN NAVY

Valmistettu 100% aitoa nahasta ja urheiluun 2500mAh ladattavalla akulla, pysyt ajan tasalla 
matkalla uhraamatta tyyliä ja käytännöllisyyttä. Mikä parasta, unohtamatta Orbit-lompakkosi 
lataamista. Jos saavut kotiin ja akku on vähissä, puhelin ilmoittaa lataamisestaan. Orbit-
lompakossa on myös ainutlaatuinen, nahkaverhoidut korttipaikat, neljä RFID-korttipaikkaa ja 
kuitin paikka. Valmistettu taitetuilla reunoilla ja klassisella yksinkertaisella muotoilulla, tämä ohut 
nahkalompakko sopii taskuun helposti.
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ORBIT WALLET

Orbit-lompakkoon lataaminen 
on todella helppoa. Liitä USB-
johto USB-porttiin (tietokone tai 
seinälaturi) ja odota, kunnes akun 4 
LED palaa.

Puhelimen lataaminen Orbit-
lompakolla on vielä helpompaa. 
Liitä Micro-USB- tai iPhone-
sovittimen johto puhelimeesi.

Micro-USB-kaapeli

iPhone-sovitin (yhdistetty 
Micro-USB-liitännän kautta)

Akun painike (aktivoi, ottaa 
itseään ja etsii puhelinta)

LED Akun käyttöikä
(1 = alhainen, 4 = täysi)

Akun lataamiseen käytetty USB-kaapeli

ORBIT Wallet LIGHTNING-sovitin

MITÄ SISÄLTYY

AKUN LATAAMINEN

OMINAISUUDET

Löytää sinun
Puhelin

Löytää sinun
Lompakko

Erottaminen
Hälytys

selfie
Etä

Viimeksi nähty
Sijainti

veloittaa
Muistutus

Ladattava
2500mAh akku

Sisäänrakennettu
kaiutin

Micro-USB & 
iPhone-sovitin

Orbit Net 
-yhteisö
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ORBIT GLASSES
Orbit for lasit on maailman pienin Bluetooth-seuranta. Kiinnitä se lasillesi ja sijoita se Orbit-
sovelluksen kautta. Orbit lasille sopii lasit, joiden (miinus koko) 4 mm käsivarsi. Sisäänrakennettu 
ladattava akku kestää jopa 1 kuukausi ja se voidaan helposti palauttaa mukana toimitetulla 
latauskaapelilla.

LÖYDÄ LASIT:
Kun olet Bluetooth-alueella (30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti 
toistaa melodista viritystä sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Kun alue ei ole käytössä, Orbit-
sovellus näyttää lasillesi viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Siirry tähän paikkaan ja etsi 
puuttuva Orbit -asiasi. Kun olet palannut alueelle, Orbit soi. 

* Etsi puhelimesi ja ota itsellesi itsesi, jota ei ole saatavana Orbit Glassesilla
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ORBIT GLASSES

Lataa lataamalla mukana toimitetun laturin 
virtalähteeseen (USB-korttipaikka) ja liitä toinen 
latausjohdon pää irti silmälaseihin. LED vilkkuu, mikä 
osoittaa, että lataus on käynnissä. Kun LED-merkkivalo 
lakkaa vilkkumasta ja näyttää kiinteän valon, lataus 
on valmis. Poista laturi ja olet valmis menemään vielä 
kuukausi.

* Orbit-lasia ei tarvitse poistaa latautumaan

ORBIT Glasses Latauskaapeli Liimanauhat

Löytää sinun
Lasit

Enintään 1 
kuukausi
Akun käyttöikä

Ladattava
Akku

MITÄ SISÄLTYY

AKUN LATAAMINEN

OMINAISUUDET

Erottaminen
Hälytys

Viimeksi nähty
Sijainti

Sisäänrakennettu
kaiutin

Orbit Net 
-yhteisö



ORBIT CARD
Orbit-kortti on sama koko ja paksuus vakio-luottokortilla, joten se on maailman ohuin Bluetooth-
seuranta. Liitä se lompakkosi luottokorttisi keskellä ja älä koskaan lakkaa lompakkostasi 
uudelleen. Orbit-kortilla on paina-painike, jonka avulla voit löytää puhelimesi ja ottaa itsesi etänä. 
Sisäänrakennettu akku kestää jopa 3 kuukautta ja se voidaan ladata helposti mukana toimitetulla 
latauskaapelilla.

LÖYDÄ WALLET:
Kun olet Bluetooth-alueella (30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti 
toistaa melodista viritystä sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Kun alue on ulkopuolella, Orbit-
sovellus näyttää lompakkon viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Siirry tähän paikkaan ja etsi 
puuttuva Orbit -asiasi. Kun olet palannut alueelle, Orbit soi.

LÖYDÄ PUHDAS:
Voit etsiä puhelimesi painamalla Orbit-painiketta. Jos puhelimesi soi puhelimessa - tapahtuma on 
hiljainen!

OVAT OMAAN:
Avaa sovelluksen sisäinen kamera ja aseta se valmiiksi valokuvalle. Astu taaksepäin ja paina Orbit-
painiketta napauttamalla täydellistä selfie- tai ryhmäkuvaa.
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ORBIT CARD

ORBIT Card Latauskaapeli

Lataa lataamalla mukana toimitetun laturin 
virtalähteeseen (USB-korttipaikka) ja liitä 
latausjohdon toinen pää Orbit-kortille. LED vilkkuu, 
mikä osoittaa, että lataus on käynnissä. Kun LED-
merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja näyttää kiinteän 
valon, lataus on valmis. Poista kortti ja olet valmis 
jatkamaan vielä kolme kuukautta.

LED
Indikaattori

Orbit 
-painike

Latausteline findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Enintään 3 
kuukautta
Akun käyttöikä

vesi
kestävä

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

Löytää sinun
Puhelin

Löytää sinun
Lompakko

Erottaminen
Hälytys

selfie
Etä

Viimeksi nähty
Sijainti

Ladattava
akku

Sisäänrakennettu
kaiutin

Orbit Net 
-yhteisö

MITÄ SISÄLTYY

AKUN LATAAMINEN

OMINAISUUDET



ORBIT STICK-ON
Stick it, löydä se! Orbit Stick-On on täydellinen kaikille niille arvokkaille tuotteille, joilla ei ole varaa 
menettää. Pidä se mitä tahansa! Kaukosäätimet, kannettavat tietokoneet tai jotain muuta. Mukana 
on myös avaimenperä liitetiedosto, joka lisää Orbin Stick-On -työkaluilla olevia asioita. Yhdistä 
avaimenperän kiinnitys reppuihin, matkatavaroihin tai mittaripusseihin. Orbit Stick-On -toiminnon 
avulla voit myös soittaa puhelimellesi ja ottaa itse itsesi etänä. Akku kestää jopa vuosi ennen sen 
vaihtamista. Vara-akku sisältyy hintaan.

Tartu siihen. Etsi se:
Kun olet Bluetooth-alueella (30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti 
toistaa melodista viritystä sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Kun alueen ulkopuolella, Orbit-
sovellus näyttää kadonneen kohteen viimeisen tunnetun sijainnin kartalla. Siirry tähän paikkaan ja 
etsi puuttuva Orbit -asiasi. Kun olet palannut alueelle, Orbit soi.

Etsi puhelin:
Voit etsiä puhelimesi painamalla Orbit-painiketta. Jos puhelimesi soi puhelimessa - tapahtuma on 
hiljainen!

OTTAA SELFIE:
Avaa sovelluksen sisäinen kamera ja aseta se valmiiksi valokuvalle. Astu taaksepäin ja paina Orbit-
painiketta napauttamalla täydellistä selfie- tai ryhmäkuvaa.

BLACK SILVER
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ORBIT STICK-ON

MITÄ SISÄLTYY

AKUN ASENTAMINEN / VAIHTAMINEN

OMINAISUUDET

CR2032

Vara-akku

Löytää sinun
Puhelin

Löytää sinun
ORBIT

Erottaminen
Hälytys

selfie
Etä

Viimeksi 
nähty
Sijainti

Jopa 1 vuosi
Akun käyttöikä

vaihdettava
Akku

Sisäänrakennettu
kaiutin

Avainrengas
liite

Orbit Net 
-yhteisö

1. Siirrä välilehti 
“AUKI” -asentoon.

2. Irrota vanha akku 
sisältä ja aseta uusi 
akku (+) -merkki 
alaspäin.

3. Siirrä välilehti takaisin 
LOCK-asentoon.

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT Avainrengas Liimanauhat

kaiutinOrbit-painike



Orbit Powerbank voi ladata kaikki laitteet 5000 mAh: n akulla. Sen avulla voit myös löytää 
sen sisäänrakennetulla Orbit-ohjelmalla. Voit soittaa puhelimellasi Orbit Powerbankin avulla 
löytääksesi sen tai ottaa itseesi etänä. Mikä parasta, unohtamatta Powerbankin lataamista! Jos 
tulet kotiin ja verkkopankki on vähissä, puhelin ilmoittaa lataamisestaan. Saatavana 4 upeaa väriä.

Etsi POWERBANK:
Kun olet Bluetooth-alueella (30m100ft), paina Orbit-sovelluksen “Etsi Orbit” -painiketta. Orbitti 
toistaa melodista viritystä sisäänrakennetusta kaiuttimesta. Kun alue on ulkopuolella, Orbit-
sovellus näyttää viimeisen tunnetun sijainnin Powerbankista kartalla. Siirry tähän paikkaan ja etsi 
puuttuva Orbit -asiasi. Kun olet palannut alueelle, Orbit soi. 

Etsi puhelin:
Voit etsiä puhelimesi painamalla Orbit-painiketta. Jos puhelimesi soi puhelimessa - tapahtuma on 
hiljainen!

OTTAA SELFIE:
Avaa sovelluksen sisäinen kamera ja aseta se valmiiksi valokuvalle. Astu taaksepäin ja paina Orbit-
painiketta napauttamalla täydellistä selfie- tai ryhmäkuvaa.

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank Latauskaapeli

Orbit-painike

Edestä Ylhäältä

USB-portti

LED-merkkivalo

Micro-USB

Akun lataaminen Orbit 
Powerbankselle on todella helppoa. 
Liitä USB-johto USB-porttiin 
(tietokone tai seinälaturi) ja odota, 
kunnes akun 4 LED palaa.

Puhelimen lataaminen Orbit 
Powerbankin kanssa on vieläkin 
helpompaa. Liitä Micro-USB- 
tai iPhone-sovittimen johto 
puhelimeesi. 

veloittaa
Muistutus

MITÄ SISÄLTYY

AKUN LATAAMINEN

FEATURES

Löytää sinun
Puhelin

Löytää sinun
ORBIT

Erottaminen
Hälytys

selfie
Etä

Viimeksi 
nähty
Sijainti

Uudelleenladattava 
akku

Sisäänrakennettu
kaiutin

Orbit Net 
-yhteisö



TUKI
Onko puhelin yhteensopiva Orbitin kanssa?
Orbit edellyttää, että puhelin ajaa Orbit-sovellusta taustalla. Bluetooth on jätettävä taustalle (älä huoli, insinöörit 
ovat vähentäneet puhelimen akun tyhjennystä jättämällä Bluetooth päälle). Orbit toimii: iPhone 5 ja uudemmat. ja 
Android 4.4 tai uudempi. Bluetooth 4.0 tai uudempi vaaditaan.

Kuinka monta Orbit-laitetta voidaan yhdistää puhelimeen tai tablet-laitteeseeni?
Apple iOs -laitteet voivat yhdistää jopa 6 Orbit-laitetta kerrallaan. Android-laitteet voivat muodostaa parin välillä 1-3 
valmistajan ja käyttöjärjestelmän version mukaan.

Takuuohjeet
Jos sinulla on ongelmia Orbitin kanssa, älä epäröi lähettää meille sähköpostia osoitteeseen help@hbutler.co ja 
tiimin jäsen auttaa ratkaisemaan kaikki ongelmat, joita sinulla on tuotteen kanssa.

Palautustapa ja takuu
ORBITillä on kuuden kuukauden rajoitettu takuu - lisätietoja on osoitteessa www.hbutler.co

Hävittäminen ja kierrätys
Ole ystävällisesti tietoinen siitä, että kuluttajan on huolehdittava asianmukaisesti hävittämisestä ja 
kierrätettävä ORBIT ja siihen liittyvät osat. Älä hävitä ORBITä tavallisella talousjätteellä, ORBIT-yksikköä 
pidetään sähköisenä jätteenä ja se on hävitettävä paikallisessa sähkölaitteiden keräyslaitoksessa. Lisätietoja 
saat paikalliselta elektroniikkalaitteiden jätehuoltoviranomaiselta tai vähittäismyyjältä, jolta tuote osti. Kun 
paristot irrotetaan, eristä paristojen + ja - pinnat eristeellä tai muulla kuin johtavalla teipillä. Jos laitetta 
käytetään väärin, litiumparistot voivat olla lyhyitä, aiheuttaen niiden kuumenemisen, räjähtämisen tai 
syttymisen.

Lisätietoja osoitteessa findorbit.com/help

IMPORTANT SAFETY WARNINGS

Lasten turvallisuus
ORBIT sisältää pieniä osia, jotka voivat olla tukehtumisvaara. Pidä poissa pienistä lapsista. Jos 
akku on nielty, hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, sillä vakavia vammoja voi esiintyä.

Yleiset varotoimet
- ORBIT ei ole lelu
- Älä yritä käsitellä tai muokata tai purkaa ORBIT-laitetta
- Älä altista ORBIT hioma-aineille
- Älä sijoita ORBITä lähelle avotulta
- Tarkista ORBIT-määritykset ja muut tiedot> Ympäristöolosuhteet ja älä altista ORBIT -laitetta 
käyttölämpötilojen yli
- ORBITin metallirunko johtaa lämpötilaa tehokkaasti, vältä kosketusta jättäessäsi äärimmäisissä 
lämpötiloissa
- ORBITin reunat voivat olla teräviä, hoitaa huolella

Lue, noudata ja säilytä tämä käyttöohje ja kaikki turvallisuusohjeet. ORBITin virheellinen asennus, 
käyttö tai poistaminen saattaa olla terveydelle haitallista ja vaaraksi muille.

Akun varotoimet
- Älä lataa, purkaa, purkaa, muutoi tai kuumenna paristoja
- Älä heitä paristoja palamaan
- Vältä paristojen sekoittamista, esim. uusia, käytettyjä tai erilaisia
- Pidä akut kaukana suorasta auringonvalosta, korkeasta lämpötilasta ja kosteudesta
- Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee akkua, ota välittömästi yhteys 
lääkäriin.
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SÄÄDÖKSET
North America
United States: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

INFORMATION TO USER:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residentual installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the 
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna
-Increase the distance between the equipment and the reciever
-Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING: 
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

European Union
European Union: CE directive
                  
                                           WEEE:

STATEMENT:
Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the esstential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary houseold wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is 
your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for 
electrical and electronic equipment recycling. 

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the 
product. 

- Do not dispose of the Orbit with household waste. 
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations. 
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.


