DNA Super Prepaid -liittymä riista
kameroihin ja muihin valvontalaitteisiin
– helppoa ja edullista
Sopiva liittymä riistakameraan tai muuhun valvontalaitteeseen on edullinen DNA Super Prepaid
-liittymä Laitenetti-datapaketilla. DNA Super Prepaid + Laitenetti-paketti ovat parhaat yhdessä
erityisesti silloin, kun välitetään kuvia tai liikkuvaa kuvaa kamerasta vastaanottajalle.
Laitenetti-datapaketti sisältää rajattomasti dataa 180 vuorokauden ajan. Datan lähetysnopeus on
5 Mbit/s ja vastaanottonopeus 0,5 Mbit/s. Kaikki DNA Prepaid -liittymät ja datapaketit tukevat 2G-,
3G- ja 4G-verkkoja ja niissä toimivia kameroita ja hälytyslaitteita.
Halutessasi voit myös soittaa ja vastaanottaa puheluita tai lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä
liittymälläsi: lähtevät puhelut ja tekstiviestit kotimaassa maksavat 0,066 €/min/kpl.

Ennen kuin lähdet metsälle tai valvontapuuhiin, tee näin:
Hanki DNA Super Prepaid -liittymä R-kioskilta.Liittymän PIN-koodin kysely on jo valmiiksi pois päältä,
joten voit laittaa SIM-kortin suoraan valvontalaitteeseen tai riistakameraan.
Laitenetti-datapaketin voi hankkia yhtä aikaa liittymän kanssa tai vasta myöhemmin osoitteesta
laturi.dna.fi. Sieltä voit myös ladata liittymääsi uuden datapaketin edellisen loppuessa. Prepaidliittymän lataamista varten SIM-korttia ei tarvitse irrottaa laitteesta, vaan riittää, että tiedät ladattavan
prepaid-liittymän puhelinnumeron. Löydät sen myyntipakkauksessa olevan SIM-kortin kehyksestä.

Voit seurata käyttöaikaa ja saldoa helposti itsepalvelussa:
Helpoin tapa seurata prepaid-liittymän käyttöaikaa ja saldoa on tehdä se itsepalvelussa, osoitteessa
m.prepaid.dna.fi. Saldon seurantaan tarvitset prepaid-liittymän puhelinnumeron ja PUK1-koodin. Nämä
löytyvät prepaid-liittymän myyntipakkauksessa olevan SIM-kortin kehyksestä.
Samassa itsepalvelussa voit asettaa liittymällesi myös hallintanumeron – esimerkiksi oman puhelimesi puhelinnumeron. Näin pystyt seuraamaan riistakamerassa olevan prepaid-liittymän saldoa ja datapaketin jäljellä olevaa käyttöaikaa reaaliaikaisesti suoraan omasta puhelimestasi.

Lisätietoja edullisista ja huolettomista DNA Prepaid -liittymistä
ja niihin saatavista erilaisista datapaketeista löydät osoitteesta
dna.fi/prepaid.

Ota ohjeet talteen!
Näin seuraat prepaid-liittymän käyttöaikaa tai saldoa:

1. Mene sillä puhelimella,
jolla haluat prepaid-liittymäsi saldoa tarkastella,
osoitteeseen
m.prepaid.dna.fi.

2. Klikkaa painiketta ”Tunnis-

3. Syötä riistakamerassa ole-

4. Syötä SIM-kortin kehyk

van prepaid-liittymän puhelin
numero valkoiseen kenttään ja
klikkaa ”Jatka”.

taudu kertakäyttösalasanalla
tai PUK1-koodilla”.

sessä oleva PUK1-koodi
kenttään ja klikkaa ”Kirjaudu
sisään”.

Tunnistaudu kertakäyttösalasanalla
tai PUK1-koodilla

5. Näytölle avautuvasta
näkymästä pääset tarkastelemaan saldoa tai jäljellä olevaa
paketin käyttöaikaa tai tarvittaessa lataamaan niitä lisää.

Lisätietoja edullisista ja huolettomista DNA Prepaid -liittymistä
ja niihin saatavista erilaisista datapaketeista löydät osoitteesta
dna.fi/prepaid.

