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1.Aloittaminen
Kiitos, kun valitsit Magee -maksulaitteen!
Magee on henkilökohtainen pysäköinnin maksulaite,
jolla ajoneuvon pysäköintimaksu suoritetaan nopeasti ja helposti. Magee -maksulaitetta voi käyttää
myös elektronisena parkkikiekkona, joka päivittää
ja näyttää pysäköinnin aloitusajan seuraavaan tasatai puolituntiseen automaattisesti, kun ajoneuvo
pysäköidään.
Tämä käyttöohje sisältää tiedot Magee -maksulaitteen asentamisesta ja käytöstä.
Ennen Magee -maksulaitteen käyttöönottoa laite tulee rekisteröidä verkkosivulla https://magee.witrafi.
com/register.
Laitteen rekisteröimiseksi tarvitaan
Magee -maksulaite
Ajoneuvon rekisteritunnus
Voimassaoleva maksuväline (esimerkiksi
luottokortti)
Voimassaoleva sähköpostiosoite
Magee -maksulaitetta voidaan alkaa käyttämään
pysäköintimaksun suorittamiseen, kun maksulaite on
rekisteröity. Magee -maksulaitetta voidaan käyttää
elektronisena pysäköintikiekkona myös ennen rekis-
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teröintiä, sekä rekisteröinnin jälkeen.
Huomautus: Asiakastilille voidaan rekisteröidä useampi Magee -maksulaite verkkosivulla https://magee.witrafi.com/login.

2. Magee -maksulaitteen käyttö
2
1
3

4

1 MICRO USB
3 YLÖS NÄPPÄIN
5 ALAS NÄPPÄIN
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2 NÄYTTÖ
4 OK NÄPPÄIN

Magee -maksulaitteessa on kolme näppäintä: nuoli
ylös, OK ja nuoli alas. Laitetta hallitaan näppäinten
lyhyin painalluksin ja pitämällä näppäimiä painettuna
noin kahden sekunnin ajan. Näppäimillä vaihdetaan
toimintoja ja siirrytään valikossa seuraavasti:
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Nopea
painallus

YLÖS näppäin

OK näppäin

ALAS näppäin

Liikuta valintaa
ylös

Vahvistus /
herätä laite

Liikuta valintaa
alas

ASETUKSET
tila

PYSÄKÖINTIKIEKKO tila

MAKSU
Pitkä
Painallus (2s) tila

Magee -maksulaitteessa on kolme toimintoa:
ASETUKSET, PYSÄKÖINTIKIEKKO ja PYSÄKÖINTIMAKSU.
ASETUKSET -valikossa muutetaan käyttöasetuksia,
kuten ajoneuvon rekisteritunnusta, jos maksulaitteelle on määritetty useampia ajoneuvoja. PYSÄKÖINTIKIEKKO -toimintoa käytetään elektronisena
pysäköintikiekkona. PYSÄKÖINTIMAKSU -toimintoa
käytetään pysäköinnin maksamiseen.

3. Asetukset -valikko
Asetukset -valikko aukeaa, kun OK -näppäintä pidetään pohjassa noin kahden sekunnin ajan.
Asetukset -valikosta löytyvät seuraavat valintavaihtoehdot:
•

Sulje: Laitteen sulkeminen. Laite voidaan
aktivoida uudelleen painamalla lyhyesti
OK -näppäintä.
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•

Rekisteritunnus: Ajoneuvon
rekisteritunnuksen muuttaminen.
Rekisteritunnusta tulee muuttaa
ainoastaan silloin, jos maksulaitteelle on
määritetty useamman ajoneuvon
rekisteritunnus. Magee -maksulaitteelle
voidaan määrittää useita
rekisteritunnuksia verkkosivulla
https://magee.witrafi.com/login.
Kieli: Laitteen käyttökielen muuttaminen.
Rekisteröintikoodi: Magee
-maksulaitteen rekisteröintikoodin näyttö.
Päivitys: Magee -maksulaite päivittyy
automaattisesti. Päivitys -valintaa tulee
käyttää ainoastaan silloin, jos päivitys
halutaan tehdä manuaalisesti.

•
•
•

Huomautus: Magee -maksulaitteen aika ja päivänmäärä päivittyvät automaattisesti 2G -mobiiliverkon
kautta.

4. Pysäköintikiekko -toiminto
Pysäköintikiekko -toiminto valitaan, kun laitetta
käytetään elektronisena pysäköintikiekkona.
Pysäköintikiekko -toiminto aktivoituu, kun nuolinäppäintä alas pidetään pohjassa noin kahden sekunnin
ajan.
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Magee -maksulaite ilmoittaa näytön keskellä
pysäköinnin aloitusajan. Kellonaika on pyöristetty
seuraavaan tasa- tai puolituntiseen riippuen siitä,
kumpi ajankohta on seuraava. Näytön vasemmassa
yläkulmassa on ilmoitettu sen hetkinen kellonaika.
Esimerkki: Pysäköintikiekon aika asetetaan kello
12:35. Näytön vasemmassa yläkulmassa ilmoitetaan kellonaika 12:35 ja keskellä näyttöä ilmoitetaan
kellonaika 13:00. Ajoneuvon pysäköinnin katsotaan
alkaneen 13:00 noudattaen voimassaolevaa asetusta
pysäköintikiekon käyttämisestä.
Akun keston pidentämiseksi näyttö alkaa vilkkua hitaasti päälle ja pois päältä.
Maksulaite tulee sijoittaa ajoneuvon kojelaudalle siten, että laitteen näyttö näkyy selvästi tuulilasista ulos.
Magee -maksulaite sulkeutuu automaattisesti, kun
pysäköity ajoneuvo lähtee liikkeelle. Maksulaite tunnistaa, kun ajoneuvo pysähtyy uudelleen. Ajoneuvon pysähdyttyä laite aktivoituu ja päivittää uuden
pysäköinnin aloitusajan näytölle automaattisesti.
Magee -maksulaite voidaan aktivoida manuaalisesti
painamalla lyhyesti OK -näppäintä. Laite asettaa automaattisesti painalluksen jälkeen uuden pysäköinnin
aloitusajan.
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Pysäköintikiekko -toiminnon 24 tunnin yhtäjaksoisen
käytön jälkeen laite sulkeutuu automaattisesti.
Pysäköinti voidaan aloittaa uudelleen aktivoimalla
laite edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Magee -maksulaitteen pysäköintikiekko
-toimintoa voi käyttää ainoastaan paikkakunnilla, jotka on lueteltu verkkosivulla
https://magee.witrafi.com/cities.

5. Pysäköintimaksu -toiminto
Pysäköintimaksu -toiminto valitaan, kun ajoneuvo
pysäköidään maksulliselle pysäköintipaikalle.
Pysäköintimaksu -toiminto aktivoituu, kun nuolinäppäintä ylös pidetään pohjassa noin kahden sekunnin
ajan.
Magee -maksulaite hakee mobiiliverkon kautta luettelon kyseisen paikkakunnan pysäköintialueista.
Pysäköintialue valitaan luettelosta nuolinäppäimillä
ylös ja alas. Valinta hyväksytään painamalla lyhyesti
OK -näppäintä.
Kun Magee -maksulaite on hyväksynyt maksutapahtuman, näytölle ilmestyy maksullisen pysäköinnin
aloitusaika, valittu parkkialue ja pysäköidyn ajoneuvon rekisteritunnus.
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Huomautus: Pysäköintimaksu -toimintoa käytettäessä Magee -maksulaite tulee sijoittaa kojelaudalle määrätyillä paikkakunnilla. Luettelo paikkakunnista, joissa Magee -maksulaitetta voidaan käyttää
pysäköintimaksun suorittamiseen ja muu maksulaitteeseen liittyvä tieto löytyvät verkkosivulta
https://magee.witrafi.com/cities.
Maksullisen pysäköinnin voi lopettaa automaattisesti
tai manuaalisesti.
Pysäköintimaksusuorituksen automaattinen lopettaminen: Kun ajoneuvo lähtee liikkeelle, laitteen näytölle ilmestyy sekuntikello, joka ilmoittaa
pysäköintimaksusuorituksen päättymisajan. Mikäli
pysäköintiä ja pysäköintimaksusuoritusta halutaan
jatkaa, OK -näppäintä lyhyesti painamalla sekuntikello lakkaa laskemasta päättymisaikaa ja pysäköintimaksusuoritus jatkuu.
Pysäköintimaksusuorituksen manuaalinen lopettaminen: Pysäköintimaksusuoritus päättyy painamalla
OK -näppäintä lyhyesti ja vahvistamalla maksullisen
pysäköinnin päättymisen.
Huomautus: Pysäköinnin päätyttyä tulee maksulaitteelta tarkistaa, että myös pysäköintimaksusuoritus
on päättynyt. Jos Magee -maksulaitteen akkuvaraus
on vähissä, pysäköintimaksusuoritus ei välttämättä
pääty automaattisesti. Tällöin laite tulee liittää ulko-
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iseen virtalähteeseen, kuten auton tupakansytyttimeen ja pysäköintimaksusuoritus tulee päättää edellä
mainittujen ohjeiden mukaisesti.

6. Magee -maksulaitteen sijoittaminen
ajoneuvossa
Pysäköintikiekko -toimintoa käytettäessä Magee
-maksulaite tulee sijoittaa ajoneuvon kojelaudalle siten, että laitteen näyttö näkyy selvästi tuulilasista ulos.
Pysäköintimaksu -toimintoa käytettäessä Magee
-maksulaite tulee sijoittaa kojelaudalle määrätyillä
paikkakunnilla. Luettelo paikkakunnista, joissa Magee -maksulaitetta voidaan käyttää pysäköintimaksun
suorittamiseen ja muu maksulaitteeseen liittyvä tieto löytyvät verkkosivulta https://magee.witrafi.com/
cities.
Ajoneuvolla ajettaessa suositellaan Magee -maksulaitteen sijoittamista paikkaan, jossa laite ei pääse
liikkumaan vapaasti.

7. Akunkesto ja akun lataaminen
Akunvaraus on ilmoitettu Magee -maksulaitteen
näytön oikeassa yläkulmassa olevalla akun varaus
-symbolilla.
Akun varaus -symboliin ilmestyy alhaisesta akun
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varauksesta varoittava huutomerkki -symboli ( ! ).
Varoitusmerkki ilmestyy varauksen laskettua niin alas,
ettei akun varaus kestä 24 tuntia tai jos akun varaus
on liian alhainen maksulaitteen käyttöön.
Magee -maksulaite voidaan ladata milloin tahansa
liittämällä maksulaite micro-USB latausjohdolla ulkoiseen virtalähteeseen, kuten auton tupakansytyttimeen. Akku on latautunut täyteen, kun akun varaus
-symboli osoittaa täyttä akkua.
Akkua ladattaessa on suositeltavaa, että se ladataan aina täyteen. On myös erittäin suositeltavaa, että
laitteen lataamista jatketaan, kun akkusymbolissa on
akun heikosta varauksesta varoittava huutomerkki
-symboli ( ! ). Magee -maksulaite täytyy laittaa lataukseen, jos laite ei reagoi ja näyttö ei aktivoidu OK
-näppäimen painalluksesta.
Huomioitavaa: Jos Magee -maksulaitteen akkuvaraus
on vähissä maksullisen pysäköinnin päättyessä, maksulaite voidaan joutua liittämään ulkoiseen virtalähteeseen pysäköintimaksusuorituksen päättämiseksi.

8.Tuotetuki ja takuu
Päivitetyt tiedot Magee -maksulaitteeseen liittyen
löytyvät verkkosivulta https://magee.witrafi.com/faq.
Magee -maksulaitteeseen liittyvissä asioissa voi olla
yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse magee@
laatukilpi.fi.
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Witrafi Oy myöntää Magee -maksulaitteelle takuun
Suomen Kauppalain säännösten mukaisesti. Rikkoutunut tai viallinen Magee -maksulaite tulee toimittaa
tuotteen myyneelle taholle. Maksulaite korjataan tai
korvataan uudella laiteella, mikäli laitteessa ilmennyt
vika on takuun alainen ja takuuaika on vielä voimassa. Maksulaitteen mukana tulee toimittaa myös kopio
maksulaitteen ostokuitista takuuajan voimassaolon
varmistamiseksi.
Magee -maksulaitetta ei saa itse korjata avaamalla
sitä, sillä avaaminen saattaa vaurioittaa laitteen elektroniikkaa. Mikäli näin toimitaan, takuu raukeaa välittömästi.
Huomioitavaa
Magee -maksulaite on suunniteltu helpottamaan, automatisoimaan ja yksinkertaistamaan pysäköimistä.
Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on, että Magee
-maksulaitetta käytetään oikein ja että maksulaite on
sijoitettu ohjeistuksen mukaisesti. Ajoneuvon kuljettajan vastuulla on myös varmistaa, että pysäköinnin
aloitusaika on oikein, kun käytetään pysäköintikiekko
-toimintoa. Ajoneuvon kuljettajan vastuuseen kuuluu
myös se, että laitteessa on riittävästi akkuvarausta
pysäköinnin ajaksi. Witrafi Oy ei korvaa pysäköinnistä
syntyneitä kustannuksia ja sakkoja.
Päivitetty luettelo paikkakunnista, joilla Magee
-maksulaitetta voidaan käyttää, löytyy verkkosivulta
https://magee.witrafi.com/cities.
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9. Magee -maksulaitteen ylläpito ja
huolto
Magee -maksulaite kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja sen käyttö soveltuu hyvin Suomen ilmastoon.
Magee -maksulaiteen toimivuus on testattu lämpötilasta – 25 °C lämpötilaan + 60 °C.
Magee -maksulaitteen pitkäaikainen altistuminen
hyvin kylmälle ilmalle (- 20 °C tai alle) voi lyhentää
akunkestoa ja heikentää suorituskykyä. Tällöin on suositeltavaa, että laite pidetään jatkuvasti latauksessa
esimerkiksi varavirtalähteestä.
Magee -maksulaitteen voi puhdistaa tarvittaessa
kuivalla ja pehmeällä liinalla. Maksulaitteen puhdistamiseen ei saa käyttää puhdistusaineita tai muita
kemikaaleja. Jos maksulaite kastuu, se tulee kuivata
välittömästi pehmeällä liinalla.

10. Lainsäädäntö ja turvallisuus
Magee -maksulaite noudattaa kaikilta osin Suomen
Liikenne- ja viestintäministeriön Tieliikennelain
(267/1981) 28a § 3 mom nojalla antaman pysäköintikiekkoa ja sen käyttöä koskevan asetuksen
(12.11.2015/1319) mukaisia määräyksiä.
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11. CE-merkintä
Yksityiskohdat CE-merkintään liittyen löytyvät verkkosivulta https://magee.witrafi.com/compliance.
Magee-maksulaitteelle myönnetyllä CE-merkinnällä
Witrafi Oy osoittaa, että Magee-maksulaite on yleisten turvallisuusmääräysten mukainen.
CE-merkinnällä valmistaja varmistaa, että tuote on
valmistettu EU:n turvallisuus- ja ympäristömääräysten
mukaisesti.

12. Laitteen hävittäminen ja kierrätys
Käytetyn laitteen akku, elektroniset osat ja materiaalit voivat olla vaarallisia ja haitallisia terveydelle ja
ympäristölle, mikäli niitä ei toimiteta niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.
Magee -maksulaitetta ei saa hävittää normaalin jätteen mukana. Maksulaite tulee toimittaa hävitettäväksi kierrätyspisteeseen tai palauttaa myyjälle.
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13. Tekniset tiedot ja käyttöoikeudet
Mitat: 104 x 65 x 18 mm
Paino: 93 g
Kapasiteetti: 1600 mAh
Latausominaisuudet: micro-USB, 2.1A, 5 V
--Kaikki oikeudet Magee -maksulaitteeseen pidätetään:
Witrafi Oy
Lönnrotinkatu 32 E
00180 Helsinki
Finland
www.witrafi.com
Sähköpostiosoite: magee@laatukilpi.fi
Käyttöohjeen sisällössä saattaa tapahtua muutoksia.
Päivitetyt käyttöohjetiedot löytyvät verkkosivulta
https://magee.witrafi.com/faq.
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Magee on henkilökohtainen pysäköinnin maksulaite,
jolla ajoneuvon pysäköintimaksu suoritetaan nopeasti ja helposti. Magee -maksulaitetta voi käyttää
myös elektronisena parkkikiekkona, joka päivittää
ja näyttää pysäköinnin aloitusajan seuraavaan tasatai puolituntiseen automaattisesti, kun ajoneuvo
pysäköidään.
Magee -maksulaite noudattaa kaikilta osin Suomen
Liikenne- ja viestintäministeriön Tieliikennelain
(267/1981) 28a § 3 mom nojalla antaman pysäköintikiekkoa ja sen käyttöä koskevan asetuksen
(12.11.2015/1319) mukaisia määräyksiä.
Rekisteröi laitteesi verkkosivulla: magee.witrafi.com/
register
Magee-maksulaitteen toimittaja on Witrafi Oy.
Laitteet Suomessa myy Laatukilpi Oy.
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