
Kiitos kun valitsisit Safe to Play -sovelluksen! 

Safe to Play -sovellus on aina ajan tasalla oleva monikielinen 
tietolähde leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta.

Sovelluksen asennus

Maksuttoman sovelluksen voi asentaa iOS mobiililaitteelle, Android 
mobiililaitteelle tai Windows 10 tietokoneelle.

• Vaihtoehto 1: Avaa sovelluskauppa, tee sovellushaku ”Safe to 
Play” ja asenna kuten mikä tahansa ohjelma. Sovelluskauppa voi 
pyytää luottokorttitietoja vaikka sovelluksen asentaminen on 
ilmaista. Käyttöaika hankitaan erikseen.

• Vaihtoehto 2: Linkit sovelluskauppoihin sekä sennustiedosto 
WIN10 ja MAC tietokoneille löytyy myös täältä:
https://www.s2p.fi/fi/kauppa/kirjat/sovellus/



Sovelluksen käyttöönotto

Safe to Play -sovellus vaatii kirjautumisen.
• S2P sertifioidut voivat käyttää 

user.s2p.fi profiilin tunnuksia. 
• Mikäli sinulla ei ole S2P käyttäjäprofiilia, 

kirjaudu valitsemalla itsellesi käyttä-
jätunnus ja salasana ja antamalla 
sähköpostiosoite.

Ensimmäisellä avaamiskerralla sovellus lataa 
varsinaisen sisällön. Valitse tarvitsemasi 
kielet ja offline-kuvat.

• Voit ladata vain yhden tai useamman 
kielen; lisää ladataan sitä mukaa kun 
muutat kieliasetusta.

• Offline kuvien lataaminen nopeuttaa 
sivujen avaamista ja mahdollistaa 
käytön ilman verkkoyhteyttä.

Sovellus avautuu etusivulle missä on mm. 
eri ominaisuuksien käyttöohje. 
Navigointi sovelluksen eri toimintojen välillä 
tapahtuu vasemman yläreunan valikosta (1).
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Käyttöajan hankkiminen

Käyttöaika on profiilikohtaista ja mahdollistaa 
sovelluksen käytön kolmella laitteella. 

• Aktiivisia laitteita voi olla korkeintaan 3.
Laitteita voi ei-aktivoida user.s2p.fi 
profiilista (2).

• Jos profiiliin on kirjauduttu vieraalla 
laitteella, pitää omasta profiilista kirjautua
ulos valikon kautta (3).

Sovelluksen käyttöaikaa voi hankkia joko a) 
sovelluksesta tai b) user.s2p.fi profiilista.
a) Sovelluksen kautta:

• iOS ja Android laitteilla käyttöaikaa voi 
ostaa sovelluskaupasta valikon kautta (4).

• s2p.fi kaupasta ostetun käyttöaikakoodin
voi syöttää valikossa (5).

b) user.s2p.fi profiilin kautta:
• Käyttöaikaa voi ostaa luottokortilla tai 

verkkopankkimaksulla (6).
• s2p.fi kaupasta ostetun käyttöaikakoodin

voi syöttää myös täällä (7). 2
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Onneksi olkoon!

Nyt Safe to Play -sovelluksesi on käyttövalmis ja se tarjoaa sinulle helposti 
luotettavaa tietoa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta.

Avaa valikosta kirja ja 
aloita näistä!

a)  Muistiinpanot tall-
etetaan palvelimella 
profiilissassi ja ne 
synkronoidaan 
automaattisesti kaik-
kiin laitteisiin joihin 
kirjaudut tunnuksilla-
si.

b)  Kirjanmerkit ovat 
nopea tapa laittaa 
kappale muistiin.

c)  Haku auttaa sisällön 
löytämisessä kunnes 
sisällysluettelo tulee 
tutuksi.

d)  Voit valita tekstin 
kielen täältä.
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