
Lainausautomaattiohjeet 
Voit lainata laitteita enintään neljän (4) tunnin ajaksi ja enintään kolme 

(3) kertaa päivässä. Laitteet on palautettava viimeistään 15 minuuttia 

ennen tilojen sulkemista: Kuopiossa Opparin ja Joensuussa kirjaston 

aukioloaikojen mukaan (poikkeuksena Joensuussa kirjaston 24/7-

käyttöoikeus). 

Ensimmäisellä kerralla sinun tulee rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. 

Laitteen lainatessasi hyväksyt palvelun käyttöehdot. 

Rekisteröinti 

1. Paina ”Ensimmäistä kertaa lainaamassa?” 

2. Anna puhelinnumerosi, tunnuksesi muodossa tunnus@uef.fi ja 

salasanasi 

3. Käytä sirullista korttia lukijassa, esim. muovinen opiskelija- tai 

kirjastokortti 

4. Saat puhelimeesi PIN-koodin, jota tarvitset lainaamiseen. Ota 

PIN-koodi talteen, saat koodin vain kertaluontoisesti! 

Lainaus 

1. Valitse laite, jonka haluat lainata 

2. Käytä aktivoimaasi korttia lukijassa 

3. Anna PIN-koodisi (tilaa tarvittaessa uusi valitsemalla 

”Unohditko PIN-koodisi?”. Koodi lähetetään rekisteröimääsi 

puhelinnumeroon)  

4. Ota laite oven auettua, sulje sitten lokeron ovi 

Palautus 

1. Valitse tuote, jonka haluat palauttaa 

2. Käytä korttia, jonka olet aktivoinut lainaukseen lukijassa 
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3. Valitse ”Palauta tuote” tai tarvittaessa ”Jätä reklamaatio ja 

palauta tuote” 

4. Liitä laite virta- ja verkkojohtoon ja sulje lokeron ovi 

 

Tietokoneen käyttäminen 
1. Yhdistä laite langattomaan verkkoon (UEF-open tai 

Eduroam) 

2. Kirjaudu laitteelle antaen tunnus muodossa tunnus@uef.fi 

3. Käynnistä kone uudelleen lopettaessasi käytön, näin tietosi 

pyyhkiytyvät koneelta 

4. Älä tallenna suoraan koneelle mitään, käytä esim. 

OneDrivea, sillä koneelle tallennettuja tiedostoja ei saa 

palautettua käytön lopetettuasi 

 

iPadin käyttäminen 
1. Yhdistä laite tarvittaessa langattomaan verkkoon (UEF-open 

tai Eduroam) 

2. Muista kirjautua käyttämistäsi palveluista ulos ennen 

palautusta 

3. Tyhjennä myös selainhistoria, se ei tyhjene automaattisesti 
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Lainausautomaatin käyttöehdot 
 

Lainatessasi laitteen hyväksyt nämä käyttöehdot. 

1. Laite voi olla lainassa enintään neljä (4) tuntia kerrallaan ja 

enintään kolme (3) kertaa päivässä. 

2. Mikäli huomaat laitteessa vikaa, palauta laite ja valitse ”Jätä 

reklamaatio ja palauta tuote”.  

3. Saat 30 minuuttia ennen laina-ajan päättymistä 

muistutuksen sähköpostiisi. 

4. Jos et palauta laitetta laina-ajan puitteissa ja 

muistutusviesteistä huolimatta, yliopisto ryhtyy tarvittaviin 

toimenpiteisiin 

– Käyttäjätunnuksesi käyttö estetään 

– Myöhästymisestä veloitetaan 100 €/vrk, maksimissaan 

laitteen verollinen hankintahinta 

5. Lainaaja on täydessä vastuussa laitteesta lainauksen ajan. 

Lainaaja vastaa korjauskustannuksista tai korvaavan laitteen 

verollinen hankintahinta laskutetaan lainaajalta, jos laite 

rikkoutuu tai sitä ei palauteta. 

6. Laitteiden ylläpidosta vastaa Itä-Suomen yliopiston 

Tietotekniikkapalvelut. Käyttöopastusta saa IT 

Servicedeskin ja Opparin palvelupisteeltä.  

 


