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Dôležitá poznámka

PROTHELIS VĎAKA ĎAKUJE!
Sme radi, že ste sa rozhodli kúpiť si sledovač meintal od spoločnosti Prothelis a ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili.
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Dôležitá poznámka

Aj keď typický čas aktivácie zabudovanej SIM karty je asi 10 minút, tento proces môže trvať až 24 hodín (v závislosti od dostupnosti siete GSM). Proces
aktivácie je signalizovaný modrým blikaním LED po pripojení zariadenia k
napájaciemu zdroju.
Upozorňujeme, že na aktiváciu zariadenia vyžaduje batéria minimálnu úroveň nabitia.
2

Obsah balenia

2

Obsah balenia
• meintal (Tracker)
• Kábel USB
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Aktivuje sa meintal
1. Prejdite na https://my-prothelis.de/activatea vytvorte si používateľský
účet.
2. Zaregistrujte svoj sledovač a vyberte si požadovaný balík služieb.
3. Pripojte meintal k príslušnému zdroju napájania pomocou priloženého
USB kábla a zapojte zástrčku do zásuvky 100 - 240 V.
4. Sledovač bliká a nemal by sa odpojiť od napájania, kým sa proces aktivácie neskončí. Po aktivácii sledovača prestane blikať a je pripravený
na použitie.
INFO
Aby ste mohli využívať službu meintal a našu 24-hodinovú oznamovaciu službu, potrebujete balík služieb.
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Inštalácia aplikácie

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Prothelis z App Store alebo Play Store a jednoducho naskenujte QR kód.
Prihláste sa do svojho účtu.
Sledovač je teraz pripravený na použitie.
Stiahnite si webovú aplikáciu tu: https://my-prothelis.de
3

Pomocou sledovača

App Store (iOS)

Play Store (Android)

=
Tabell 1: Mobile App QR Codes
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Pomocou sledovača

Po úspešnej aktivácii môžete okamžite použiť svoj tracker. V aplikácii Prothelis je teraz možné zobraziť aktuálnu polohu a stav batérie vášho sledovača.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo návrhy týkajúce sa našich produktov,
kontaktujte nás na adrese: support@prothelis.de

5.1 Nabíjanie batérie vášho sledovača
Pripojte meintal k príslušnému zdroju napájania pomocou priloženého USB
kábla a zapojte zástrčku do zásuvky 100 - 240 V. Sledovač automaticky spustí
proces nabíjania. Proces nabíjania je indikovaný zeleným svetlom, ktoré na
trackeri bliká. Po dokončení nabíjania sa toto svetlo zmení na zelenú. Aplikácia
Prothelis vás informuje, keď je batéria takmer vybitá. Sledovač to tiež indikuje
blikajúcim červeným svetlom.

5.2

Interakcia s vaším sledovacím zariadením

meintal má tlačidlo, ktoré môžete použiť na zadanie príkazu. Každý príkaz je
potvrdený pomocou LED. Nižšie nájdete zoznam príkazov, ktoré zariadenie
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5.3

Režim SOS

podporuje:
5.2.1 Zapínanie a vypínanie
Stlačte tlačidlo na cca. dve sekundy bude pri prechode do stavu on svietiť
zelená farba alebo pri prepínaní do stavuoff zhasne červená farba.
5.2.2 Stav batérie
Ak chcete zobraziť nabitie batérie, stlačte tlačidlo na menej ako jednu sekundu. LED dióda bude blikať (modrá v stave vypnuté alebo zelená v režime
zapnutej na ) 1, 2 alebo 3-krát, čo zodpovedá stavom: nízky, normálny alebo
úplne nabitý.
5.2.3

Aktivácia režimu SOS

Na aktiváciu režimu SOS dvakrát stlačte tlačidlo. LED dióda bude na dve sekundy blikať oranžovo.

5.3

Režim SOS

V prípade núdze môžete aktivovať tzv. SOS mode. Po aktivácii meintal odošle zodpovedajúcu správu a svoju pozíciu aktualizuje v intervale 10 sekúnd,
kým nezrušíte režim SOS pomocou mobilnej aplikácie. Upozorňujeme, že z
bezpečnostných dôvodov nie je možné prepnúť zariadenie do stavu off alebo deaktivovať SOS mode pomocou tlačidla, zatiaľ čo je aktívny SOS mode.
INFO
Nikdy by ste sa nemali spoliehať na SOS mode. V prípade nebezpečenstva vždy volajte príslušnú pohotovostnú službu.
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Predtým, ako začnete používať tracker, musíte si prečítať tieto bezpečnostné informácie.
Obsahuje dôležité informácie, ktoré zaručujú správne použitie sledovača.

6.1 Všeobecný
Sledovač a jeho príslušenstvo sa môžu správne používať iba vtedy, ak ste
oboznámení s návodom na použitie a bezpečnostnými informáciami a podmienkami používania. Zoznámenie sa s týmto ochráni vás a vaše životné
prostredie pred nebezpečenstvami.
Okrem povinných požiadaviek uvedených v týchto bezpečnostných informáciách venujte pozornosť aj tomu, čo je zvyčajne potrebné pri používaní elektrických spotrebičov v dopravnej situácii. Ak máte akékoľvek obavy týkajúce
sa bezpečnostných informácií, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme. Akékoľvek použitie sledovača a jeho príslušenstva, ktoré nie je určené na určené
použitie, je zakázané. Akékoľvek nároky na náhradu škody voči spoločnosti
Prothelis GmbH, ktoré sú spôsobené iným ako určeným účelom, sú vylúčené.
Všetky špeciﬁkácie a informácie boli zostavené s ohľadom na súčasný stav
technologických a technických vývojových štandardov.

6.2

Prvé kroky

Odstráňte všetky prvky z obalu a skontrolujte, či je prítomné všetko. Všetky výrobky podliehajú obmedzujúcej kontrole kvality. Skontrolujte však, či
sú prvky (najmä kábel) neporušené. Zdrojmi nebezpečenstva sú napríklad
praskliny v izolácii kábla. Sledovač a jeho príslušenstvo aktivujte iba pomocou
stručnej príručky alebo návodu na obsluhu.
Sledovač a príslušenstvo nie sú určené osobám (najmä deťom), ktoré nedokážu posúdiť dôsledky elektronických a technických prvkov, a preto ich ne-
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6.3

Bezpečné skladovanie

môžu zvládnuť. Najmä deti nedokážu posúdiť potenciálne riziká, ako sú prehĺtanie alebo nesprávne použitie. Rovnakú starostlivosť treba venovať zvieratám a domácim zvieratám. Sledovač sa môže nabíjať iba pri teplote okolia
od 0 °C do 45 °C. V opačnom prípade by sa batéria mohla poškodiť.

6.3

Bezpečné skladovanie

Sledovač a príslušenstvo sa musia skladovať tak, aby boli mimo dosahu vyššie
uvedených ľudí alebo zvierat a domácich miláčikov. Sledovač bol vyvinutý na
použitie pri teplotách od -20 °C do 60 °C. Vždy sa uistite, že sledovač nie je
vystavený žiadnym zdrojom tepla, ktoré prekračujú vyššie uvedenú teplotu.
V opačnom prípade sa môže prehriať a v extrémnych prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu batérie a sledovača, čo môže mať vážne následky, ako je dym
alebo požiar. Vyvarujte sa gravírovaniu sledovača alebo príslušenstva. To by
mohlo viesť k čokoľvek od narušenia funkčnosti po úplné zlyhanie sledovacieho zariadenia, ako aj k potenciálnym rizikám, ako je prehriatie.

6.4 Bezpečné pripevnenie sledovača
Kábel musí byť chránený pred vlhkosťou. Vždy sa uistite, že ku káblu nemá
prístup nikto okrem vás. Musí sa zabrániť silnému mechanickému namáhaniu alebo konštantným, nezvyčajne silným vibráciám. Vždy sa uistite, že je
sledovaný objekt bezpečne pripojený k sledovanému objektu.
• Vždy sa uistite, že je sledovač pripevnený k sledovanému objektu tak,
aby nebol vystavený nadmernému teplu. (Sledovač je pripevnený pod
kapotou vozidla).
• Sledovač a príslušenstvo sa nesmú pripevňovať a skladovať v alebo
v blízkosti vykurovacích a plynových zariadení alebo podobných zariadení.
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6.5

Poškodenie

• Pri pripájaní sledovača k motorovým a nemotorovým spôsobom dopravy vždy skontrolujte, či nie je pripevnený na mieste, ktoré by mohlo
narušiť riadenie alebo funkčnosť.
• Pri preprave (ťažkého) tovaru musí byť sledovač pripevnený takým spôsobom, aby pri dlhej ceste nedošlo k jeho deformácii.
• Trvalé používanie sledovača vo vysielačoch a okolo nich (radarové systémy, prenosové stožiare a podobné) môže viesť k rušeniu a zhoršeniu
spôsobu činnosti sledovača.
• Rušenie sa môže vyskytnúť u predmetov, ktoré obsahujú magnetické
prúžky alebo čipy (kreditné, debetné alebo podobné platobné a identiﬁkačné karty). V extrémnych prípadoch to môže viesť k poškodeniu
sledovacieho zariadenia alebo predmetu samotného. Pokúste sa držať
tracker čo najďalej od takých predmetov.

6.5

Poškodenie

Používanie sledovača a jeho príslušenstva je zakázané, ak už nie je možné
používať v súlade s jeho určením (praskliny v kryte monitora, pri pripojení k
napájaciemu zdroju, poškodenému nabíjaciemu káblu apod. sa nezobrazujú
žiadne vizuálne indikátory). Kontaktujte nás alebo niektorú z našich licencovaných partnerských spoločností.

6.6 Likvidácia batérií / odpadu
Podľa smernice EÚ 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa elektrické a elektronické predmety nesmú likvidovať spolu
s domovým odpadom. Spotrebitelia musia odovzdať všetky odpadové zariadenia, ktoré už nemôžu byť použité, na osobitné zberné miesto. Týmto
sa zabezpečí, že odpadové zariadenie sa správne zhodnotí a recykluje, čím
sa zabráni akémukoľvek negatívnemu vplyvu na životné prostredie. To isté
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Vyhlásenie o zhode

platí pre batérie v súlade s nariadením o batériách (BattV). Je zakázané ich
zneškodňovať v domovom odpade. Použité batérie / akumulátory sa môžu
bezplatne vrátiť na zberné miesta vo vašej komunite.
Nikdy sa nepokúšajte vybrať batériu zo zariadenia!
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Vyhlásenie o zhode

Prothelis AG týmto vyhlasuje, že sledovacie zariadenie GPS meintal (č. Výrobku 0903480-02) spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia
smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné stiahnuť z
tejto webovej stránky:
https://prothelis.de/conformity
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Záruka

V každom prípade platí zákonná záručná doba.

9

Technické údaje

9.1 Location Method
• GNSS (satellite navigation system)
• GSM (mobile)

9.2

Connection

• GPRS
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9.3

Protection Class

9.3

Protection Class

• IP 67

9.4 GNSS Receiver
• GPS + GLONASS
• Accuracy: <2.5 m (CEP)

9.5

GSM Module

• GSM 900 33dBm (2W)
• GSM 1800 30dBm (1W)

9.6 SIM Card
• Embedded SIM (integrated)
• Almost worldwide active

9.7 User Interface
• Button
• Status LED
• Mobile app
• Web app for PC
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9.8 Accumulator

9.8 Accumulator
• 5000 mAh LiPo accu
• Chargeable via USB
• Lasts up to 5 days during active usage

9.9 Temperature
• Charge: 0 °C to +45 °C
• Usage: Use in ambient temperatures from -20 °C to +60 °C

9.10 Button
• Battery state
• Turn device on/off
• SOS function
• Reset

9.11

Parameter

• Height: 21 mm
• Width: 57 mm
• Length: 120 mm
• Weight: 160 g (+/- 2 g)
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