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1

Важна забележка

ПРОТЕЛИС казва, БЛАГОДАРЯ!
Радваме се, че сте решили да закупите тракера area и ви благодарим за доверието в нас.
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Важна забележка

Моля, обърнете внимание, че area изисква приблизително 24 часа след активирането, за да постигне оптимална
функционалност. Процесът на активиране се обозначава с мигаща LED светлина, след като тракерът е свързан
към захранването. Преди да започне процесът на активиране, батерията изисква минимално ниво на зареждане.
Това може да отнеме до 20 минути.
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Съдържание на пакета

2

Съдържание на пакета
• area (Tracker)
• USB кабел
– Препоръчваме 5V - 2A мрежов щепсел (не е включен), който е подходящ за мрежово напрежение от 100
до 240V.
• PTE-държач
– Държачът се използва за закрепване на тракера и може да се използва универсално, напр. на яка за
куче, колан и др.

3

Активиране на area
1. Отидете на https://my-prothelis.de/activate и създайте потребителски акаунт.
2. Регистрирайте своя тракер и изберете сервизен пакет за желания период.
3. Свържете тракера към захранването.

Тракерът мига и не трябва да се изважда от захранването, докато процесът на активиране не приключи. След
като тракерът е активиран, той спира да мига и е готов за използване.
Докато се опитвате да се регистрирате в мрежата за първи път, тракерът мига в синя светлина. Ако регистрацията
на мрежата е била успешна, устройството актуализира фърмуера, ако е необходимо, което се обозначава с мигаща
бяла светлина.
По време на целия процес тракерът зарежда и батерията, тъй като е свързана към захранването. Докато тракерът
се зарежда, светодиодът показва анимирано зелено, а когато батерията се зарежда, постоянна зелена светлина.
ИНФО
Пакетът от услуги е необходим, за да се използва area и 24-часовата услуга за съобщения.
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Инсталиране на приложението

Изтеглете безплатно приложението Prothelis от App Store или Play Store и просто сканирайте в QR кода.
Влезте в акаунта си.
Вече е готова за използване.
Изтеглете уеб приложението тук: https://my-prothelis.de
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Използване на вашия тракер

App Store (iOS)

Play Store (Android)

Таблица 1: QR кода
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Използване на вашия тракер

След като бъде успешно активиран, можете да използвате вашия тракер веднага. Текущата позиция и състоянието
на батерията на вашия тракер вече могат да се видят в приложението Prothelis.
Ако имате някакви други въпроси или предложения относно нашите продукти, моля свържете се с нас на:
support@prothelis.de

5.1

Зареждане на батерията на вашия тракер

Свържете тракера към захранването. Тракерът автоматично стартира процеса на зареждане.
Процесът на зареждане се обозначава с анимирана зелена светлина на тракера. След като процесът на зареждане
приключи, светлината се променя на постоянен зелен.
Приложението Prothelis ви информира, когато батерията е изтощена. Тракерът също показва това с мигаща червена светлина.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете да използвате тракера, моля, прочетете тази информация за безопасност.
DТя включва важна информация, която гарантира, че тракерът се използва правилно.

6.1

Общ

Проследяващият инструмент и неговите аксесоари могат да се използват правилно само ако сте запознати с инструкциите за експлоатация и с информацията за безопасност и условията на употреба. Запознаването с това ще
предпази вас и околната среда от опасности.
В допълнение към задължителните изисквания, съдържащи се в тази информация за безопасност, моля, проявете
и грижата, която обикновено се изисква при използване на електрически уреди при пътни ситуации. Моля, свържете се с нас, ако имате някакви притеснения относно информацията за безопасност. Ще се радваме да ви помогнем. Всяка употреба на тракера и неговите принадлежности, различни от предназначението, е забранено. Всички
претенции за щети срещу Prothelis GmbH, причинени от употреба, различна от предназначената, са изключени.
Всички спецификации и информация са съставени, като се вземат предвид текущото състояние на технологиите
и стандартите за инженерно развитие.
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6.2 Първи стъпки

6.2

Първи стъпки

Извадете всички елементи от опаковката и проверете дали всичко е налично. Всички продукти подлежат на ограничителен контрол на качеството. Независимо от това, моля, проверете дали елементите (по-специално кабелът)
са непокътнати. Източници на опасност са например пукнатините в изолацията на кабела. Активирайте тракера
и неговите аксесоари само с помощта на ръководството за бързо стартиране или инструкциите за експлоатация.
Проследяващото устройство и аксесоарите не са предназначени за хора (в частност деца), които не могат да оценят
последиците от електронните и техническите характеристики и следователно не могат да се справят с тях. Поспециално децата не могат да оценят потенциалните опасности, като преглъщане или неправилна употреба. Същите
грижи трябва да се вземат и с животни и домашни любимци. Проследяващото устройство може да се зарежда
само при температура на околната среда от 0 °C до 45 °C. В противен случай батерията може да се повреди.

6.3

Безопасно съхранение

Проследяващият инструмент и аксесоарите трябва да се съхраняват по такъв начин, че да са извън обсега на
гореспоменатите хора или животни и домашни любимци. Проследяващото устройство е разработено за използване
при температури от -20 °C до 60 °C. Моля, винаги се уверете, че тракерът не е изложен на източници на топлина,
които надвишават гореспоменатата температура. В противен случай може да се прегрее и в екстремни случаи да
доведе до повреда на батерията и тракера, като има сериозни последици като дим или пожар. Моля, въздържайте
се от гравиране на тракера или аксесоарите. Това може да доведе до всичко - от нарушаване на функционалността
до пълна повреда на тракера, както и до потенциални опасности като прегряване.

6.4

Закрепване на тракера безопасно

Кабелът и зарядното устройство трябва да бъдат защитени от влага. Винаги се уверете, че никой освен вас няма
достъп до зарядното устройство и кабела. Трябва да се избягва силно механично напрежение или постоянни,
необичайно силни вибрации. Моля, винаги проверявайте дали тракерът е прикрепен безопасно към обекта, който
се проследява.
• Винаги се уверете, че проследяващото устройство е прикрепено към обекта, който се проследява по такъв
начин, че да не е изложен на прекомерна топлина. (Tracker е прикрепен под капака на превозното средство).
• Проследяващото устройство и аксесоарите не трябва да се монтират и съхраняват в или близо до отоплително
и газово оборудване или други подобни.
• Когато свързвате тракера към моторизирани и немоторизирани видове транспорт, винаги се уверете, че той
не е прикрепен на място, което би могло да наруши управлението или функционалността.
• При транспортиране на (тежки) товари тракерът трябва да бъде прикрепен по такъв начин, че няма вероятност той да се деформира в резултат на дългото пътуване.
• Постоянното използване на тракера в и около предаватели (радарни системи, мачти на предаване и други
подобни) може да доведе до смущения и да влоши режима на работа на тракера.
• Смущенията могат да възникнат с обекти, които съдържат магнитни ленти или чипове (кредитни, дебитни
или подобни карти за разплащане и идентификация). В крайни случаи това може да доведе до повреда на
тракера или на самия обект. Опитайте се да държите тракера възможно най-далеч от такива обекти.

6.5

Щета

Забранено е използването на тракера и неговите аксесоари, ако той вече не може да се използва по начина, по
който е предназначен (пукнатини в корпуса на тракера, няма визуални индикатори, когато са поставени в зарядно
устройство, повреден кабел за зареждане или други подобни). Моля, свържете се с нас или някоя от нашите
лицензирани партньорски компании.
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6.6 Изхвърляне на батерия / отпадъци

6.6

Изхвърляне на батерия / отпадъци

Съгласно Директива 2002/96/ЕU на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО),
електрическите и електронните предмети не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Потребителите
трябва да предадат всяко оборудване за отпадъци, което вече не може да се използва в отделен пункт за събиране.
По този начин се гарантира, че отпадъчните съоръжения са правилно оползотворени и рециклирани, предотвратявайки отрицателно въздействие върху околната среда. Същото се отнася и за батериите в съответствие с Наредбата
за батериите (BattV). Забранява се изхвърлянето им в битовите отпадъци. Използваните батерии / акумулаторни
батерии могат да бъдат връщани безплатно в пунктовете за събиране във вашата общност.
Никога не се опитвайте да изваждате батерията от устройството!
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Декларация за съответствие

С настоящото Prothelis AG декларира, че GPS проследяващото устройство area (член № 090548-02) отговаря на
основните изисквания и други съответни разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията
за съответствие може да бъде изтеглен от следния уебсайт:
https://prothelis.de/conformity
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Гаранция

Законният гаранционен срок важи за всеки случай.
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Технически данни

9.1

Location Method

• GNSS (Global Navigation Satellite System)
• GSM (Global System for Mobile Communications)

9.2

Connection

• GPRS

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)
6

9.7 User Interface

9.7

User Interface

• Status LED
• Mobile app
• Web app for PC

9.8

Accumulator

• Intelligent power management
• 630 mAh LiPo accu
• Chargeable via USB
• Lasts up to 10 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

Inertial Navigation System (3-Axis Sensor)

• Accelerometer

9.11

Parameter

• Height: 26 mm
• Width: 30 mm
• Length: 65 mm
• Weight: 38 g (+/- 2 g)
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