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Fontos jegyzet

PROTHELIS Köszönöm!
Örülünk, hogy úgy döntött, hogy megvásárolja a area követőt a Prothelisből, és köszönjük a bizalmat,
amelyet bennünk mutatott.

1. Fontos jegyzet
Felhívjuk figyelmét, hogy az area aktiválása után körülbelül 24 órára van szükség az optimális funkcionalitás eléréséhez.
Az aktiválási folyamatot villogó LED világítja meg, miután a nyomkövetőt csatlakoztatták az áramforráshoz. Az aktiválási
folyamat megkezdése előtt az akkumulátor minimális töltöttséget igényel. Ez akár 20 percet is igénybe vehet.
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Csomag tartalma

2. Csomag tartalma
• area (Tracker)
• USB kábel
– 5 V  2 A hálózati csatlakozót javasolunk (nem tartozék), amely 100 és 240 V közötti hálózati feszültségre
alkalmas.
• PTEtartó
– A tartó a nyomkövető rögzítésére szolgál, univerzálisan használható, pl. kutya nyakörvén, övén stb.

3. A area aktiválása
1. Lépjen a https://myprothelis.de/activate oldalra, és hozzon létre felhasználói fiókot.
2. Regisztrálja követőjét, és válasszon egy szolgáltatási csomagot a kívánt időszakra.
3. Csatlakoztassa a nyomkövetőt az áramforráshoz.
A nyomkövető villog, és az aktiválási folyamat befejezéséig nem szabad eltávolítani az áramforrásból. A nyomkövető
aktiválása után a villogás leáll, és használatra kész.
Miközben először próbál regisztrálni a hálózaton belül, a nyomkövető kék fényben villog. Ha a hálózati regisztráció
sikeres volt, az eszköz szükség esetén frissíti a firmwaret, amelyet villogó fehér fény jelez.
Az egész folyamat során a nyomkövető az akkumulátort is tölti, mivel az a tápegységhez csatlakozik. Amíg a nyomkövető
töltődik, a LED zöld színnel jelenik meg, az akkumulátor töltöttségénél pedig folyamatosan zöld fény világít.
INFO
A szolgáltatási csomagra az area és a 24 órás üzenetküldő szolgáltatás használatához van szükség.

4. Az alkalmazás telepítése
Töltse le az ingyenes Prothelis alkalmazást az App Storeból vagy a Play Storeból, és egyszerűen szkennelje be a
QRkódot.
Jelentkezz be a fiókodba.
A nyomkövető most használatra kész.
Töltse le a webalkalmazást itt: https://myprothelis.de
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A tracker használata

App Store (iOS)

Play Store (Android)

1. táblázat: QRkódot

5. A tracker használata
A sikeres aktiválás után azonnal felhasználhatja nyomkövetőjét. A tracker aktuális pozíciója és az akkumulátor állapota
most látható a Prothelis alkalmazásban.
Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van bármilyen termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
support@prothelis.de címen

5.1. A nyomkövető akkumulátorának feltöltése
Csatlakoztassa a nyomkövetőt az áramforráshoz. A nyomkövető automatikusan elindítja a töltési folyamatot.
A töltési folyamatot animált green jelzőfény jelzi a nyomkövetőn. A töltési folyamat befejeztével a lámpa állandó green
értékre vált.
A Prothelis alkalmazás tájékoztatja Önt, ha az akkumulátor lemerült. A nyomkövető ezt villogó piros lámpával is jelzi.

6. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A nyomkövető használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el ezt a biztonsági információt.
Fontos információkat tartalmaz, amelyek garantálják a nyomkövető helyes használatát.

6.1. Tábornok
A nyomkövető és tartozékai csak akkor használhatók megfelelően, ha ismeri a kezelési útmutatót, a biztonsági informá
ciókat és a használati feltételeket. Ha ismeri ezt, megvédi Önt és környezetét a veszélyekkel szemben.
Az ebben a biztonsági információban szereplő kötelező követelmények mellett kérjük, vegye figyelembe azt az óvatos
ságot is, amely általában szükséges az elektromos készülékek forgalmi helyzetekben történő használatakor. Kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen aggálya van a biztonsági információkkal kapcsolatban. Örömmel segítünk
Önnek. A nyomkövető és tartozékainak bármilyen, a rendeltetésszerű használathoz való felhasználása tilos. A Prothelis
GmbHval szemben a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó kártérítési igények kizártak. Az összes speci
fikációt és információt a technika jelenlegi helyzetének és a műszaki fejlesztési szabványoknak a figyelembevételével
állították össze.
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6.2

Első lépések

6.2. Első lépések
Távolítsa el az összes elemet a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden vane. Minden termékre korlátozott
minőségellenőrzés vonatkozik. Ennek ellenére ellenőrizze, hogy az elemek (különösen a kábel) épeke. Veszély forrá
sa lehet például a kábel szigetelésének repedése. A nyomkövetőt és annak tartozékait csak a gyors üzembe helyezési
útmutató vagy a kezelési útmutató segítségével aktiválja.
A nyomkövető és a kiegészítők nem olyan emberek (elsősorban gyermekek) számára készültek, akik nem tudják felmérni
az elektronikus és műszaki tulajdonságok következményeit, és ezért nem tudják kezelni azokat. Különösen a gyermekek
nem tudják felmérni a lehetséges veszélyeket, például a nyelést vagy a nem megfelelő felhasználást. Ugyanezt az
óvatosságot kell alkalmazni az állatokkal és a háziállatokkal. A nyomkövető csak 0 ° C és 45 ° C közötti környezeti
hőmérsékleten tölthető fel. Ellenkező esetben az akkumulátor megsérülhet.

6.3. Biztonságos tárolás
A nyomkövetőt és a tartozékokat úgy kell tárolni, hogy a fent említett emberek, állatok és háziállatok számára ne érje
el őket. A nyomkövető készüléket 20 °C és 60 °C közötti hőmérsékleten történő felhasználásra fejlesztették ki. Kérjük,
mindig ügyeljen arra, hogy a nyomkövető ne legyen kitéve olyan hőforrásoknak, amelyek meghaladják a fent említett hő
mérsékletet. Ellenkező esetben túlmelegedhet, szélsőséges esetekben az akkumulátor és a nyomkövető megsérülhet,
súlyos következményekkel járhat, például füst vagy tűz. Kérjük, tartózkodjon a nyomkövető vagy a kiegészítők graví
rozásáról. Ez bármihez vezethet, a funkcionalitás károsodásától a tracker teljes lebontásáig, valamint olyan potenciális
veszélyekhez, mint a túlmelegedés.

6.4. A nyomkövető biztonságos rögzítése
A kábelt és a töltőt nedvességtől védeni kell. Mindig ügyeljen arra, hogy senki más ne férjen hozzá a töltőhöz és a
kábelhez. Kerülni kell a nagy mechanikai igénybevételt vagy az állandó, szokatlanul erős rezgéseket. Kérjük, mindig
ellenőrizze, hogy a nyomkövető biztonságosan rögzítve vane a követett tárgyhoz.
• Mindig ellenőrizze, hogy a nyomkövető olyan módon vane rögzítve a követett tárgyhoz, hogy az ne legyen kitéve
túlzott hőnek. (A tracker a jármű motorháztetője alatt van rögzítve).
• A nyomkövetőt és a tartozékokat nem szabad fűtő és gázberendezésekhez vagy hasonlóhoz rögzíteni és tárolni.
• Amikor a nyomkövetőt motoros és nem motorizált szállítási módokhoz csatlakoztatja, mindig ügyeljen arra, hogy
az nincs rögzítve olyan helyre, amely ronthatja a kormányzást vagy a funkciókat.
• (Nehéz) áruk szállításakor a nyomkövetőt úgy kell rögzíteni, hogy ne legyen esélye annak, hogy hosszú út ered
ményeként deformálódjon.
• A nyomkövető állandó használata az adóegységekben (radarrendszerek, átviteli árbocok és hasonlók) és azok
környékén interferenciát okozhat és ronthatja a nyomkövető működési módját.
• Interferencia léphet fel olyan tárgyak esetén, amelyek mágneses csíkokat vagy chipeket tartalmaznak (hitel, ter
helési vagy hasonló fizetési és azonosító kártyák). Szélsőséges esetekben ez károsíthatja a nyomkövetőt vagy
magát a tárgyat. Próbáljon a trakert lehető legtávolabb tartani az ilyen tárgyaktól.

6.5. Kár
Tilos a nyomkövetőt és annak tartozékait használni, ha már nem lehet rendeltetésszerűen használni (a nyomkövető
házának repedései, a töltőbe helyezéskor nem jelennek meg vizuális kijelzők, a töltőkábel sérült vagy hasonló). Vegye
fel velünk a kapcsolatot vagy valamelyik engedéllyel rendelkező partnercégünkkel.
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6.6

Az akkumulátor / hulladék ártalmatlanítása

6.6. Az akkumulátor / hulladék ártalmatlanítása
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv értelmében az elektromos és elekt
ronikus tárgyakat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak minden hulladékot, ame
lyet már nem lehet használni, át kell adni egy külön gyűjtőhelyre. Ezzel biztosítva van a hulladék berendezések megfelelő
visszanyerése és újrahasznosítása, megelőzve a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ugyanez vonatkozik az ak
kumulátorokra az akkumulátorról szóló rendelet (BattV) szerint. Tilos a háztartási hulladékba dobni. A használt elemeket
/ újratölthető elemeket ingyenesen visszaküldhetik a közösség gyűjtőhelyeire.
Soha ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort a készülékről!

7. Megfelelőségi nyilatkozat
A Prothelis AG ezennel kijelenti, hogy az area GPS nyomkövető készülék (cikkszám: 09054802) megfelel a 2014/53/EU
irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
az alábbi weboldalról tölthető le:
https://prothelis.de/conformity

8. Szavatosság
A törvényes garanciaidő minden esetben érvényes.

9. Műszaki Adatok
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)
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9.6

SIM Card

9.6. SIM Card
• Embedded SIM (integrated)

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 (3Axis Sensor)
• Accelerometer

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