Ghid de inițiere rapidă

PROTHELIS
SPUNE-MI!
Suntem bucuroși că sunteți în căutarea pentru achiziționarea unui
„GRETA“ Au decis dispozitiv de localizare a Prothelis și mulțumesc
tu pentru încrederea pusă în noi.

Stație de încărcare
Vă recomandăm tracker-ul în față
încărcați complet fiecare utilizare.

Notă importantă

Alimentare de
5V cu cablu USB

Rețineți că GRETA este la aproximativ 24 de ore după activare necesare
pentru a obține funcționalitatea optimă.

Potrivit pentru unul
tensiunea de alimentare
de la 100 la 240V

Următoarele descriu faptul că procesul de activare de către a lumina
intermitentă este semnalizată după dispozitivul de urmărire în suportul
de încărcare a fost pusă. În unele cazuri, acest lucru poate dura până
la 20 de minute bateria are nevoie de o încărcare minimă.
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Livrare

GRETA (tracker)

Manšeta
Manșeta este folosită pentru
Atașarea tracker-ului și este
universal aplicabil:
de exemplu pe gulerul de
câine, Centura etc
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Activați GRETA
my-prothelis.de/activate

1.	Mergeți la
și creați un cont de utilizator acolo.

Instalați aplicația
Descărcați aplicația gratuită Prothelis din App Store sau Play Store
sau pur și simplu scanați codul QR respectiv.

2.	Înregistrați tracker-ul și alegeți un service pack pentru
durata dorită.
	Aveți nevoie de pachetul de servicii pentru „GRETA“
și pentru al nostru Serviciu de notificare pe 24 ore
de utilizat.
3.	Conectați stația de încărcare la sursa de alimentare
furnizată și o priză de curent de 100-240 V.
4.	Așezați dispozitivul de urmărire în stația de încărcare.
Dispozitivul de urmărire clipește și nu trebuie să fie scoase
din stația de încărcare până la activare este finalizată.
De îndată ce dispozitivul de urmărire este activat, acesta
se oprește flash.
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Conectați-vă cu datele dvs. de utilizator.
Dispozitivul de urmărire este acum gata de utilizare.

Aplicația web este aici: my-prothelis.de
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Utilizarea tracker-ului

SIGURANȚĂ
GENERAL

După activarea cu succes, puteți utiliza trackerul imediat. Poziția
curentă și starea încărcării bateriei dispozitivului de urmărire pot
fi vizualizate acum prin Prothelis-App.
Dacă aveți întrebări sau sugestii suplimentare despre produsele
noastre, contactați-ne la: support@prothelis.de

Încărcați acumulatorul dispozitivului de urmărire
Plasați tracker-ul în stația de încărcare. Trackerul va porni automat
cu procesul de încărcare.
Procesul de încărcare este controlat de o lumină galbenă din
dispozitivul de urmărire semnalat. Când se termină încărcarea,
se va face acest lucru o lumină verde semnale.
Dacă bateria este scăzută, veți fi deranjați de Prothelis-App informat.
Aceasta semnalizează tracker-ul cu un roșu lumina intermitentă.

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de punerea în funcțiune.
Acestea conțin informații importante care asigură o funcționare corespunzătoare.
Cunoașterea instrucțiunilor de operare în combinație cu cunoașterea siguranței
informațiile și condițiile de utilizare sunt o condiție prealabilă pentru buna funcționare
Funcționarea corectă a tracker-ului și a accesoriilor acestuia. Aceste cunoștințe vă
protejează și mediul dvs. din cauza pericolelor.
Dincolo de cerințele obligatorii conținute în aceste instrucțiuni de siguranță vă
solicităm să luați grija obișnuită și obișnuită pentru toate aparatele electrice aflate
în trafic care trebuie respectate. Dacă aveți nelămuriri cu privire la Instrucțiuni de
siguranță pentru noi. Suntem la dispoziția dumneavoastră.
Orice utilizare dincolo de utilizarea dorită a dispozitivului de urmărire și a accesoriilor
sale este interzisă. Orice pretenții împotriva Prothelis AG, de către o întreprindere
care intenționează să pună în funcțiune sunt cauzate dincolo de utilizare, sunt
excluse.
Toate informațiile și instrucțiunile au fost date la starea actuală tehnologia și
standardele actuale de dezvoltare a ingineriei compilat.

Primii pași
Integralității. Toate produsele sunt supuse unui control restrictiv al calității. Cu toate
acestea, verificați integritatea (în special a cablurilor) elementelor. Surse de pericol
sunt, de exemplu, fisuri în izolația cablurilor.
Activați dispozitivul de urmărire și accesoriile acestuia numai consultând ghid rapid
sau manual de utilizare.
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Dispozitivul de urmărire și accesoriile sale nu sunt destinate persoanelor (în special
Copii) că domeniul de aplicare al caracteristicilor electronice și tehnice nu sunt evalua
și gestiona. În special, copiii pot obține rezultatul pericole, cum ar fi ingerarea sau
utilizarea necorespunzătoare, nu estimare. Aceeași atenție trebuie acordată în cazul
animalelor (domestice).
Dispozitivul de urmărire poate fi utilizat numai la o temperatură ambiantă cuprinsă între
0 ° C și 45 ° C să fie plătit. În caz contrar, bateria ar putea fi deteriorată.

Depozitare sigură
Dispozitivul de urmărire și accesoriile trebuie să fie stocate astfel încât să fie adecvate
pentru grupul de persoane menționat mai sus sau (animalele domestice) nu sunt
accesibile. Dispozitivul de urmărire a fost creat pentru utilizare într-unul Intervalul de
temperatură a evoluat de la -20 ° C la 60 ° C. Verificați întotdeauna că Dispozitivul de
urmărire este expus la orice sursă de căldură care depășește temperatura de mai sus.
altfel Acest lucru ar putea duce la supraîncălzire, care, în cazurile extreme, ar putea
duce la deteriorarea acestuia Bateria și dispozitivul de urmărire ar putea conduce la
consecințe, cum ar fi fumul sau incendiul.
Vă rugăm să vă abțineți de la gravarea tracker-ului sau a accesoriilor. acest ar putea
fi limitarea funcționalității la dezafectarea dispozitivului de urmărire duce la pericole
precum supraîncălzirea.

Asigurați fixarea dispozitivului de urmărire
Cablul și stația de încărcare trebuie protejate de umiditate. Faceți-vă pentru toți Asigurațivă că stația de încărcare și cablul sunt accesibile numai dvs. puternic încărcături mecanice
sau durabile pe o utilizare adecvată vibrațiile de ieșire trebuie evitate.
Rețineți tot timpul că tracker-ul este securizat locației Obiectul este atașat.
• Asigurați-vă că în orice moment tracker-ul se află în locația care va fi localizată
Obiectul atașat este că nu există căldură excesivă este suspendat. (Trackerul este
montat sub capota unui vehicul)
•	Trackerul și accesoriile nu se află în sau pe căldură, gaz sau alte echipamente similare
pentru a instala și a stoca
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•	Dispozitivul de urmărire este pentru mișcări motorizate și nemotorizate numai
în acele locuri unde controlul mișcării înseamnă și a căror funcționalitate nu este
afectată
•	Pentru mărfurile (grele) care urmează a fi transportate, dispozitivul de urmărire
ar trebui atașat astfel încât: a deformarea datorată unei lungi căi de transport
este exclusă.
•	Utilizarea permanentă a tracker-ului în și în jurul transmițătorilor (sisteme radar,
turnuri de transmisie și altele asemenea) poate duce la perturbarea acestora și
a afectează modul în care funcționează tracker-u.
•	Pentru articolele cu bandă magnetică sau chip (credit, EC sau similare plățile
și cardurile de identificare) este o defecțiune la un defect de nu sunt excluse
urmărirea, precum și subiectul. Țineți tracker-ul dacă este posibil, nu în
vecinătatea acestor obiecte.

Prejudici
Dacă utilizarea adecvată nu mai este posibilă (de ex. datorită unei fisuri) în cazul
tracker-ului atunci când este atașat la tracker după atașarea la stația de încărcare
nu apare nici o indicație vizuală dacă cablul de încărcare este deteriorat sau ceva
asemănător utilizarea tracker-ului și a accesoriilor acestuia este interzisă. Te rog
să stai jos contactați-ne sau una dintre companiile noastre afiliate licențiate.

Baterie / Eliminare
În baza Directivei UE 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (WEEE) nu pot elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice
în deșeurile menajere fie. În măsura în care echipamentele vechi nu mai pot fi
folosite, este fiecare consumator obligați să le livreze separat de deșeurile menajere
la un punct de colectare. Acest lucru asigură faptul că echipamentul uzat este reciclat
corespunzător și reciclate și se evită efectele negative asupra mediului.
Conform regulamentului bateriei, același lucru se aplică și bateriilor o eliminarea
deșeurilor menajere este interzisă. Baterii/bateriile reîncărcabile utilizate puteți
da gratuit de colectare a comunității.
Nu încercați niciodată să scoateți bateria din dispozitiv!
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Tehnični podatki

Conexiune
GPRS
Clasa de protecție
IP 67

Cartela SIM
Embedded SIM
(integrat permanent)

Temperatură
Încărcare: între 0° C și +45° C
Operație: Utilizați în
Temperaturile ambientale de
-20° C până la + 60° C
Sistem de navigație inerțial
(Senzor 9 axe)
Accelerometru
Magnetometru
Giroscop

Garanție
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Perioada de garanție legală se aplică în fiecare caz.

mm

Modul GSM
GSM 900 33dBm (2W)
GSM 1800 30dBm (1W)
Antena integrată

Acumulator
Gestionarea inteligentă a energiei
Baterie de 630 mAh LiPo
Timp de funcționare cu utilizare
activă până la la 5 zile
29

Receptor GNSS
GPS + GLONASS
Precizie: <2,5 m (CEP)
Antena integrată

interfaţă utilizator
LED integrat
App Mobile
Aplicație Web pentru PC

24 mm

Metoda de localizare
GNSS (sistem de navigație prin
satelit)
GSM (mobil)
Inerțial (senzori de mișcare)

64

mm

32 g

декларация соответствия
Компания Prothelis AG заявляет, что
GPS устройство слежения GRETA (арт.
090148-01) соответствует основным
требованиям и другим соответствующим

положениям Директивы 2014/53/EU.
Полный текст Декларации о соответствии
можно скачать на следующем веб-сайте:
www.prothelis.de/conformity
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www.prothelis.de

Prothelis AG
Schiessstraße 48
40549 Düsseldorf

