Kratka navodila

PROTHELIS SAY
HVALA VAM!
Veseli nas, da iščete nakup „GRETA“ so se odločili, lociranje naprave
za Prothelis in zahvalo za zaupanje, ki ste ga postavili v nas.

Polnilna postaja
Priporočamo, da sledilnik spredaj
v celoti polnite vsako uporabo.

Pomembno opozorilo

5V napajalnik
s kablom USB

Upoštevajte, da je GRETA približno 24 ur po aktivaciji potrebne za
optimalno funkcionalnost.

Primerno za eno
omrežno napetost
od 100 do 240V

V nadaljevanju je opisano, da postopek aktivacije z utripajoča luč se
signalizira po sledilniku v polju za polnjenje je bil položen. V nekaterih
primerih lahko traja do 20 minut baterija potrebuje minimalno polnjenje.
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Dostava

GRETA (tracker)

Manšeta
Uporablja se manšeta
pritrditev sledilca in je
splošno uporabna:
npr. na ovratniku psa,
belt itd.
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Aktivirajte GRETA
my-prothelis.de/activate

1.	Pojdite na
in tam ustvarite uporabniški račun.

Namesti aplikacijo
Prenesite brezplačno aplikacijo Prothelis iz App Store ali Play Store
ali preprosto skenirajte ustrezno kodo QR.

2.	Registrirajte svoj sledilnik in izberite servisni paket
za želeno trajanje.
	Paket storitev potrebujete za „GRETA“ in naš
24-urni servis za uporabo
3.	Polnilno postajo priključite na priloženo napajanje
in vtičnico za 100-240 V.
4.	Sledilnik postavite v polnilno postajo. Sledilnik utripa
in se ne smejo odstraniti iz polnilne postaje do aktivacije
je končana. Takoj, ko je sledilnik aktiviran, se ustavi bliskavico.

Prijavite se z uporabniškimi podatki.
Sledilnik je zdaj pripravljen za uporabo.
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Spletna aplikacija je tukaj: my-prothelis.de
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Aktivirajte GRETA

VARNOST
SPLOŠNO

Po uspešnem aktiviranju lahko takoj uporabite sledilnik. Trenutni položaj
in stanje napolnjenosti akumulatorja vašega sledilca zdaj si lahko
ogledate prek Prothelis-App.
Če imate dodatna vprašanja ali predloge o naših izdelkih,
pišite nam na: support@prothelis.de

Napolnite baterijo vašega sledilca
Sledilnik postavite v polnilno postajo. Sledilnik se bo samodejno
zagnal s procesom zaračunavanja.
Proces polnjenja je pod nadzorom rumene svetlobe iz sledilca nakazala.
Ko bo polnjenje končano, bo to storilo kaže na zeleno luč.
Če je baterija nizka, vas bo motilo obvestil Prothelis-App. To signalizira
sledilnik z rdečo utripajoča luč.

Pred zagonom preberite ta varnostna navodila. Te vsebujejo pomembne
informacije, ki zagotavljajo pravilno delovanje. Poznavanje navodil za uporabo
v kombinaciji z znanjem o varnosti informacije in pogoji uporabe so predpogoj
za pravilno pravilno delovanje sledilca in njegovih dodatkov. To znanje vas
varuje in vaše okolje pred nevarnostmi.
Poleg obveznih zahtev, navedenih v teh varnostnih navodilih prosimo vas,
da običajno in običajno skrbite za vse električne naprave v prometu ki jih je
treba upoštevati. Če imate kakršne koli skrbi glede varnostna navodila za nas.
Na razpolago vam bomo.
Kakršna koli uporaba izven predvidene uporabe sledilnika in njegovih dodatkov
je prepovedano. Vsak zahtevek proti Prothelis AG, nad predvidenim dajanjem v
uporabo so izključeni iz uporabe.
Vse informacije in navodila so dobile trenutno stanje tehnologije in trenutnih
standardov razvoja inženiringa zbrati.

Prvi koraki
Razpakirajte vse predmete iz embalaže in jih pregledajte Popolnost. Vsi izdelki
so predmet omejevalnega nadzora kakovosti. Kljub temu preverite celovitost
(zlasti kablov) elementov. Viri nevarnosti so, na primer, razpoke v kabelski izolaciji.
Aktivirajte sledilnik in dodatke le s pomočjo hitri vodič ali uporabniški priročnik.
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Sledilnik in njegovi dodatki niso namenjeni osebam (zlasti Otroci), da obseg
elektronskih in tehničnih značilnosti ni oceniti in ravnati s tem. Zlasti otroci lahko
dobijo rezultat posledične nevarnosti, kot je zaužitje ali nepravilna uporaba,
ne ocena. Enako paziti je treba v zvezi z (domačimi) živalmi.

•	Za transport (težke) blago je treba sledilnik pritrditi tako, da a deformacija
zaradi dolge poti je izključena

Sledilnik se lahko uporablja le pri temperaturi okolja od 0° C do 45° C se zaračuna.
V nasprotnem primeru se baterija poškoduje.

•	Za predmete z magnetnim trakom ali čipom (kredit, EC ali podobno plačilne in
identifikacijske kartice) je napaka v napaki trackers kot tudi predmet ni izključen.
Držite sledilca če je mogoče, ne v bližini teh objektov.

•	Stalna uporaba sledilca v in okoli oddajnikov (radarski sistemi, Prenosni stolpi
in podobno) lahko povzročijo motnje iste in Vplivajo na to, kako deluje sledilnik

Varno shranjevanje
Sledilnik in dodatki morajo biti shranjeni tako, da so primerni za zgoraj omenjeno
skupino ljudi ali (domače) živali niso dostopne. Sledilnik je bil narejen za uporabo
v enem temperaturno območje se je razvilo od -20° C do 60° C. Vedno se prepričajte,
da je tracker je izpostavljen vsakemu viru toplote, ki presega zgornjo temperaturo.
drugače To bi lahko povzročilo pregrevanje, kar bi lahko v skrajnem primeru
poškodovalo baterija in sledilnik lahko povzročita posledice, kot so dim ali ogenj.
Prosimo, da se ne strgate s sledilno ploščo ali dodatki. Ta bi lahko bila omejitev
funkcionalnosti na razgradnjo sledilca povzročijo nevarnosti, kot je pregrevanje.

Zagotovite pritrditev sledilne ploščice
Kabelsko in polnilno postajo je treba zaščititi pred vlago. Soočiti se z vsemi prepričajte
se, da sta polnilna postaja in kabel dostopna samo vam. Močan mehanske obremenitve
ali trajajo nad ustrezno uporabo se je treba izogibati odhajajočim vibracijam.
Upoštevajte, da je sledilnik varen za lokacijo predmet je priložen.
•	Poskrbite, da bo sledilnik vedno na mestu, kjer se nahaja Namen predmeta je,
da to ni preveč toplote je prekinjena. (Tracker je nameščen pod pokrovom vozila)
•	Tracker in dodatki niso v ali na toplotni, plinski ali podobni opremi namestiti
in shraniti
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•	Sledilnik je za motorno in nemotorizirano gibanje le v tistih krajih, kjer nadzor
gibanja pomeni in katerih funkcionalnost ni oslabljena

Poškodovalo
Če pravilna uporaba ni več možna (npr. zaradi razpoke) v primeru sledilca,
ko je priključen na sledilnik po priključitvi na polnilno postajo če je poškodovan
polnilec ali podobno), uporaba sledilca in njegovih dodatkov je prepovedana.
Prosim, sedite stopite v stik z nami ali eno od naših licenčnih povezanih družb.

Baterija / Prodaja
Na podlagi Direktive EU 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi
(WEEE) ne sme odlagati odpadne električne in elektronske opreme v gospodinjske
odpadke biti. Kar se tiče stare opreme, ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik
jih morajo dostaviti ločeno od gospodinjskih odpadkov na zbirnem mestu.
To zagotavlja pravilno recikliranje odpadne opreme in se reciklirajo in negativni
vplivi na okolje se izogibajo.
V skladu z regulacijo baterije velja enako za baterije. Odstranjevanje gospodinjskih
odpadkov je prepovedano. Rabljene baterije/akumulatorji brezplačne zbirke mest
vaše občine lahko oddate.
Nikoli ne poskušajte odstraniti baterije iz naprave!
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Tehnični podatki

Povezava
GPRS
Razred zaščite
IP 67

Kartico SIM
Vgrajena kartica SIM
(trajno integrirana)

Temperatura
Polnjenje: 0 ° C do +45 ° C
Operacija: Uporabi v
Temperature okolice
-20° C do +60° C
Inercialni navigacijski sistem
(9-os senzor)
Pospeška
Magnetometer
Žiroskop

Garancija
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V vsakem primeru velja zakonsko določena garancija.

mm

GSM modul
GSM 900 33dBm (2W)
GSM 1800 30dBm (1W)
Vgrajena antena

Akumulator
Inteligentno upravljanje
porabe energije
630 mAh LiPo baterija
Čas delovanja z aktivno
uporabo do do 5 dni
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Sprejemnik GNSS
GPS + GLONASS
Natančnost: <2,5 m (CEP)
Vgrajena antena

Uporabniški vmesnik
Vgrajena LED
Mobilna aplikacija
Spletna aplikacija za
osebni računalnik

24 mm

Metoda lokacijo
GNSS (satelitski navigacijski sistem)
GSM (mobilni)
Inercialni (senzorji gibanja)

64

mm

32 g

Izjava o skladnosti
Prothelis AG s tem
izjavlja, da GPS Locator GRETA
(št. 090148-01) ustreza bistvenim
zahtevam in drugim ustreznim
določbam

Direktive 2014/53 / EU. Celotno
besedilo izjave o skladnosti je na
voljo na naslednjem spletnem
mestu:
www.prothelis.de/conformity
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www.prothelis.de

Prothelis AG
Schiessstraße 48
40549 Düsseldorf

