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Fontos jegyzet

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

1. Fontos jegyzet

Noha a beágyazott SIMkártya tipikus aktiválási ideje körülbelül 10 perc, ez a
folyamat akár 24 órát is igénybe vehet (a GSMhálózat rendelkezésre állásától
függően). Az aktiválási folyamatot egy kék, villogó LEDes fény jelzi, miután az
eszközt csatlakoztatta a tápegységhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az akkumulátor minimális töltöttségi szintjét igényli az
eszköz aktiválásához.
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Csomag tartalma

2. Csomag tartalma

• meintal (Tracker)

• USBkábel

3. A meintal aktiválása

1. Lépjen a https://myprothelis.de/activate oldalra, és hozzon létre felhasz
nálói fiókot.

2. Regisztrálja követőjét, és válasszon egy szolgáltatási csomagot a kívánt
időszakra.

3. Csatlakoztassa ameintal ot a megfelelő tápegységhez a mellékelt USB
kábellel, és dugja be a dugót egy 100–240 Vos aljzatba.

4. A nyomkövető villog, és nem szabad eltávolítani az áramellátásból, amíg
az aktiválási folyamat befejeződik. Miután a nyomkövető aktiválva lett,
nem villog és készen áll a használatra. Miközben először próbálkozik a
hálózaton belépni, a nyomkövető kék fényben villog. Ha a hálózati re
gisztráció sikeres volt, akkor az eszköz szükség esetén frissíti a firmwaret,
amelyet egy villogó fehér fény jelez.

INFO

Alaphelyzetben meintal ki van kapcsolva. Kérjük, tekintse meg a „A tra
cker használata”, hogy milyen a tracker lehet bekapcsolva.

INFO

Szüksége van a szolgáltatási csomagra, hogy képes legyen használni a
meintalt és a 24 órás értesítési szolgáltatást.
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Az alkalmazás telepítése

4. Az alkalmazás telepítése

Töltse le az ingyenes Prothelis alkalmazást az App Storeból vagy a Play Store
ból, és egyszerűen szkennelje be a QRkódot.

Jelentkezz be a fiókodba.
A nyomkövető most használatra kész.

App Store (iOS) Play Store (Android)

1. táblázat: QRkódot

Töltse le a webalkalmazást itt: https://myprothelis.de

5. A tracker használata

A sikeres aktiválás után azonnal felhasználhatja nyomkövetőjét. A tracker ak
tuális pozíciója és az akkumulátor állapota most látható a Prothelis alkalmazás
ban.

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van bármilyen termékkel kapcsolatban,
kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@prothelis.de címen
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5.1 A nyomkövető akkumulátorának feltöltése

5.1. A nyomkövető akkumulátorának feltöltése

Csatlakoztassa ameintal ot amegfelelő tápegységhez amellékelt USBkábellel,
és dugja be a dugót egy 100–240 Vos aljzatba. A nyomkövető automatiku
san elindítja a töltési folyamatot. A töltési folyamatot egy zöld fény jelzi, hogy
a nyomkövető felvillan. A töltési folyamat befejezése után ez a lámpa állandó
zöldre vált. A Prothelis alkalmazás értesíti Önt, ha az akkumulátor lemerült. A
nyomkövető ezt egy villogó piros lámpa jelzi.

5.2. Kölcsönhatás a nyomkövetővel

A meintal rendelkezik egy nyomógombbal, amellyel parancsot adhat. Minden
parancsot a LED megerősít. Az alábbiakban megtalálja az eszköz által támo
gatott parancsok listáját:

5.2.1. Be vagy kikapcsolás

Nyomja meg a gombot kb. két másodperc. A LED egy zöld színű, ha a bekap
csolás és a vörös szín kikapcsoláskor.

5.2.2. Az akkumulátor állapota

Az akkumulátor töltöttségénekmegjelenítéséhez nyomja meg a gombot egymá
sodpercnél rövidebb ideig. A LED villog (kék ki állapotban vagy zöld be állapot
ban) 1, 2 vagy 3 alkalommal, ami megfelel az állapotoknak: alacsony, normál
vagy teljesen feltöltött állapotban.

5.2.3. Az SOS mód aktiválása

Az SOS mód aktiválásához nyomja meg röviden a gombot. A LED narancssár
gán villog két másodpercig.
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5.3 SOS mód

5.3. SOS mód

Vészhelyzet esetén aktiválhat egy úgynevezett SOS módt. Az aktiválás után a
meintal elküldi a megfelelő üzenetet, és 10 másodperces intervallummal frissíti
helyzetét, amíg a mobilalkalmazáson nem törli a SOS módet. Felhívjuk figyel
mét, hogy biztonsági okokból nem lehetséges az eszközt off állapotba kapcsol
ni, vagy a SOS mód gombot nem lehet deaktiválni nyomógombbal, miközben a
SOS mód aktív.

INFO

Soha nem szabad támaszkodni a SOSmód. Veszély esetén mindig hívja
a megfelelő mentőszolgálatot.

6. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A nyomkövető használatának megkezdése előtt kérjük, olvassa el ezt a
biztonsági információt.
Fontos információkat tartalmaz, amelyek garantálják a nyomkövető helyes hasz
nálatát.

6.1. Tábornok

A nyomkövető és tartozékai csak akkor használhatók megfelelően, ha ismeri a
kezelési útmutatót, a biztonsági információkat 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 óvatosságot is, amely általában szükséges az
elektromos készülékek forgalmi helyzetekben történő használatakor. Kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen aggálya van a biztonsági informáci
ókkal kapcsolatban. Örömmel segítünk Önnek. A nyomkövető és tartozékainak
bármilyen, a rendeltetésszerű használathoz való felhasználása tilos. A Prothelis
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6.2 Első lépések

GmbHval szemben a nem rendeltetésszerű felhasználásból származó kártérí
tési igények kizártak. Az összes specifikációt és információt a technika jelenlegi
helyzetének és a műszaki fejlesztési szabványoknak a figyelembevételével állí
tották össze.

6.2. Első lépések

Távolítsa el az összes elemet a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy minden
vane. Minden termékre korlátozott minőségellenőrzés vonatkozik. Ennek el
lenére ellenőrizze, hogy az elemek (különösen a kábel) épeke. Veszély for
rása 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 tu
lajdonságok 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 meg
sérülhet.

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 hőmérsékletet. Ellenkező esetben túlmele
gedhet, szélsőséges esetekben az akkumulátor és a nyomkövető megsérülhet,
súlyos következményekkel járhat, például füst vagy tűz. Kérjük, tartózkodjon a
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6.4 A nyomkövető biztonságos rögzítése

nyomkövető vagy a kiegészítők gravírozásáról. Ez bármihez vezethet, a funk
cionalitás károsodásától a tracker teljes lebontásáig, valamint olyan potenciális
veszélyekhez, mint a túlmelegedés.

6.4. A nyomkövető biztonságos rögzítése

A kábelt nedvességtől védeni kell. Mindig ügyeljen arra, hogy senki más ne
férjen hozzá a kábelhez. Kerülni kell a nagy mechanikai igénybevételt vagy az
állandó, szokatlanul erős rezgéseket. Kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a nyom
követő biztonságosan rögzítve vane a követett tárgyhoz.

• Mindig ellenőrizze, hogy a nyomkövető olyan módon vane rögzítve a kö
vetett 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 gázberendezések
hez vagy hasonlóhoz rögzíteni és tárolni.

• Amikor a nyomkövetőt motoros és nemmotorizált szállítási módokhoz csat
lakoztatja, 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 le
gyen esélye annak, hogy hosszú út eredményeként 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 csíko
kat vagy chipeket tartalmaznak (hitel, terhelési vagy hasonló fizetési és
azonosító kártyák). Szélsőséges esetekben ez károsíthatja a nyomköve
tőt vagy magát a tárgyat. Próbáljon a trakert lehető legtávolabb tartani az
ilyen tárgyaktól.
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6.5 Kár

6.5. Kár

Tilos a nyomkövetőt és annak tartozékait használni, ha már nem lehet rendelte
tésszerűen használni (Repedések a monitor házában, nem jelennek meg vizu
ális jelzők, amikor csatlakoztatva vannak a tápegységhez, megsérült töltő kábel
vagy hasonló). Vegye fel velünk a kapcsolatot vagy valamelyik engedéllyel ren
delkező partnercégünkkel.

6.6. Az akkumulátor / hulladék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelv értelmében az elektromos és elektronikus tárgyakat nem szabad a ház
tartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztóknak minden hulladékot,
amelyet már nem lehet használni, át kell adni egy külön gyűjtőhelyre. Ezzel
biztosítva van a hulladék berendezések megfelelő visszanyerése és újrahasz
nosítása, megelőzve a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ugyanez vo
natkozik az akkumulátorokra 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 kijelenti, hogy a meintal GPS nyomkövető készülék (cikkszám:
090348002)megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölt
hető a következő weboldalról:
https://prothelis.de/conformity
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Szavatosság

8. Szavatosság

A törvényes garanciaidő minden esetben érvényes.

9. Műszaki Adatok

9.1. Location Method

• GNSS (satellite navigation system)

• GSM (mobile)

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)

• Almost worldwide active

9.7. User Interface

• Button

• Status LED

• Mobile app

• Web app for PC

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
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9.11 Parameter

9.11. Parameter

• Height: 21 mm

• Width: 57 mm

• Length: 120 mm

• Weight: 160 g (+/ 2 g)
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