Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu
UWAGA
Nieunikanie niżej wymienionych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może spowodować poważne
uszkodzenia ciała.
Niebezpieczeństwo zadławienia się
Niniejszy produkt i jego opakowanie zawierają drobne elementy i nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku
życia.
Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii
W przypadku nieprzestrzegania niniejszych wytycznych, baterie mogą działać krócej lub też powodować ryzyko
uszkodzenia urządzenia Trackimo, pożaru, poparzenia chemicznego, wycieku elektrolitów i/lub uszkodzenia
ciała.
- nie próbuj wyjmować baterii przy pomocy ostrych przedmiotów
- nie próbuj przekłuwać ani podpalać urządzenia lub baterii
- nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na działanie źródła ciepła lub wysokie temperatury, przykładowo na
słońcu w pojeździe pozostawionym bez nadzoru. Aby zapobiec uszkodzeniom, nie przechowuj urządzenia
bezpośrednio na słońcu i zabieraj urządzenie z pojazdu
- nie próbuj rozmontować, nakłuwać ani uszkadzać baterii
- skontaktuj się z miejscowym urzędem ds. zagospodarowania odpadów w celu pozbycia się urządzenia/baterii
zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami prawa
- nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani też nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, innych płynów, ognia,
eksplozji i innych zagrożeń
- podczas przechowywania urządzenia przez dłuższy czas, należy zapewnić następujące warunki i zakres
o
o
o
o
temperatur: 32 - 77 F (0 - 25 C)
o
o
o
o
- z urządzenia należy korzystać tylko w następujących warunkach i zakresie temperatur: -4 - 131 F (-20 - 55 C)
- podczas korzystania z ładowarki sieciowej lub zewnętrznej ładowarki do akumulatorów, należy stosować tylko
akcesoria zatwierdzone do użytku w związku z produktem. Baterię należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Deklaracja Zgodności
Trackimo niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi odpowiednimi
postanowieniami Dyrektyw 1999/5/WE, 2006/95/WE. Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie
internetowej Trackimo.
Zgodność z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (FCC)
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi określone w rozdziale 15 Przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega
następującym wymogom:
1. Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
2. Urządzenie musi dopuszczać wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować
niepożądane działanie.
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami zgodnie z
rozdziałem 15, podrozdziałem C Przepisów FCC. Ograniczenia te wprowadzono dla zapewnienia właściwej
ochrony przed szkodliwymi interferencjami.
Produkt nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do konserwacji przez użytkownika. Naprawy powinny
być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Trackimo. Naprawy lub modyfikacje wykonywane przez

osoby nieupoważnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz unieważnienie gwarancji i możliwości
korzystania z urządzenia zgodnie z rozdziałem 15 Przepisów FCC.

Rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne
Energia o częstotliwości radiowej (RF) może zakłócać działanie niektórych urządzeń elektronicznych. Agencja
ds. Żywności i Leków (FDA) oraz producenci rozruszników serca zalecają przestrzeganie wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zakłócenia działania rozruszników serca:
- urządzenie należy trzymać po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik serca, aby zapewnić dodatkową odległość
pomiędzy urządzeniem i rozrusznikiem. Należy zachować odległość co najmniej 6 cali (15 cm) pomiędzy
rozrusznikiem serca, a urządzeniem.
- należy unikać umieszczania włączonego urządzenia obok rozrusznika serca (np. nie nosić urządzenia w kieszeni
koszuli lub kurtki bezpośrednio obok rozrusznika).
- w przypadku podejrzenia, że występują zakłócenia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
W przypadku innych urządzeń medycznych, należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia
medycznego, aby stwierdzić, czy urządzenie Trackimo może zakłócać działanie urządzenia medycznego oraz
określić ewentualne środki ostrożności, jakie można zastosować, aby uniknąć zakłóceń.
Ekspozycja na energię o częstotliwości radiowej (RF)
Urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. Zostało ono zaprojektowane tak, aby nie przekraczać limitów
związanych z oddziaływaniem fal radiowych (pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) zalecanych
przez międzynarodowe wytyczne zgodnie z sekcją 1.1310 przepisów FCC. Wytyczne opierają się na IEEE ANSI C
95.1 (92), zostały opracowane przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i obejmują znaczący margines
bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia.
Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby wysyłać i odbierać fale radiowe o niskiej częstotliwości
dla celów transmisji danych. W ramach procedury certyfikacji radiowej, urządzenie zostało przebadane i
stwierdzono zgodność z obowiązującymi przepisami.
Ważne informacje
Prawa, przepisy i warunki korzystania
Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że korzystanie z urządzenia i jego usług, np. aplikacji sieciowej i danych
jest zgodne z obowiązującym prawem. Trackimo nie odpowiada i nie przyjmuje odpowiedzialności za
korzystanie z urządzenia z naruszeniem przepisów prawa.
Informacje dotyczące map
Ograniczenia: Mimo iż dołożono wszelkich starań, aby stworzyć bezbłędne i kompletne dane, wszystkie mapy
posiadają ograniczenia związane ze skalą, rozdzielnością i czasem. Trackimo nie przyjmuje odpowiedzialności za
dokładność lub prawidłowość danych. Dane mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia.
Brak gwarancji: Dane dostarczane są w stanie „takim, w jakim są", bez żadnych gwarancji obejmujących między
innymi gwarancję działania lub przydatności do określonego celu.
Odpowiedzialność: Całość ryzyka w zakresie skutków użytkowania danych spoczywa na użytkowniku. Trackimo
nie odpowiada za ewentualne interpretacje lub wnioski wyciągane przez użytkowników. Trackimo nie
odpowiada za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wyrównawcze lub wtórne szkody
lub roszczenia osób trzecich wynikające z użytkowania danych, nawet jeżeli Trackimo zostało powiadomione o
możliwości wystąpienia takiej szkody lub straty. W krajach, których przepisy nie zezwalają na wyłączenie lub
ograniczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody, dane nie mogą być wykorzystywane.
Program środowiskowy dla produktu
Informacje o recyklingu produktu Trackimo, przepisach dyrektywy RoHS, RoHS CN i innych programach
zgodności dostępne są na stronie www.trackimo.com.

