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Ładowanie urządzenia
Trackimo Mini posiada wbudowaną baterię, aby ją naładować połącz magnetyczna końcówkę kabla USB (7) z portem
ładowania (6) na tyle urządzenia, zaś końcówkę magnetycznego kabla USB wepnij do ładowarki sieciowej USB bądź
do komputera obsługującego interfejs USB. Ładowanie będzie sygnalizowane poprzez miganie czerwonej diody (3)
na froncie urządzenia, po zakończeniu procesu ładowania dioda będzie się palić stałym światłem.
Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 12 godzin. Urządzenie po upływie kilku minut od rozpoczęcia
procesu ładowania powinno się włączyć, jeśli tak się nie stanie odłącz urządzenie od ładowarki i naciśnij oraz
przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk on/off (5).

Przyciski
•
•
•

Włączanie/wyłączanie urządzenia
Przyciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (5) przez około 5 sekund.
Wyłączanie urządzenia
Przyciśnij i przytrzymaj boczny przycisk (5) przez około 5 sekund.
Powiadomienie SOS
Aby wysłać powiadomienie SOS wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS (1) przez około 3 sekundy.

Przed pierwszym użyciem Trackimo Mini
Umieść włączone urządzenie na otwartej przestrzeni niezakłócającej połączeń GSM/GPS przez okres około 15
minut. Proces ten jest wymagany do prawidłowego skalibrowania modułu lokalizacyjnego GPS.

Po prawidłowej kalibracji urządzenie będzie w stanie zlokalizować się za pośrednictwem GPS w ciągu kilku sekund od
momentu kiedy znajdzie się na zewnątrz.
Teraz jesteś gotowy aby aktywować swoje urządzenie.

Jak aktywować Trackimo Mini ?
Najpierw będziesz musiał utworzyć konto na platformie Trackimo. Aby to zrobić udaj się na stronę trackimo.pl oraz
następnie w lewym górnym rogu strony kliknij w przycisk „Zarejestruj” . Wprowadź adres email, ustaw odpowiednie
hasło (od 6 do 10 znaków), wprowadź numer telefonu jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia SMS (nie wymagane).
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji potwierdź rejestrację klikając ponownie w „Zarejestruj”.
Na podany adres email otrzymasz wiadomość potwierdzającą rejestrację na platformie Trackimo, aby aktywować
konto otwórz wiadomość i kliknij w przycisk „click here”. Teraz już możesz zalogować się do swojego konta Trackimo
pod adresem trackimo.pl wybierając „Zaloguj” w lewym górnym rogu.
Uwaga: nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM w przypadku braku wiadomości w głównym folderze poczty.
Teraz jesteś gotowy aby aktywować urządzenie.
Aby to zrobić po zalogowaniu się do swojego konta Trackimo poprzez trackimo.pl, w lewym górnym rogu kliknij w
przycisk „+Dodaj Urządzenie”, w nowym oknie podaj numer ID urządzenia oraz 4 ostatnie cyfry numeru IMEI. Numer
ID urządzenia oraz numer IMEI znajdziesz na naklejce z tyłu urządzenia oraz na jego opakowaniu. Podczas dodawania
urządzenia możesz je dowolnie nazwać bądź otagować aby łatwiej je rozpoznać na liście urządzeń, jest nie zmienisz
nazwy urządzenia domyślnie zostanie nazwane swoim numerem ID.

Znaczenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych
Kiedy…
Długie naciśnięcie przycisku zasilania
Długie naciśnięcie przycisku zasilania
Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania
Połączenie z siecią
Wciśnięcie dowolnego przycisku

Diody
Zielona dioda (2) zapali się 2 razy
urządzenie włączone
Czerwona dioda (3) zapali się 3 razy
urządzenie wyłączone
Zapali się zielona dioda (2) jeśli
urządzenie jest włączone
Niebieska dioda (4) zapali się na 4
sekundy
Zielona dioda (2) zapali się

Dźwięki
Krótki sygnał
Długi sygnał
Brak
Długi sygnał
Brak

Wciśnięcie przycisku SOS przez 3 sekundy

Zielona dioda (2) zapali się 2 razy

Niski stan naładowania baterii

Mruganie czerwonej diody (3)

Brak

Ładowanie

Powolne mruganie czerwonej diody (3)

Brak

Bateria w pełni naładowana

Ciągłe czerwone światło (3)

Brak

Brak połączenia GSM, GPS

Mruganie niebieskiej diody (4)

Brak połączenia GSM, uzyskano
połączenie GPS

Niebieska dioda (4) zapali się na 4
sekundy
Niebieska dioda (4) zapali się na 4
sekundy

Uzyskano połączenie GSM oraz GPS

Długi sygnał

Krótki sygnał
Krótki sygnał
Krótki sygnał

Odnowienie subskrypcji
W momencie kiedy na urządzeniu okres subskrypcji dobiegnie końca nie będzie dłużej możliwa zmiana ustawień
urządzenia, sprawdzenia historii bądź jego współdzielenia. Menu ustawień urządzenia zostanie zastąpione nowym
przyciskiem „Odnów abonament”.

Jak kupić subskrypcję ?
•
•
•
•

Udaj się na stronę www.trackimo.pl
Przejdź do zakładki SKLEP
Wybierz pozycję Globalna subskrypcja oraz dokonaj wyboru
odpowiedniego dla siebie planu, 1 bądź 12 miesięcy
Przejdź do finalizacji zamówienia wybierając Dodaj do koszyka
i następnie Kup Teraz, wypełnij wszystkie niezbędne pola oznaczone * oraz wybierz dogodną metodę
płatności

UWAGA! Kod subskrypcyjny zostanie dostarczony na adres email podany w szczegółach płatności

Otrzymałem już kod, co dalej ?
•
•
•
•

Udaj się do swojego konta Trackimo poprzez stronę trakimo.pl wybierając w lewym górnym rogu Zaloguj
Na liście urządzeń po lewej stronie kliknij w Odnów abonament
Wybierz pozycję Coupon Plan
Wprowadź wcześniej otrzymany kod ( zalecamy skopiowanie kodu z wiadomości email )

Chcesz abyśmy dokonali przedłużenia subskrypcji za Ciebie? To żaden problem!
Wystarczy że w uwagach zamówienia podasz nam numer ID urządzenia na którym chcesz przedłużyć subskrypcję a
my zrobimy to za Ciebie.

Informacje techniczne
Model:
TRKM014
Bateria:
Li-Ion, 300mAh
Napięcie wejściowe: 5V / 500 mA
Moc wyjściowa:
Maks. 2W / Maks. 1W
Częstotliwość sieci: GSM 850/900/1800/1900
GPS: 1575.42 MHz (Rx)
Klasa ochrony:
Klasa szczelności:
IP65
Temperatura pracy: od -20 do +60 ®C
Wi-Fi:
Tak
Bluetooth 4.0:
Tak
Żywotność baterii: do 8 dni
Wymiary:
3.9 x 3.9 x 1.2 cm
Waga:
20g

Deklaracja zgodności
Trackimo CEE sp. z.o.o. niniejszym deklaruje
urządzenie radiowe GPS TRKM014 jest zgodne z
Dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji EU
można znaleźć pod adresem:
https://trackimo.pl/pdf/TrackimoDOC.pdf
Utylizacja
Utylizacja opakowania
Pozbądź się opakowania upewniając się że
materiały zostały prawidłowo rozdzielone.
Zutylizuj materiały kartonowe jako odpady
papierowe, plastik i folie zutylizuj za pośrednictwem
odpowiednich oddziałów recyklingu.
Utylizacja lokalizatora
(Obowiązuje w EU i innych krajach europejskich z
systemami selektywnej zbiórki odpadów i surowców
wtórnych).

Stare urządzenia nie mogą być wyrzucane
jako odpady gospodarstwa domowego.
Jeśli lokalizator nie może być dłużej
użytkowany wszyscy konsumenci są prawnie
zobowiązani do rozdzielania starych urządzeń od
odpadów komunalnych np. przez wyrzucenie ich za
pomocą punktów zbierania odpadów komunalnych,
okręgowych. Zapewnia to że stare urządzenia są
właściwie poddane recyklingowi dzięki czemu nie
wpłynie to negatywnie na środowisko. Dlatego
urządzenia elektroniczne są oznaczone tutaj
widocznym symbolem.

Baterie nie mogą być wyrzucane jako
odpady gospodarstwa domowego!
Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany
do utylizowania baterii w dzielnicowych punktach
zbierania baterii, punktach zbiórki lub sprzedawcy
niezależnie od tego czy zawierają szkodliwe
substancje*, czyli że można je usunąć w sposób
przyjazny dla środowiska.
*oznaczone jako: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów
Obsługa klienta
Trackimo CEE sp. z.o.o.
contact@trackimo.eu
Sprzedawane przez
Trackimo CEE sp. z.o.o.
Tytusa Chałubińskiego 9/2
02-004 Warszawa
22 614 52 98
contact@trackimo.eu
www.trackimo.pl

