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POLSKI

Instrukcja Obsługi

Ładowanie

Aktywacja
www.tractive.com/activate

TRACKER ID

ABCDEFGH

Pobieranie Tractive® GPS

Przyczep lokalizator do
obroży zwierzęcia
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1 Urządzenie Tractive® GPS

1 Kabel USB do ładowania zzaciskiem
1 Ładowarka z wejściem USB
2 Klipsy na obrożę (A/B)

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Bardzo silnych pól magnetycznych (np. od transformatorów) należy unikać z powodu
możliwych zakłóceń w transmisji. Nie przestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do
awarii lub uszkodzenia urządzenia Tractive® GPS.

ZAGROŻENIA DLA DZIECI I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH
OPIEKI

Korzystanie z tego urządzenia nie jest przewidziane dla osób (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, czucia lub umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia lub/i wiedzy,
z wyjątkiem gdy są one pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub gdy
zostały one nauczone odpowiedniego korzystania z urządzenia.
Uwaga: Niektóre kraje, państwa i rejony podlegają przepisom odnoszącymi się do
lokalizowania osób, zwierząt lub przedmiotów. Przestrzeganie prawa na obszarze,
na którym użytkownik korzysta z urządzenia Tractive® GPS, jest obowiązkiem tylko i

wyłącznie właściciela i użytkownika urządzenia.
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WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Uwaga: Mimo że urządzenie Tractive® GPS jest małe, może być za duże i ciężkie dla małych
lub zranionych zwierząt.
Jeśli jesteś niepewny/a, czy Twoje zwierzę może nosić urządzenie, polecamy skontaktować
się z weterynarzem.

DZIAŁANIE BATERII

Twój nadajnik jest zasilany baterią litowo-polimerową nadającą się do powtórnego ładowania.
Poniżej znajdziesz kilka porad do korzystania z baterii.

•
•
•
•

Baterii urządzenia Tractive® GPS nie można wymienić i nie może ona byc usunięta.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia Tractive® GPS na nadmierne ciepło takie jak od słońca,

ognia, itp.! To zwiększa ryzyko wycieku baterii.
Rozebranie baterii na części, wrzucenie ich do ognia lub poddanie ich zwarciu jest
zabronione.
Korzystaj tylko z ładowarki i kabla USB dołączonego do pudełka urządzenia Tractive®
GPS. Korzystanie z innych kabli lub/i ładowarek może przeciążyć baterię i doprowadzić
do pożaru lub wybuchu.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może uszkodzić baterię lub nawet doprowadźić do jej
wybuchu.
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POZBYWANIE SIĘ

Baterie to niebezpieczne odpady. Sklepy sprzedające baterie i lokalne punkty
zbiórki odpadów podstawiają specjalne kontenery do prawidłowego pozbycia się
baterii i akumulatorów.
Jeśli chcesz się pozbyć urządzenia Tractive® GPS, stosuj się do przepisów
regulujących segregowanie i pozbywanie się elektroodpadów. Więcej informacji na
ten temat można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
Tractive GmbH
Randlstraße 18a
1. Stock
4061 Pasching
Austria

1313

FUNKCJE I KORZYSTANIE

Aby zlokalizować Twoję zwierzę za pomocą Tractive, będzie potrzebny komputer
PC podłączony do internetu lub smartphone (iPhone, Android, Windows Phone).
Aplikację Tractive® GPS można pobrać z Apple App Store na iOS, Google Play
Store na Android i Microsoft Store na Windows Phone.
Z urządzenia Tractive® GPS można korzystać po pomyślnej aktywacji przez
przeglądarkę internetową.
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PIERWSZE KROKI

1. ŁADOWANIE URZĄDZENIA
Polecamy całkowite naładowanie urządzenia Tractive® GPS przed pierwszym
użyciem. Podłącz ładowarkę do kabla, tak jak w obrazku poniżej.

1 do ładowarki, którą
2
4
Podłącz kabel USB
otrzymałeś/aś 3razem z urządzeniem
®
Tractive GPS. Potem podłącz klipsa do urządzenia, tak jak w obrazku poniżej.
LED na urządzeniu Tractive® GPS zaświeci na
czerwono podczas ładowania. Jak urządzenie
będzie naładowane, czerwone światełko zgaśnie.
2. AKTYWACJA URZĄDZENIA
Urządzenie Tractive® GPS musi być włączone, aby
umożliwić jego aktywację. Przytrzymaj przycisk
włączania przez 3 sekundy. Jak usłyszysz dwa krótkie sygnały dzwiękowe i
zobaczysz zielone światełko, to znaczy, że urządzenie zostało pomyślnie włączone.
Ponowne przytrzymanie przycisk przez 3 sekundy wyłączy urządzenie.
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Wpisz adres URL, który widzisz poniżej, do przeglądarki internetowej, aby dojść
do strony Tractive. Zostaniesz przeprowadzony/a krok po kroku przez aktywację
Twojego urządzenia Tractive® GPS. www.tractive.com/activate

3. USTAWIENIA APLIKACJI TRACTIVE® GPS
Aby móc zlokalizować zwierzę, otwórz aplikację Tractive® GPS na smartfonie
i dodaj zwierzę. Aplikacja Tractive® GPS poprowadzi Cię przez pierwsze kroki
dodawania zwierzęcia i przydzielania mu nowego urządzenia Tractive® GPS.
Urządzenie Tractive® GPS jest gotowe do użytku po przydzieleniu go zwierzęciu.

Uwaga: Po dłuższym okresie nie korzystania z urżądzenia Tractive® GPS
może minąć kilka chwil, zanim urządzenie będzie gotowe do użytku po
włączeniu. Aby przyśpieszyc ten proces, włącz urządzenie i upewnij się, że
urządzenie znajduje się po gołym niebem, z daleka od budynków, drzew i
słupów elektrycznych.
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4. PRZYPINANIE URZĄDZENIA TRACTIVE® GPS
DO OBROŻY ZWIERZĘCIA
Teraz możesz przyczepić urządzenie do obroży zwierzęcia
korzystając z klipsów zawartych w opakowaniu.
Do obróż z grubością do 3 mm użyj mniejszego klipsa
z literą B. Do obróż z grubością między 3 a 5 mm użyj
większego klipsa z literą A. Zalecane jest umieszczenie
urządzenia na wierzchu, w stronę nieba.
Jeśli urządzenie Tractive® GPS wisi luźno na obroży albo nie mieści się z innego
powodu, polecamy oryginalną obrożę Tractive, dostępną w różnych rozmiarach w
sklepach partnerskich Tractive® i w sklepie internetowym shop.tractive.com
5. LOKALIZACJA ZWIERZĘCIA I LOKALIZACJA NA ŻYWO
Po instalacji urządzenia Tractive® GPS i dodaniu zwierzęcia w aplikacji Tractive®
GPS lub na www.tractive.com, możesz zacząć lokalizować Twoje zwierzę.
Aplikacja Tractive® GPS przeprowadzi Cię przez proces lokalizowania Twojego
zwierzęcia krok po kroku.
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OSTRZEŻENIA LED

Lampka LED na wierzchu urządzenia Tractive® GPS wyświetla aktualny stan
urządzenia.
Stan baterii jest niski (czerwone światełko miga 3 razy co 15 sekund)
Stan baterii urządzenia Tractive® jest niski. Naładuj urządzenie, aby uzyskać
najlepsze wyniki podczas lokalizacji.
Lokalizacja NA ŻYWO (białe światełko miga)
Podczas lokalizacji NA ŻYWO miga białe światełko. To Ci pomoże znaleźć
Twoje zwierzę w nocy.

STAN URZĄDZENIA

Jak naciśniesz przycisk włączania/wyłączania jeden raz, to zostanie wyświetlony
stan GSM i GPS urządzenia dwoma mignięciami światełka.
sieć dostępna - GPS dostępny
sieć niedostępna - GPS dostępny
sieć dostępna - GPS niedostępny
sieć niedostępna - GPS niedostępny
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W razie błędy umieść urządzenie w strefie z zasięgiem Tractive. Aby uzyskać
sygnał GPS, upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i znajduje się
poza budynkami, pod gołym niebem. Po włączeniu może minąć kilka minut zanim
nastąpi połączenie satelitarne. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na
stronę help.tractive.com.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dyrektywa RED 2014/53/EU:
Skrócona wersja deklaracji zgodności: Tractive GmbH niniejszym tekstem deklaruje,
że urządzenie Tractive® GPS (przedmiot nr TRATR1, typ: PR00100) jest zgodny z
podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi świadczeniami dyrektywy 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się na stronie: www.tractive.com/doc

POMOC

Jeśli masz pytania, masz kilka opcji:
a) Przeczytaj najczęstsze pytania (FAQ) na help.tractive.com
b) Skontaktuj się ze sprzedawcą

D ystrubuja w PL:
DMTrade Mikołaj Tomaszewski
64-000 Kościan
Wiśniowa 36
Tel.: 785082052; 661082052

© 2017 Tractive GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Najnowsza wersja tej instrukcji obsługi
jest dostępna na www.tractive.com/manuals
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