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ČEŠTINA
Důležité informace o softwaru a obojcích
Registrační kód aplikace:
IMEI / sériové číslo
Číslo mobilního telefonu
Název telefonu
Heslo k prohlížení
GPS/GSM Obojek č 1
Model obojku a IMEI

G400 , G500

Telefonní číslo obojku
Operátor
Sdílené jméno
Heslo vlastníka
Heslo k prohlížení
GPS/GSM Obojek č 2
Model obojku a IMEI

G400 , G500

Telefonní číslo obojku
Operátor
Sdílené jméno
Heslo vlastníka
Heslo k prohlížení
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Návod na použití
Oficiálním distributorem obojků značky Tracker je firma ZÁHOŘÍ Rudel s.r.o.

Tracker G400(i)™ a G500™
Tracker G400 G500 nebo Tracker TM je GPS zařízení, které získá umístění pomocí satelitů a odesílá informace do mobilního telefonu, na kterém je spuštěn Hunter ® nebo Tracker pro Android software.

Nabíjení
Umístěte konektor nabíječky do elektrické zásuvky 3.1. 1.2 červená dioda svítí zařízení se nabíjí, nabíjení

1.1

2.2
1.2

3.2
3.1
může trvat až sedm hodin, pokud je baterie vybitá na začátku. Když je nabíjení dokončeno, svítí zelené světlo
1.2
1.4

1.3

2.1

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální nabíječku. Používáním nesprávné nabíječky může dojít k poškození zařízení. Nabíjení je povoleno v teplotním rozsahu 10 ° C - +30 ° C. První nabití musí být doplna. To Vám zajistí maximální
kapacitu a životní cyklus baterie.

LED světla
konstantní červené
→ nabíjení přístroje
konstantní zelené
→ baterie je plně nabitá
zelené světlo po dobu několika sekund
→ zařízení se spouští
červené světlo po dobu několika sekund
→ zařízení se vypíná
červená a zelená bliká, každé tři vteřiny
→ zařízení hledá GPS satelity
zelené světlo bliká každé tři vteřiny
→ satelity jsou nalezeny a zařízení je připraveno k použití
červené světlo bliká, občas
→ vybité baterie
červené světlo bliká s frekvencí 1 sekundy při nabíjení → problém v nabíjení
červené světlo bliká, často
→ vadné SIM, SIM karta chybí nebo je uzamčená PIN kódem
TIP

Když je přístroj zapnutý, LED kontrolky indikují GPS operace. Je-li GPS nastavena na Off (vypnuto), LED
světla neblikají celou dobu, ale jen když zařízení potřebuje informace ze satelitů GPS, např. při hledání pozice

Výměna a přidání karty SIM
Budete potřebovat pinzetu a šroubovák TX6(imbus). Výměna by se měla provádět v čistém prostředí. Doporučujeme vyměnit víčko SIM karty při výměně SIM karty. Víčka SIM karty jsou k dispozici na servisním středisku Tracker.
1. Odstraňte tři šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček a sundejte víčko
2. Pro vytažení SIM karty použijte pinzetu. (Pokud nějaká karta v přístroji je)
3. Vložte novou SIM kartu na místo
POZOR! Požadavek na zadání PIN kódu musí být vypnutý!
Karta je správně, když uříznutý rožek SIM karty je směrem k nabíjecímu konektoru 3.2
Když zasunujete SIM kartu, tlačit trochu vzhůru
Zatlačte jemně pinzetou, aby se ujistili, že je karta úplně uvnitř
4. Zavřete víko a zatlačte, až je víko na stejné úrovni jako kryt. Můžete na víčko trochu zaklepat rukojetí
šroubováku. Našroubujte tři šrouby otáčením po směru hodinových ručiček zpět tak, až jsou šrouby na
stejné úrovni jako víčko.
5. Ujistěte se, že zařízení pracuje tím, že volá, nebo lokalizace s aplikací Tracker Hunter.
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Pozn.:
Doporučujeme měnit SIM kartu servisním středisku Tracker, aby zařízení zůstávalo vodotěsným.
V případě, že je obojek registrován na Tracker Live a jeho provozovatel nebo telefonní číslo se změní, obojek musí být přeregistrován u služby Tracker Live.

Zapnutí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umístěte zařízení tak, ať má GPS anténa 1.4 volný přístup / výhled na oblohu
Otočte červený vypínač z pozice OFF do pozice ON
Zelená kontrolka (1.2) se rozsvítí na několik sekund
Když bliká zelená a červená kontrolka v třísekundových intervalech, přístroj vyhledává satelity
Přístroj je v provozu, bliká-li zelené světlo
Prosím, ověřte funkčnost zařízení zkušebním hovorem
Zařízení necháme zvonit třikrát, než se ozve odpověď
Pokud do obojku cokoliv řeknete, uslyšíte to v mobilním telefonu
Přidejte zařízení do Tracker Hunter ®/ Tracker pro Android softwaru a lokalizujte ho na mapě.

Viz. část „Jak přidat Tracker G400 nebo jiné zařízení v Tracker Hunter ® a Tracker pro Android“
UPOZORNĚNÍ! Síla GPS zařízení by měla být nastavena na plný výkon na začátku a později může být nastavena na úsporný nebo vypnutí, když se cíl pohybuje pomalu nebo vůbec. Používáte-li A-GPS, úsporný režim je přiměřený. (viz GPS režimy napájení)
Přístroj nemusí vždy fungovat správně, pokud GPS neurčí pozici před tím, než nasadíte obojek na krk psa. V
případě, že přístroj ztratí GPS satelity na 30 minut, např. GPS anténa je směrem dolů, nebo je pes doma,
musí se pozice hledat znovu, stejně jako v počáteční fázi.
Zařízení odešle nové informace o GPS pozici do zařízení lovce, když si jej lovec pořídí. V případě, že zařízení
není schopno získat GPS pozici, pošle poslední známou pozici z paměti po 5 minutách.

Vypnutí
1. Vypněte přístroj otočením vypínače z polohy "ON" 1 ½ kol na pozici "Off". Měli byste otočit vypínačem
do 30 sekund, ale ne rychleji než 5 sekund. Otočení 1 ½ kol místo ½ kola je potřeba k tomu, aby váš lovecký pes nechtěným zásahem do vypínače obojek nevypnul. Červené světlo 1.2 bude svítit po dobu dvou
sekund a přístroj se začne vypínat.
TIPY!
Po vypnutí, hledání GPS stále probíhá po dobu několika sekund a tak můžete vidět blikat světla.
Zařízení nemůže být odpojeno od hlavního vypínače, pokud nějaká forma sledování je aktivní. První zastavte
sledování od Tracker Hunter, pak se zařízení může vypnout.

Výměna obojku na krk G500

1.

2.

3.

Umístění obojku
Pokud vyměňujete reflexní obojek, provlékněte gumovou trubičku přes obě dírky, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení (obrázky 2-5).
UPOZORNĚNÍ! Nešroubujte příliš silně, protože šroub se může uvolnit nebo poškodit držák obojku

Údržba a varování
-

Skladujte obojky v teplém a suchém prostředí
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-

-

Ujistěte se, že gumový kryt chrání nabíjecí konektor a SIM karta je vždy pevně na svém místě. Nabíjecí konektor a mikrofon jsou vodotěsné i bez krytu, ale mohou se zašpinit. Pokud nejsou zakryty,
mikrofon nefunguje správně, což způsobuje problémy např. s indikátorem štěkání.
Hlavní vypínač 1.4 by měl být buď v poloze On nebo OFF. Nenechávejte přepínač v poloze mezi
těmito dvěma body.
Přístroj by neměl být používán v nemocnicích, letadlech nebo na jiných místech, kde je zakázáno
používání mobilního telefonu
Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v teplotách nad +55 ° C.
Nespoléhejte se na zařízení pro umístění žijících osob / zvířat nebo předmětů.
Obojky se nesmí likvidovat spalováním.
Výkon baterie se v mrazu sníží.

Technické údaje
Baterie vydrží několik dní v úsporném režimu. V režimu celé obrazovky trvá více než jeden den, a pokud je
GSM je vypnuto, baterie vydrží déle než týden. Doba trvání baterie se může měnit v závislosti na GPS a GSM
podmínkách, teplotě a množství požadavků na zjišťování polohy. Všechny funkce pracují ve všech GPS režimech
Provozní teplota -25 ° C - +55 ° C
Vodotěsný, krytí IP-67
GSM síť 900/1800
Maximální doba nabíjení 7 hodin
Vestavěný mikrofon
Hmotnost 225 g s obojkem, připraven k použití.
Kryt je posílen skleněným vláknem, odolné proti otřesu
Baterie 1950 mAh
G400: GPS U-Blox Super Sense, A-GPS -160 dBm, 25 mm ceramic Patch antenna
G400i: GPS Fastrax Ultra High Sensivity, A-GPS -165 dBm,25 mm ceramic Patch antenna
G400FI: GPS Fastrax/U-Blox IT530M, A-GPS -165 dBm,25 mm ceramic Patch antenna
G500: GPS Fastrax Ultra High Sensivity, A-GPS -165 dBm, 25 mm ceramic Patch antenna
G500FI: GPS Fastrax/u-Blox IT530M A-GPS -165 dBm, 25 mm ceramic Patch antenna
Tímto Tracker Inc prohlašuje, že tento Tracker G500 a Tracker G400(i) GPS/GSM je v souladu se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Prosíme, po použití doručte zařízení k recyklaci. Tento požadavek se týká tohoto zařízení a dalších stejně označených zařízení. Není vhodné zařízení vyhazovat do běžného odpadu. Při nedostatku míst k recyklaci, vraťte přístroj prodejci, nebo výrobci.
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Tracker pro Android™
Pozorné přečtení tohoto návodu je nezbytné pro efektivní používání softwaru.
Tato část manuálu se týká Tracker pro Android TM softwaru. Vysvětluje, jak můžete nainstalovat a používat
software a jeho služby, začít sledovat svého psa o mnoho víc.
Tracker pro Android TM má mnoho vlastností a funkcí avšak ne všechny jsou popsány v této stručné příručce. Pro více informací navštivte stránky www.tracker.fi
Registrační kód mojí licence /napište/: ___________________________
Tento kód je klíčem k aplikace.
Registrační kód pro instalaci softwaru je vyznačen na štítku na obalu. V elektronické do-dávce, ji najdete v
dodacím maily nebo na webu.
UPOZORNĚNÍ: Je důležité, abyste si pamatovali tento kód. Bude se vyžadovat pokaždé, když
1. Chcete přenést software do jiného mobilního telefonu, nebo
2. Při instalaci / aktualizaci aplikace

Jak začít s Tracker pro Android TM
Před instalací
Zkontrolujte, zda je Váš mobilní telefon připojený k internetu, a zda se může připojit k satelitům GPS. Můžete použít buď vestavěný GPS v mobilním telefonu nebo externí GPS zařízení, které se připojuje na Váš mobilní telefon prostřednictvím Bluetooth.
Zkontrolujte, zda je datum a čas telefonu správný. Doporučujeme, abyste svůj telefon přepnuli použití automatického času operátora sítě.
Krok 1: Stažení a instalace aplikace
Stažení z obchodu Google Play – ZDARMA!

7

Krok 1: Stažení a instalace aplikace bez Google Play
Přístup na instalační stránku www.tracker.fi/download pomocí mobilního telefonu přes internetový prohlížeč
nebo poslat SMS na +35 8400112236 s textem: HUNTER

Klikněte na Download
now pro stažení aplikace
z webu tracker.fi

Klikněte na instalaci,
přijměte všechny podmínky.

Tracker pro Android ™ ikona
byla vytvořena během instalace do mobilního telefonu. Umístění
ikony se liší v závislosti na modelu vašeho telefonu. Najděte ikonu a spusťte sof-Tver kliknutím na Tracker
pro Android ™.
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Krok 2: Registrace software

Pokud máte možnost "Ano", budete přesměrováni na
"Umístění a bezpečnost, kde si můžete nastavit určení Vaší
polohy buď A-GPS / pomocí bezdrátových sítí / nebo pomocí
satelitů GPS.
Pokud zvolíte "Ne", dostanete se na zobrazení mapy. Pokud
Vám umožní umístění ve výchozím nastavení přiblíží Vám pozici. Buďte si vědomi nepřesností A-GPS.

Vyplňte svoje jméno a údaje, které jsou potřebné

Registrační kód: registrační kód pro instalaci softwaru je vyznačen na
štítku na obalu. V elektronické dodávce, je v doručené poště nebo na
webové stránce. Pošlete registrační kód stlačeným levého výběrového
tlačítka.
UPOZORNĚNÍ: Kód rozlišuje velká a malá písmena. Může se instalovat
ve verzi Vyzkoušet a koupit, který je v plné verzi po dobu dvou
týdnů.

Hlavní funkce Tracker pro Android ™
Přidání G400™, G500™ nebo jiného zařízení do aplikace Tracker pro Android™
Pokud jste nepřidali obojek jako cíl již při registraci do Tracker pro Android TM, můžete tak učinit podle
těchto pokynů:

1. Klikněte na „Cíle“
2. Klikněte na „Přidat“
3. Zaregistrovat GPS zařízení
Nebo
4. Hledání na Tracker Live ak byl
obojek už zaregistrován
Přidání nového zařízení GPS
K přidání postupujte podle následujících obrázků:
Máte na to dvě možnosti:
1. Podle IMEI čisla
2. Manuálne dokončit konfiguraci
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Vyplňte jméno svého psa, jak ho chcete
vidět na displeji. Jméno můžete kdykoliv
změnit v nastavení.

Vyplňte telefonní číslo v mezinárodním tvaru:
+ ...
Tracker SIM číslo začíná +372 ...

Vyberte si správný model, který chcete přidat jako cíl. Pokud si
nejste jisti o modelu najdete ho na našich webových stránkách:
www.tracker.fi , www.trackerhunter.com nebo www.trackerboazu.com
Výběr cílové ikony.
Potvrďte tlačítkem „Další“

Vyberte zemi poskytovatele SIM karty, kterou používáte. Pokud
budete používat naši Tracker SIM kartu, země je automaticky nastavena na> All: International...
Vyberte poskytovatele SIM karty. Pokud používáte SIM kartu
Tracker vyberte z menu, pokud již není nastavena.
Identifikační jméno obojku ID. Nelze již změnit.
Zvolte si heslo. Můžete změnit heslo, které Vám bylo automatický dáno nyní nebo kdykoliv později. Heslo dává svému
vlastníkovi právo na sledování, sledování týkající se alarmů,
změny v nastavení a může provést i změnu v konfiguraci. Nedoporučujeme dávat heslo jiným nebo využívat stejný prohlížeč se
stejným heslem.
Vyberte si heslo pro pozorovatele. Je dáno automaticky a můžete
ho kdykoliv změnit. S tímto heslem a jménem můžete cíl hledat
na zaměřovači. Pozorovatelé mohou vidět psa na svém mobilním
telefonu, ale nemohou nastavit příkazy, zavolat nebo provést
změny v nastavení. Tímto způsobem nemusíte dávat telefonní
číslo obojku každému, kdo chce vidět pohyb psa.
Při registraci obojku, budou GPS příkazy zaslány na obojek a na pozadí se spustí sledování. Odpověď ano na
otázky týkající se odesílání příkazů.
Spustit test sledování: Jděte na mapu a vyberte Cíle
> Jméno psa > nebo vše > Jméno psa > sledování>
pozadí> start. Počkejte chvíli a budete dostávat hlášení o přijetí informací a poloze. Budete také vidět, že čas
na lokalizaci informací se bude měnit několik sekund.
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Hledání na Tracker Live
Pokud je obojek již registrován na Tracker Live ™ nebo pokud chcete přidat přítele, stačí po-žádat z Tracker Live ™ serveru.
Postup:
1.
Přidat
2.
„Hledat na Tracker Live“
Vložte název obojku. Název obojku lze nalézt v / jméno psa
nebo přítele > nastavení
Vložte vlastníka nebo heslo diváka. Prosím, najděte si práva
pro vlastníka a heslo diváka v uživatelské příručce.

Všechny zařízení GPS
Cíl je pod "Současný" nebo v sekci "Všechny"> "Zařízení GPS
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Zobrazení mapy
Tracker Live™ ikona zařízení
Cílová ikona pro zprávy
** 1 pozice přes sms
Barva cesty

Stav baterie telefonu
GSM GSM/3G
signal telefonu

Zpráva přes
Tracker chat
GPS telefonu

Rychlost cíle
Frekvence štěkání cíle
Místa, kde pes dával povely

Uplynutý čas od kdy byla pozice
prijatá

Informace o pozici ( GPS status,
GSM status, baterka)
Detailní informace

Jméno cíle
Přejít na cíle v nabídce
Kompas a režim kalibrace kompasu

Ukazatel na mapě zatížení v% =
stahování, 99 = volných map

Zavolat na obojek
Nastavte "reálný čas sledování",
tím, že sleduju jen přátel, posílání
okamžité zpráv

Vzdálení cíle od mé pozice
Přiblížit - zoom

Cíl
Zobrazený cíl a směr
Rozsah hranic hranic, které
můžete sdílet se svými přáteli
nebo skupinami
Moje pozice a směr

Další cíl + základní info: Zkratka
jména, pozice věku (zelená
<1min, žltá1-5min, červená:>
5min), rychlost, frekvence
stěkání
Výběr jako cíl

Přesnost pozice

Výběr mapového podkladu

Skál mapy
Všechna cíle
Nastavte si vlastní pozici nebo
přidejte a cílový bod tratě
Centrovat na moji pozicí

Menu aplikace

Oddálit
Zprávy
Ukončení aplikace
Nástroje pro sledování a měření

Domů

Red italic = příkaz / funkce. ** = Dlouhý stisk
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Kompas
Další možností aplikace Tracker pro Android je kompas. Tento kompas funguje přesně jako normální kompas, a přitom vám i ukazuje, kterým směrem je váš pes.
Stačí kliknout v levém horním rohu mapy na ikonku
,k zapnutí funkce kompasu. Ujistěte se, že v okolí
nejsou žádné magnety, které by mohly kompas ovlivňovat. Kompas zobrazuje správně směr jen tehdy, je-li
zelený.
1. Ujistěte se, že je aktivní GPS, kompas nefunguje bez GPS!
2. Pokud GPS není aktivní, kompas zůstane prázdný viz. Obr. 2
3. Kompas zobrazuje polohu cíle, barva je stejná jako na mapě..

Nabídka cíle
Najdete zde nabídku psa, když kliknete na "cíle"
a potom na jméno psa, pokud požadovaný cíl je v
posledních 10 cílů a pak "vše"> GPS zařízení> klikněte na jméno psa. Menu cíle se může lišit v závislosti na
vlastnictví, nebo zobrazovacích právech.
Název menu
Zpět k nabídce
Poslední zobrazené cíle.
Všechny cíle

Cílové jméno
Otevře se cílové jméno
Barva cesty
Ikona cíle
Zobrazuje cíľ na mapě

Přídat cíle
Otevře se menu, v kterém můžete
zaregistrovat spa (zařízení GPS),
vytvořít nebo zadat skupinu
Skupiny

Stáří pozice

Cílový status
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Menu psa
Smazat cíl. V dalším kroku se Vás zeptá,
že jestli chcete zrušit registraci cíle z
Tracker live nebo jen lokálně odstranit.
Sledování psa a upozornění
Nastavení – zobrazí aktuální
nastavení
Možnost restartovat obojek
a další konfigrace
Zavolat obojek
Odeslat známému. On/ona dostane
informace o psovi bez dalšího procesu přidávání.
Zkontrolovat stav kreditu na Tracker SIM a aktivovat
Možnosti lokalizace
Sledování na pozadí
Sledování na pozadí (BGT) Je vždy, když je obojek zapnutý. Pokud chcete začít nebo ukončit sledování a nastavit interval, přejděte na Cíle
"Vše" nebo (jméno psa) GPS lokátory (Jméno psa) Sledování a alarmy.
Zvolte "Start Tracking" a potom na pozadí sledování.
Nemusíte vypnout BGT před vypnutím obojku.
Sledování v reálném čase.
Real Time Tracking (RTT)

Sledování v reálném čase má vždy určitou dobu a délku. Pokud chcete začít lokalizaci v reálném čase, přejděte na cíle
"Vše" nebo (jméno psa) GPS lokátory (jméno psa) Sledování a alarmy. Zvolte "Start Tracking" a pak Real Time Tracking, nastaví se doba a interval. Počkejte chvilku a pes začne "běžet" na obrazovce.
Krátké stalčením v reálném čase, sledování se objeví na levé straně po dotyku na obrazovku

.

SMS Tracking
V SMS sledování se údaje o poloze zasílají pravidelně lovci. zvolte Cíle
"Vše" nebo (jméno psa) GPS lokátory (Jméno psa) Sledování a alarmy. Zvolte "Start Tracking" a pak "SMS sledování". Nastavte množství a interval pro sledování.
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Funkce skupina

Název skupiny
Heslo pro skupinu
Zobrazení názvu skupiny

Zde můžete změnit název a heslo skupiny, pokud mate
admi-nistrátorská práva .
Můžete pozvat přátele a přidat cíl pro skupinu.
Pokud máte administrátorská práva, můžete spravovat
skupinu - dávat a brát práva administrátora, zablokovat
nebo vymazat členů ze skupiny
Menu tlačítko pro skupiny
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Inteligentní menu – přidat přejezdový bod
Vyberte si jméno bodu Vaší
trasy a ikonu.

Hlavní menu
Můžete psát a číst o svých přátelích z Tracker pro Android ™
nebo Tracker Hunter ® nebo se všemi skupinami
Nastavení GPS modulu, délka tratě nebo v Tracker Live online / offline.
Aktivace nebo zrušení registrace
Možnost přehrát průběh sledování
Menu
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Funkce Přehrávání
Propracovaný vývoj Tracker Hunter umožňuje přehrát Váš lov každý den. Stačí kliknout na funkci "Přehrát" v
hlavním menu. Zvolte čas a datum požadovaného cíle a můžete prožít lov znovu.

Klepněte na Přehrát

Nastavení

Lokalizace prostřednictvím
1. A-GPS bezdrátové sítě
2. GPS-satelitů
Aktualizace frekvence Vaší
pozice Tracker Live ™

Tracker Live™ - připojeno
Délka zobrazene trasy

Zobrazit kompas, měřítko a jiné info
Zobrazit štekání na mapě hrubou čarou od zvoleného počtu

Nastavení upozornění při nízkém kreditu SIM karty
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Další funkce
Mapy a mapové vrstvy
Klepnutím na
můžete změnit vzhled zobrazované mapy
pového podkladu.

použijte pro přiblížení

pro oddálení ma-

Sledování a měření
Zakreslete si do mapy např. hranici vaší honitby.

Slovník Tracker pro Android™
Sdílené jméno – uživatelské jméno pro Tracker pro Android Tm. Každé zařízení musí mít jedinečný název
pro sdílení.
Zobrazované jméno – je veřejný název zařízení na Tracker Live TM serveru.
Heslo a název sdílené položky jsou potřebné pro nastavení přidat cíl (např. obojek) od svých přátel do
Vašeho Tracker pro Android TM. Heslo vlastníka dává právo na nastavení příkazů, příkazy, která se týkají
alarmů, změna nastavení a provedení konfigurace. Nedoporučujeme rozdávat hesla nebo si nastavit stejný
název a heslo.
Heslo pro sledování– majitelé mohou sdílet své cíle v Tracker pro Android TM / Tracker Live TM. S heslem diváka a sdíleného názvu můžete hledat cíle. Diváci mohou vidět psa na svém mobilním telefonu, ale nemohou dát příkazy, přivolat ho nebo provést změny v nastavení. Nemusíte dávat ani telefonní číslo aby kdo
chtěl mohl vidět psa.
Kurzor na mapě může být přesunut joystickem na telefonu nebo dotykem na dotykovou obrazovku / kliknutí na joystick uprostřed se otevře nabídka Smart). Krátkým stiskem kurzoru se pohybujete krok za krokem, pomalu nad mapou. Čím déle stisknete směr, tím rychleji se kurzor přesune po mapě.
GPS (Global Positioning System) – je konstelace družic vysílajících signály, které umožňují GPS přijímačem určit jejich aktuální polohu, čas a rychlost. Stav zařízení GPS se zobrazí na displeji, na horní liště. Také
tato ikona ukazuje sílu signálu GPS
. Blikání ikony
znamená, že telefon hledá satelity. Pokud nevidíte
žádné ikony, v menu jdete dolů od horní části obrazovky a zapnout GPS
.
Při každém spuštění Tracker pro Android TM a GPS je vypnutý, zeptá se Vás, zda chcete po-volit GPS. Můžete to udělat kdykoliv později srolováním se dolů na Android rychlé menu.
A-GPS (Asistent GPS) nejnovější orbitální data ze satelitů přes GSM síť, zlepšuje výkon a spolehlivost
určení polohy GPS a snižuje to spotřebu energii. A-GPS pro psa obojek lze konfigurovat z konfiguračních příkazů menu. A-GPS technologie může být k dispozici ve Vašem mobilním telefonu (viz telefonní manuál).
Zobrazený cíl – cíl, pro který jste se rozhodli Vám ukáže na mapě
Tracker Live TM
je služba, která funguje přes GPRS, který umožňuje sledování v reálném čase. Můžete
sdílet své nebo údaje Vašeho psa s ostatními. Obojek potřebuje poslat svou pozici pouze jednou a server ji
sdílí do přijímačů, které mají vlastníka nebo prohlížeče s právy. Dále Tracker Live TM Vám umožňuje posílat
a přijímat pozice Vašich přátel, pokud je povolena.
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Registrační kód je řada znaků. Registrační kód je unikátní klíč ve Vašem programu. Registrační kód uvádíte
pouze jednou při první instalaci programu buď ručním zápisem (můžete zadat licenční kód) nebo automaticky
(například při aktivace režimu Zkus a kup verzi). Vezměte prosím na vědomí, že registrační kód rozlišuje
velká a malá písmena.
Aktivační kód nebo jednoletý Tracker licenční kód má znaky, které aktivují další funkce, jako například
rok užívání. Aktivační kód může být vložen do "licenci"> Aktivování licenčního kódu "." Kód je na jedno použití a licenční kód je přidaný k registračnímu kódu. Zadáte licenční kód k již používanému programu, aktivuje
to automaticky o jeden rok. Vezměte prosím na vědomí, že aktivační kód rozlišuje malá a velká písmena. aktivační kódy lze zakoupit buď online nebo u prodejce.

Autorská práva
© MML, 2011, 2012
© Liikennevirasto
Karttatiedot © OpenStreetMapin tekijät, CC BY-SA
© Lantmäteriet
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
© Nordeca
© Cnig
© USGS
© Miljöministerietet
© IGN
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Licenční podmínky
Licenční smlouva koncového uživatele
Tím, že se použije Tracker Hunter produkt souhlasíte, že jste vázáni na Konečného uživatele licenční smlouvy
(dále jen dohoda). Pokud nesouhlasíte s podmínkami této dohody, nebudeme účtovat, zapněte si napájení nebo
zkuste jiný způsob použití jako při použití v Tracker Hunter.
"Smlouva" znamená koncový uživatel licenční smlouvy
"Produkt" odkazuje na Tracker Hunter produkt, software mobilního telefonu, včetně Tracker Live služby,
komunikační protokoly mezi zařízeními softwaru, služeb a serverů, www.trackerhunter.com webové stránky
a všechny související položky, včetně dokumentace.
"Licence" rozumí Tracker Oy.
"Vy" - fyzická nebo právnická osoba, která si výrobek zakoupila
"Dokumentace" rozumí se pokyny k instalaci, uživatelské příručky a doplňující doklady vztahující se k produktu
a za předpokladu, že známe poskytovatele licence.
Udělení licence
Pokud splní podmínky této smlouvy poskytovatel licence udělí se mu nepřenosné a výhrad-né právo používat
produkt a dokumentaci pro osobní použití, nebo v případě osoby, pro osobní potřebu zaměstnanců účetní
jednotky, v souladu s podmínkami této smlouvy a dokumentace. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, všechny
aktualizace a nové verze produktu jste obdrželi. Aby bylo možné produkt upgradovat, produkt podléhá licenčním smlouvám a licenčním poplatkům pokud to není výslovně určeno písemně jinak vůči Vaší licenci.
Můžete
1. Používat výrobek, komunikovat s ním pomocí produktu prostřednictvím poskytovatele licence trackingové softwaru jako Tracker Hunter
2. Nechť ostatní uživatelé používají produkt s označením licence tracking software nebo hardware, jako
Tracker Hunter.
3. Používat dokumentaci pouze v rozsahu nezbytném pro výkon práv udělených v této smlouvě.
Aby se předešlo pochybnostem, nesmíte:
1. Použít produkt ve středisku služeb nebo zařízení nebo dávat služby třetím stranám
2. Pořizovat kopie produktu, s výjimkou zálohy pro vlastní potřebu
3. Distribuovat, pronajímat, půjčovat nebo prodávat výrobek nebo jakoukoli kopii
4. Vzdát, analyzovat, dekompilovat, rozebírat, analyzovat nebo jinak zkoumat, nebo se pokoušet odhalit
kopii produktu
5. Upravovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na výrobku nebo jeho části
6. Odstranit, vyhladit, počmárat nebo jiným způsobem změnit oznámení o licenci nebo vlastnických právech třetích osob ve vztahu k výrobku nebo dokumentaci
7. Poskytovat žádné sublicence k produktu ani žádné postoupení práv a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí osobě nebo s ním jinak nakládat, nebo se zabývat těmito právy a povinnostmi.
Práva duševního vlastnictví
Všechna práva, titul a zájem včetně všech práv duševního vlastnictví na výrobek nebo dokumentaci, jsou a
zůstanou vždy jediným a výhradním vlastnictvím licence a jeho poskytovatelům licence. Nebudou jiná práva k
produktu, jak tato omezená práva výslovně udělena touto smlouvou. Licence udělená Vám je bez výhrad a bez
omezení, práva jsou platné a je to právo využívat výrobek a jeho části.
Majitel licence je zodpovědný za všechny škody a na náhradu škody (příčina žaloby) vyhlášeny třetí stranou
kvůli možnému porušování produktu ohledně autorských práv, patentů, ochranných známek, práv duševního
vlastnictví a jiných práv, včetně právnických výdajů a náhrad škod a všech nákladů poskytnutých třetí osobou
podle zákona o tvrzení.
Když toto poruší, majitel licence má právo (a) na revizi zařízení a vrácení spotřební daně nebo (b) zrušení
licence.
Majitel licence používá mapy poskytované třetími stranami. Všechna autorská práva týkající se map jsou řízeny
poskytovatelem map. Poskytovatelé map např.:

Maanmittauslaitos, Merenkulkulaitos, Karttakeskus, Lantmeteriet, Nordeca, Navionics, Na-vteq, C-Map,
CNIG, IGN-France, BKG-Germany, USGS, OpenStreetMap
Celá smlouva a převod
Souhlasíte s tím, že tato dohoda stanoví celou dohodu o používání produktu a nahrazuje všechny předchozí
návrhy písemné či ústní. Pokud některý termín této smlouvy je neplatný nebo neproveditelný, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.
Produkt nesmí být znovu prodán, dán do pronájmu nebo vypůjčený jinak třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Nelze tuto dohodu provádět na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele licence.
Termín dohody
Tato dohoda bude v platnosti po dobu neurčitou. Majitel licence má právo tuto dohodu a udě-byla přidělena
licenci, pokud nastane materiální poškození nebo porušení ustanovení této dohody a nenapraví toto porušení
do sedmi (7) dnů po obdržení písemného oznámení.
Dále poskytovatel licence může požadovat náhradu škody, pokud došlo k nedodržení nebo porušení. Zda a
kdy se tato dohoda vypovídá z jakéhokoliv důvodu nebo způsobu vůbec, všechny povinnosti a práva smluvních
stran v rámci této dohody, které mají povinnost při-padnout ve prospěch před ukončením této dohody v
platnost bez spojení na ukončení.
Záruka a osvobození od odpovědnosti
Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které by mohl podléhat poplatku.
Během záruční doby nebo její autorizované podpory společnosti bude v přiměřené lhůtě výrobek buď opraven
v důsledku chybné konstrukce nebo kvality, nebo bude nutné vyměnit produkt za nový, v souladu se záručními
podmínkami. Tato omezená záruka je platná pouze v zemi, kde byl výrobek zakoupen, pokud není dohodnuto
jinak.
Záruční doba začíná běžet, když se produkt prodá poprvé koncovému uživateli. Záruční doba je 90 dní na
software. Jakýkoliv další prodej, oprava nebo výměna výrobku nerozšiřuje, neobnovuje nebo nemění záruční
dobu výrobku. Části opravovaného produktu nebo vyměněny v průběhu záruční doby zůstávají v záruce do
konce původní záruční doby, ale vždy nejméně šedesát (60) dnů od data opravy nebo dodání náhradního výrobku.
Pokud chcete uplatnit nárok v rámci záruky, vraťte výrobek Tracker. Aby reklamace v rámci záruky vybavili,
musíte kontaktovat Tracker nebo servisní společnost. Tracker schválí poruchy v přiměřené době poté, co se
objevila chyba av každém případě před uplynutím záruční doby.
Při podaní reklamace, musíte předložit:
1. Produkt (nebo jeho chybný díl)
2. Originál dokladu o koupi s uvedením jména a adresy prodejce, čas a místo nákupu a sériové číslo
produktu
Tato záruka se bude vztahovat na daný výrobek. Tracker nezaručuje, že žádný ze softwarových produktů
splní všechny vaše požadavky.
1. bude fungovat i bez kompatibility s jakýmkoliv zařízením nebo softwarem třetí strany
2. bude fungovat bez přerušení nebo chyb
Táto záruka sa nevztahuje na
1. běžné opotřebení
2. vady způsobené při manipulaci s výrobky
3. závady či škody způsobené nesprávným použitím výrobku nebo,
4. vady nebo vzniklé škody mimo odůvodněné kontroly Tracker
Tato záruka se nevztahuje na chyby nebo domnělé defekty způsobené skutečností, že vý-robek byl používán a
/ nebo připojený k výrobku, jeho příslušenství, software ke službě nedodělán nebo nedodané firmou Tracker,
a jinak, než byl použit pro jeho zamýšlené použití.
Nemůžete ovlivnit nárok v rámci této záruky, pokud byl produkt pozměněn, nebo byl otevřen nebo opravován
někým jiným než autorizovanou firmou provozující údržbu, pokud byl opravován s pomocí jiných než oficiálních
náhradních dílů, nebo v případě, že sériové číslo produktu, datum příslušenství nebo číslo IMEI bylo odstraněno,
setřeny, změněny nebo Tracker je podle svého názvu jinak nejasný.

Tato záruka se stává neplatnou, pokud byl přístroj vystaven extrémním teplotám nebo přírodním podmínkám
nebo náhlým změnám v takových podmínkách, nebo poškozený chemickými prostředky.
Třetí strana, nezávislá z Tracker, poskytuje mobilní telefon, SIM kartu GSM sítě a GPS sítě, na které výrobek
funguje. Tracker nenese odpovědnost na základě této záruky na jejich provoz, dostupnost, pokrytí, služby a
rozsah.
Když Tracker nahradí všechny části výrobku nebo jiných zařízení, původní části nebo zařízení se stávají majetkem Tracker. Pokud se ukáže, že tento výrobek byl vrácen do autorské firmy nebo Tracker firmy, která provádí
údržbu nevztahuje se tato záruka. Tracker si vyhrazuje právo sobě a jeho autorizovaným společnostem provádějícím údržbu, účtovat manipulační poplatek za vrácený výrobek. Při opravě nebo výměně výrobku může
Tracker používat nové, rovnocenné novým nebo opravené výrobky nebo jejich části.
Tracker nebo třetí osoba, není zaručeno, že celý software výrobku bude splňovat všechny Vaše očekávání,
bude pracovat zcela nepřetržitě nebo bezchybně, případné chyby mohou nebo nebudou opraveny. Tato omezená záruka je jediná a výlučná proti Tracker a Tracker má je-Dinu a výlučnou odpovědnost, pokud jde o vady
v produktu. Tracker nenese odpovědnost za dráhu letu, za nepřímé škody, žádná odpovědnost, která by mohla
snížit kupní cenu výrobku.
Rozhodné právo a řešení sporů
Tato dohoda se řídí finskými právními předpisy. Jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s
touto dohodou angažovaných stran, který není vyřešen po pokusu stran na přátelské jednání budou řešeny u
Okresního soudu v Helsinkách.
Tracker Oy
Kauppiaantie 30
Fin-90460 Oulunsalo
Finland
Tel: +358 8 521 9000 Fax: +358 8521 9100
www.tracker.fi
sales@tracker.fi
All rights reserved © Tracker Oy
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