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Quick Start Guide
Megjegyzés: Kérjük keresse fel a tractive.com/quick-start
weboldalt a Quick Start Guide online veriójáért.
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Töltse fel a
Tractive GPS eszközét
Csatlakoztassa a nyomkövetőt a mágneses
oldalán a mellékelt töltőhöz.
A LED pirosan fog égni töltés közben.
Amikor a elem teljesen feltöltődött, a
piros fény kialszik. Enyhén húzza meg a
nyomkövetőt, hogy leválassza a töltőről. Az
első használat előtt kérjük töltse a nyomkövetőt
legalább 2 órán át. A nyomkövető töltés után
automatikusan bekapcsol.
Megjegyzés: Ne használjon gyorstöltőt, mert
az árthat az akkumulátornak.
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Kapcsolja be a Tractive GPS
nyomkövetőt
A gomg a nyomkövető oldalán annik ki- és
bekapcsolására, valamint a LED állapotának ellenőrzésére van.
BE/KI: Tartsa lenyomva az A gombot 3 *
masodpercig.
LED állapot: Tartsa lenyomva az A gombot
1 masodpercig. A LED kétszer villan.*
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Hálózat elérhető - GPS elérhető
Hálózat nincs - GPS elérhető
Hálózat elérhető - GPS nincs
Hálózat nincs - GPS nincs

Töltse le a
Tractive GPS alkalmazást.
Töltse le a Tractive GPS alkalmazást az
Apple App Store-ból vagy a Google Play
aruházból. A my.tractive.com oldalon is
követheti házi kedvencét.
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Aktiválja a
Tractive GPS eszközét.
Kövesse a Tractive GPS alkalmazás vagy a
my.tractive.com oldal utasításait az aktiváláshoz.
A 8 jegyű számkód (Tracker ID) megtalálható az
eszkö hátoldalán.
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Csatolja a GPS nyomkövetőt a
házi kedvence nyakörvéhez

b1)

a) Vegye le kedvence nyakörvét, majd
folytassa a nyakörv széllessége
szerint.
b1) Nyakorv széllesség: 1,5 cm
vagy kevesebb
Távolítsa el a gumikapcsot, húzza át
a nyakörvet a kapocs két négyszögletű
lyukán, majd csatolja vissza arra a
nyomkövetőt.
b2) Nyakorv széllesség: 1,6 cm vagy több
Nyissa ki a gumikapcsot az egyik
b2)
oldalán, helyezze a nyakörvet a
kapocs és a nyomkövető közé,
majd zárja vissza a kapcsot.
c) Tegye vissza a nyakörvet a
kedvencére, és már kész is!

Vidám nyomkövetést!
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További információra van szüksége?
Látogasson el a tractive.com/help oldalra.

