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Trackimo
nyomkövető

A Trackimo egy tömör (40x45x18 mm), könnyű, vízálló, GPS alapú
nyomkövető.
Jellemzői:
° Mindenhol, ahol GSM kapcsolat érhető el, ott működik.
° Internettel rendelkező Androidon, iPhone-on applikációval vagy
böngészőből elérhető szoftverrel monitorozható.
° Többféle hordozási lehetőség: mágnes, csipesz, nyakpánt.
° Tetszőlegesen választható szoftveres támogatás 1 évre, 3 évre vagy
élethosszig tartóan.
° Hasznos kiegészítők vásárolhatóak hozzá: extra akkumulátor+töltőállomás,
autós töltő, nyakörv táska, előfizetés hosszabbítás.
Funkciói:
° Nyomkövetés,
° SOS riasztás/pánikgomb (vészjelzés leadására),
° Sebességtúllépés mérés,
° Terület elhagyás figyelés.
WWW.TRACKIMO.HU
info@trackimo.hu
06-1-408-8949

1. Mi a Trackimo?
A Trackimo egy tömör, könnyű, vízálló, GPS alapú nyomkövető.
Jellemzői:
° Mindenhol, ahol GSM kapcsolat érhető el, ott működik.
° Internettel rendelkező Androidon, iPhone-on applikációval vagy böngészőből elérhető szoftverrel monitorozható
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackimo.app&hl, https://app.trackimo.com/new_client/#/welcome?
section=login).
° Többféle hordozási lehetőség: mágnes, csipesz, nyakpánt.
° Tetszőlegesen választható szoftveres támogatás 1 évre, 3 évre vagy élethosszig tartóan.
° Hasznos kiegészítők vásárolhatóak hozzá: extra akkumulátor+töltőállomás, autós töltő, nyakörv táska, előfizetés
hosszabbítás.
Funkciói:
° Nyomkövetés,
° SOS riasztás/pánikgomb (vészjelzés leadására),
° Sebességtúllépés mérés,
° Terület elhagyás figyelés.

2.1. Kicsomagolás
Óvatosan csomagolja ki a Trackimo készüléket. A csomagolásnak tartalmaznia kell:
° Akkumulátor,
° Rögzítő öv,
° Tépőzáras ragasztó,
° Ragasztó mágnes,
° Vízálló borító,
° USB kábel,
° Csavarhúzó,
° Kulcstartó és pánt.
Szintén tartalmaznia kell a gyors üzembe helyezési útmutatót, egy biztonsági erősítőt és a jótállást.
° Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.
° A tartozékok országonként vagy régiónként eltérőek lehetnek.

2.2. Feltöltés az első alkalommal
Az akkumulátor nem lesz telepítve és töltve, amikor először kicsomagolja a készüléket.
Szerelje be az akkumulátort. Szedje le a hátlapot és helyezze be az akkumulátort. A hátlap levételéhez óvatosan nyomja
meg a készüléket, majd csúsztassa le a hátlapot.
A töltéshez csatlakoztassa az adatkábel egyik végét a készülék alján található töltőporthoz, a másik végét egy USBadapterhez.
Ezután csatlakoztassa az USB adaptert a konnektorhoz. 12 órán keresztül töltse a készüléket.

2.3. Regisztráció
A számítógépen (nem okostelefonon) az internetes böngésző legújabb verziójának használatával, látogasson el a
www.trackimo.com webhelyre és kattintson a felső menüsoron a „Log In (magyarul Bejelentkezés)” gombra. Az oldal
alján válassza ki a kívánt nyelvet. Ezután menjen a „Feliratkozás" gombra. Az aloldal közvetlen elérhetősége:
https://app.trackimo.com/new_client/#/welcome?section=login.
Írja be az e-mail címét, válasszon egy jelszót, adja meg újra a jelszót, majd kattintson a „Feliratkozás” gombra. Egy
megerősítő e-mailt fog kapni az e-mail címére, melyet kérjük, hogy hagyjon jóvá.
Ettől kezdve bejelentkezhet a www.trackimo.com webhelyen.
FONTOS: Keresse meg az e-mailt és kattintson a megerősítési hivatkozásra. Ha a regisztráció után 2-3 percen belül nem
kapja meg az e-mailt a bejövő mappába, ellenőrizze a kéretlen/spam mappát. Előfordulhat, hogy a levél ide érkezik be.

2.5. Eszköz bekapcsolása
Miután a készülék teljesen feltöltődött (a piros jelzőfény villogása abbamarad, a folyamat általában legalább 8 órát vesz
igénybe), nyomja meg a készülék tetején lévő piros gombot és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig. A készülék elején
lévő zöld fénynek 3 másodpercig villognia kell.
Javasoljuk, hogy az aktiválás előtt engedélyezze az eszköznek, hogy fogadja az első GPS-jelet. Vigye a készüléket külső,
nyílt területre, ahol erős a hálózati jel és tiszta, akadálytalan, délnyugati kilátás van az égre (műhold fekvése).
Várjon legalább 15 percet. Most már készen áll arra, hogy aktiválja az eszközt a számítógépén (nem okostelefonon).

2.6. Eszköz aktiválása
Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy 3-4 másodpercig lenyomva tartja az elülső oldalon lévő piros gombot.
A fiók aktiválásához legalább 12 órán át kell töltenie az eszközt. Javasoljuk, hogy az aktiválás előtt engedélyezze az
eszköznek, hogy fogadja az első GPS-jelet. Vigye a készüléket külső, nyílt területre, ahol erős a hálózati jel és tiszta,
akadálytalan, délnyugati kilátás van az égre (műhold fekvése).
Hozza létre a fiókját a www.trackimo.com oldalon, nyomja meg az „Eszköz aktiválás” gombot az aktiválási
folyamat megkezdéséhez.
MEGJEGYZÉS: A készüléket az első aktiválás előtt teljesen fel kell tölteni.

2.7. Jelszó visszaállítása
Abban az esetben, ha elfelejtette jelszavát, kattintson az elfelejtett jelszó hivatkozásra a bejelentkezési
párbeszédablakban. A jelszó visszaállításához e-mailt küldünk Önnek. Az e-mailben lévő linkre kattintva megnyílik egy
böngészőablak és új jelszót állíthat be.

2.8. Alkalmazás telepítése az IOS és az Android rendszerre
QR kód szkennelése

Applikáció letöltése

2.8. Eszköz fények és hangok
Annak érdekében, hogy gazdagabb vizuális és hangélményt kapjon, az eszköz fényeket és hangokat bocsát ki. Az alábbi
képen látható, hogy az összes gomb és fényjelző hol helyezkedik el az eszközön, és az alábbi táblázat mutatja, hogy mi
váltja ki a fényeket és hangokat.
Teteje
Bekapcsoló
gomb

Töltő port

Hátulja
Kék fény
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Jobb gomb

Bal gomb

Piros fény

Zöld fény
SOS gomb

Eleje

* A csendes üzemmód beállításáról lásd az Eszköz
sípolási beállításai című részt a 13. oldalon.

3.1. Trackimo kezelői felület
Miután bejelentkezett a Trackimo webhelyre felhasználónevével és jelszavával eléri a Trackimo kezelői felületét. Az alábbi
kép a Trackimo felületét ábrázolja, az alábbi táblázatban (következő oldal) röviden ismertetjük az irányítópulton lévő
kulcsfontosságú elemeket.
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3.1. Trackimo kezelői felület
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3.2. Eszköz helye
Az eszközre vonatkozó információk két helyen találhatók meg:
1. Ha a készüléken található jelölő ikonra kattint a térképen, a helymeghatározási információk közvetlenül az
eszközjelölő ikon felett felbukkanó információ belsejében lesznek elérhetőek.
2. Ha a kezelői felület bal oldalán lévő eszközre kattint, a helyadatok a térkép bal alsó sarkában jelennek meg.
Töltő port

A rendelkezésre álló helyinformáció az eszköz címe, a követett idő, sebesség, az akkumulátor százalékos aránya,
valamint az eszköz
Kék fényhosszúsági és szélességi foka.

Megjegyzés: Az eszköz helyét a mobilhálózat jele (GSM-hely) határozhatja meg, olyan esetekben,
amikor a készülék nem képes megfelelő GPS-jelek fogadására a GPS-műholdaktól, például beltérben.
Ez a meghatározás nem pontos, inkább az eszköz helyzetének hozzávetőleges elhelyezkedése.
Jobb gomb

Bal gomb

Piros fény

Zöld fény
SOS gomb

Ha a GPS helyzete nem érhető el, akkor a hely a GSM-en fog alapulni, és a készülék helymeghatározási információs
területén megjelenik a szöveg, jelezve, hogy a hely a mobilhálózaton alapul. A halo egyben körülveszi a nyomkövető
jelzőt, amely tudatja Önnel, hogy a hely megközelítőleg megfelelő.

3.3. Eszköz helyének frissítése
Miután rákattint a frissítési hely gombra (minden eszköz számára elérhető), a Trackimo megpróbál kapcsolatba lépni
az eszközzel a mobilhálózaton keresztül, és lekérdezi az eszköz pontos helyét.
A Trackimo lekérdezi a pontos GPS-alapú helyet, de ha a GPS nem érhető el az eszköz helyén, a Trackimo megkísérli a
helyet megközelíteni a mobilhálózati jelek segítségével.
Töltő port

Ha az eszközön 60 másodpercig nem érhető el a helyfrissítéskor, a rendszer információs értesítéssel tudatja ezt a
felhasználó irányába.
A készülék elérhetetlenségének okai között szerepelhetnek; az eszköz kikapcsolt állapotában
Kék fény
van, az akkumulátor lemerült, és a készülék olyan helyen található, ahol nincs mobiltelefon-vétel.

Jobb gomb
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Zöld fény
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3.4. Eszköz helyének frekvenciája
Az eszköz helyének frekvenciáját a felhasználó állíthatja be. Ez a beállítás határozza meg, hogy az eszköz milyen
gyakran jeleníti meg a helyét a Trackimo rendszeren keresztül.
Manuális: Az eszköz helyzete csak akkor frissül, ha a felhasználó rákattint a frissítési hely gombra; ez biztosítja a
készülék leghosszabb élettartamát.
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1 perc: A készülék 1 percenként
frissíti a helyét; ebben az üzemmódban az eszköz akkumulátora a legrövidebb
élettartamú lesz.
5 perc: A készülék
5 percenként frissíti a helyét; ebben az üzemmódban az eszköz rövid élettartamú akkumulátorával
Kék fény
kell számolni.
30 perc: A készülék 30 percenként frissíti a helyét; ebben az üzemmódban az eszköz élettartama mérsékelt.
120 perc: A készülék 120 percenként frissíti a helyét; ebben az üzemmódban az eszköz hosszú élettartamú lesz.
Jobb gomb

Bal gomb
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Zöld fény
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3.5. Eszköz előzményei
Az eszköz előzményei megjeleníthetőek a térképen, ha az előzmények legördülő menüből kiválasztja az eszköz
előzményeit.
A térkép szürkén jeleníti meg az előzmények jelölő ikonjait. A térkép összekapcsolja a jelölőket, hogy jelezze az eszköz
nyomkövetési útját, és számozza az eszközjelölő ikonokat, hogy az eszközelőzmények idővonalát képezzék.
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Az eszköz előzményei az utolsó órából, ma (24 óra), a múlt hétről és egy adott dátum és időtartomány (kezdet és vég)
megadásával jeleníthetőek
meg.
Kék fény
Az eszközjelölőre kattintva az előzményekből megjelenik az előzmények ideje, a hely és a sebesség.
Jobb gomb
A térkép
automatikusan nagyít, hogy az eszköz összes előzményét egyetlen nézetben jelenítse meg. Az eszköz
előzményeinek jobb megtekintéséhez nagyíthat és kicsinyíthet.
SOS gomb

3.6. Eszközriasztások és beállítások
Az eszköz riasztására kattintva a képernyő tetején megnyílik egy beállítási menü. Ez lehetővé teszi az eszköz speciális
beállításainak és riasztási értesítéseinek beállítását.
A riasztásokat a konfigurált e-mailre és a Trackimo kezelői felületére küldjük. Az értesítési riasztások tartalmazzák az
eszköz helyét és sebességét a riasztás bekapcsolásának időpontjában.
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A következő riasztások érhetők el:
Sebességkorlátozás:
Kék fény Értesítést küld a sebességkorlátozás túllépésekor.
Merül az akkumulátor: Értesítést küld, ha az akkumulátor töltöttségi szintje eléri a 20%-ot.
Mozgás kezdődik: Az eszköz mozgatásakor értesítést küldünk.
A jobb gomb lenyomása: Értesítést küld a készülék jobb gombjának megnyomásakor.
gomb
Bal Jobb
gomb
lenyomása: Értesítést küld a készülék bal gombjának megnyomásakor.
SOS gomb lenyomása: Az SOS gomb megnyomásakor az eszköz értesítést küld.
SOS gomb

A következő beállítások érhetők el:
Készülék pittyegés hangja: Be- vagy kikapcsolja a készülék hangjelzési beállításait. Ha „ki”, a készülék „csendes
módban” fog működni bekapcsoláskor, az SOS és a bal/jobb gomb megnyomásakor, stb.
Készülékjelölő ikonok: Az eszközjelölő ikonját választja ki.

3.6. Eszközriasztások és beállítások
Riasztások küldése a kapcsolatoknak
A Trackimo szolgáltatás lehetővé teszi, hogy riasztásokat küldjön a többi kapcsolattartónak e-mail címen keresztül
vagy SMS-riasztásként a mobiltelefonjára.
Ezt úgy lehet megtenni, hogyTöltő
azportegyes riasztások melletti „Kapcsolattartók hozzáadása ehhez a riasztáshoz” linkre
kattint.
Kék fény

Amikor ez megtörtént, megjelenik egy párbeszédpanel, amint az az alábbi képen látható. A jobb oldalon ellenőrzött
kapcsolatok riasztást kapnak. Egy névjegyet eltávolíthat az „Eltávolítás a névjegyekből listából” linkre kattintva.
Jobb gomb

Bal gomb

Piros fény

Zöld fény
SOS gomb

3.7. Előfizetési megújítások kezelése
Az Előfizetés kezelése linkre kattintva a következő felbukkanó képernyő jelenik meg a képernyő tetején. Ez lehetővé
teszi az előfizetési információk megtekintését és az olyan műveletek végrehajtását, mint például „növelje a havi
szöveges riasztások korlátját”.
Az előfizetési információk a következőket tartalmazzák:
Töltő port

A jelenlegi előfizetés kezdő és befejező dátuma eszközönként
Jelenlegi előfizetési
terv
Kék fény
SMS használat erre az eszközre
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3.7. Előfizetési megújítások kezelése
Növelje a havi szöveges riasztások korlátját
A felhasználó kiválaszthatja a szöveges riasztások használatának országkódját, és havonta 25, 50 és 100 riasztásra
növelheti a szöveges riasztások havi limitjét. Ez a csomag további havi előfizetést igényel a kívánt korlátnak
megfelelően. A havi limit kiválasztása után a felhasználó választhat előfizetési tervet, és fizethet hitelkártyával vagy
Töltő port
PayPallal.
Kék fény

Jobb gomb
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Zöld fény
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3.8. Földrajzi kerítés
A földrajzi kerítés egy virtuális kerítés (egy adott hely körül egy téglalapon), amelyet a Trackimo kezelői felület
segítségével állíthat be. Amikor az eszköz keresztezi a virtuális kerítést, e-mailben riasztási üzenetet fog kapni,
amennyiben kéri, így figyelheti, hogy mikor lépi át az eszköz a virtuális kerítést.
Földrajzi kerítés létrehozása
Töltő port
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3.8. Földrajzi kerítés
Földrajzi kerítés beállítása:
1. Kattintson a készülék menüjének Kerítés gombjára.
2. Kattintson az „Új kerítés létrehozása” gombra, ez megnyitja a gomb alatt található új kerítés lehetőségeket.
3. Ezután lehetősége van arra, hogy keressen címet a kerítéshez, és beállítsa a kerületet. Egy piros téglalap jelenik
meg a térképen, amely a földrajzi területet ábrázolja. Ezután a földrajzi kerítés áthelyezhető vagy átméretezhető
Töltő port
közvetlenül a térképen. Ha kész, adjon nevet a kerítésnek az új kerítés lehetőségekben, majd kattintson a Mentés
gombra a mentéshez. A kerítés nem lehet 200 méternél rövidebb (218 yard).
Földrajzi kerítésKékmódosítása
fény
1. Kattintson a készülék menüjének Kerítés gombjára.
2. Kattintson a kerítés nevére, amelyet módosítani szeretne.
3. A térképen a kerítés középpontban lesz, és a kerítés piros téglalapként jelenik meg a térképen.
Jobb gomb
Bal gomb
4. Kattintson
a Szerkesztés gombra.
Zöld fény
5. Ezután lehetősége van arra,
hogy keressen címet a kerítéshez, és beállítsa a kerületet. Egy piros téglalap jelenik
meg a térképen,
amely a földrajzi kerítést ábrázolja. Ezután a földrajzi kerítés áthelyezhető vagy átméretezhető
SOS gomb
közvetlenül a térképen. Ha kész, kattintson a Mentés gombra.
Földrajzi kerítés törlése
1. Kattintson a készülék menüjének Kerítés gombjára.
2. Kattintson a kerítés nevére, amelyet módosítani szeretne.
3. A térkép a kerítésen lesz középpontban, és a kerítés piros téglalapként jelenik meg a térképen. Kattintson a Törlés
gombra. A kerítés törlődik.

4.1 Garancia
Korlátozott egy éves garancia vonatkozik minden, a hivatalos viszonteladótól vásárolt Trackimo termékre.
Kérjük, további részletekért érdeklődjön:
info@trancimo.hu
06-1-408-8949
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