Tracker GPS Collar for Hunting Dogs
EN
Getting started guide
FI
Aloitusopas
SE
Uppstarts Guide
DE
Kurzanleitung
FR
Notice de mise en route

All righs reserved.
Manufacturer:
Tracker Oy, Kauppiaantie 30, 90460 Oulunsalo
Tel: +358 (0) 8521 9000, Fax +358 (0) 8521 9100
www.tracker.fi

Warranty Certificate/Takuutodistus/Garantibevis/Garantiezertifikat/Certificat de Guarantie

Device model /Pannan malli
Device IMEI / Pannan IMEI
Seller / Myyjä
Buyer / Ostaja
Purchase Date / Ostopäivä
Licence and registration information/Lisenssi- ja rekisteröintitietoja
Tracker for Android / Tracker Hunter 4
Registration code / Rekisteröintikoodi
Own share name / Oma jakonimi
Viewer password / Katselijan salasana

GPS-device information / GPS-laitteen tiedot
Share name / Jakonimi
Phone number / Puhelinnumero
Owner password / Omistajan salasana
Viewer password / Katselijan salasana

FIN
Aloitusopas
Tekniset tiedot
Käyttölämpötila-alue			
-25C – +55C
Vesitiivis, suojausluokka 			
IP-67
Paikannus				GPS/Glonass 		
Verkko 					
LTE Cat M1, Nb-IoT, GSM
Sisäänrakennettu mikrofoni
Sim-kortti 				IoT-SIM (sisältyy)
Paino: 					290 g
Akku					Lithium-Ioni 3200 mAh
Kuori lasikuituvahvistettu, elektroniikka iskunvaimennettu

Tracker Oy vakuuttaa täten, että Tracker Artemis -tyyppiset laitteet ovat direktiivin 1999/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevan direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Tämä tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,
kun se on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta,
että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukkoon. Mikäli erillistä kierrätyspistettä ei ole tarjolla, voi
tuotteen palauttaa myyjälle tai valmistajalle.

Arvoisa asiakas,
Kiitos, että valitsit kotimaisen Tracker-koirapaikantimen. Tracker-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu huolella. Toivomme, että olet tyytyväinen laitteiston hankintaan. Oikealla käytöllä ja järkevällä huollolla
laite tarjoaa sinulle vuosiksi luotettavaa paikannusta.
Tällä oppaalla pääset alkuun Tracker-koirapaikantimen käytössä. Kun
tunnet laitteen toiminnan, osaat käyttää sitä oikein, turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti.
Tämä aloitusopas koskee Tracker Artemis -koirapaikantimen käyttöönottoa.
Tarkemmat käyttöohjeet ja takuulausekkeen löydät tarvittaessa
verkkosivuiltamme osoitteesta: tracker.fi/help

Havainnekuva
Virtapainike

Latausliitin
Ulkoisen antennin
tukiklipsi

Virtapainikkeen ja
latausliittimen luukku

Mikrofoni

Ulkoisen
GSM-antennin
paikka / Ulkoisen
Ledvalot
GSM-antennin tulppa

Laitteen käyttöönotto
Käyttääksesi Tracker-koirapaikanninta varmista, että mobiililaitteessasi
on ladattuna sovelluskaupasta Tracker for Android tai Tracker Hunter 4
(iOS) -sovellus ja ohjelmaan on ostettuna käyttöaikaa. Voit käyttää ohjelmaa myös verkkoselaimella osoitteessa client.tracker.fi. Voit hankkia
käyttöaikalisenssin ostamalla suoraan sovelluksesta, Tracker-verkkokaupasta tai jälleenmyyjältä.
Tracker Easy -koirapaikantimen käyttöönotto

1. Android: Valitse kirjautuneena Tracker Hunter 4 -sovelluksessa

ja

paina oikeasta yläkulmasta
Iphone & iPad: Valitse sovelluksessa

> Laitteet >

2. Valitse avautuvasta valikosta Lisää Tracker Easy.
3. Ota sovelluksen ohjaamana valokuva tuotepaketin kyljessä olevasta
QR-koodista hyvin valaistussa ympäristössä.
4. Juuri rekisteröimäsi paikannin tulee näkyviin ohjelmassa
Kohteet-luetteloon.

Laitteen peruskäyttö
Käynnistäminen
Käynnistääksesi laitteen, avaa kääntöpuolella oleva läppä, jossa lukee
OPEN HERE.
Paina virtapainiketta niin kauan, että laitteen LED-valo alkaa vilkuttaa
keltaista. Laite on käyttövalmis, kun se alkaa vilkuttamaan vihreää
valoa.
Sulje läppä huolellisesti ennen laitteen asettamista koiran kaulaan.
Sammuttaminen
Sammuttaaksesi laitteen, paina virtapainiketta pohjassa, kunnes
LED-valo alkaa vilkkua punaisena sammumisen merkiksi. Voit päästää
virtapainikkeesta irti, kun punainen LED-valo alkaa palaa punaisena
yhtäjaksoisesti.
Lataaminen
Kytke verkkolaturi latausliittimeen, joka sijaitsee lähettimen takapuolella OPEN HERE -läpän alla. Huomioi, että laturi on sijoitettava siten, että
se on tarvittaessa helppo irroittaa pistorasiasta ja latausjohto pannasta.

Kiinnittäminen koiralle
• Varmista ohjelmasta, että laite antaa tuoreen paikan oikein.
• Käytä vähintään yhtä tukiklipsiä, kun ulkoinen GSM-antenni on kiinnitettynä laitteeseen.
• Käytä aina ulkoisen GSM-antennin tulppaa, kun käytät laitetta ilman
ulkoista antennia.
• Aseta panta koiran kaulaan siten, että Tracker Artemis -teksti ja
LED-valot osoittavat koiran kuonon suuntaan.
• Ulkoisen GSM-antennin tulisi osoittaa suoraan ylöspäin ollessaan koiralla. Tarvittaessa voit käyttää useampaa tukiklipsiä antennin asennon
säätämiseksi. Parhaan kuuluvuuden saavuttamiseksi viimeiset 18 cm
antennin kärjestä tulisi olla irti koiran kehosta.
• Älä laske koiraa irti ennen kuin olet varma, että laite lähettää paikkaa.
VINKKI: Käynnistä laite jo kotona tai matkalla metsästysalueelle. Näin
laite saa rauhassa lukita satelliitit seurantaan, sekä tehdä muut tarvittavat toimet. Laitteen virrankulutus perusasetuksilla on merkityksetön,
vaikka sen käynnistääkin 15-30 min ennen varsinaista käyttöä.

Eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tuotteen tunniste: Tracker Artemis
Valmistajan nimi ja osoite: Tracker Oy, Kauppiaantie 30, 90460 Oulunsalo,
Finland
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella
vastuulla.
Vakuutuksen kohde:
Tuote: Tracker Artemis -eläinpaikannin
Tuotemerkki: Tracker
Malli: Artemis
Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
EN 301 489-1 V2.2.0, Draft EN 301 489-17 V3.2.0, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft
EN 301 489-52 V1.1.0, EN 300 328 v2.1.1, EN 301 511 v12.5.1, EN301908-1 v11.1.1,
5.3.1 bands 3, 8 and 20, EN 50566, EN 62209-2
Turvallisuus: IEC 62368-1
Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
2011/65/UE, 2014/1/UE - 2014/6/UE & 2014/8/UE - 2014/16/UE
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Oulu 9.4.2019
Tracker Oy

