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Quick Start Guide
Poznámka: Online verzi Stručné příručky
najdete na adrese tractive.com/quick-start.
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Dobijte zařízení
GPS Tractive
Připojte tracker na magnetické straně baterie
k dodané nabíječce. Když se zařízení nabíjí,
kontrolka na nabíječce svítí červeně.
Když je baterie plně nabitá, červená kontrolka
zhasne. Mírným zatažením odpojte tracker
od nabíjecího kabelu. Před prvním použitím
tracker nabíjejte nejméně 2 hodiny.
Po nabíjení se tracker zapne automaticky.
Poznámka: K nabíjení zařízení nepoužívejte
rychlonabíječku, protože by mohlo dojít k
poškození baterie.
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Zapněte tracker Tractive GPS
Tlačítko napájení na boku slouží k zapnutí
a vypnutí trackeru a ke kontrole jeho stavu
pomocí kontrolky.
Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko na
3 sekundy.
*
Zjištění stavu pomocí kontrolky: Stiskněte
tlačítko na 1 sekundu.
Kontrolka dvakrát blikne.*
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Připojeno k síti – GPS k dispozici
Žádná síť – GPS k dispozici
Připojeno k síti – Žádná GPS
Žádná síť – Žádná GPS

Stáhněte aplikaci
Tractive GPS
Stáhněte si aplikaci Tractive GPS
z obchodu App Store nebo Google Play.
Svého mazlíčka můžete také sledovat
na stránce my.tractive.com.
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Aktivujte svůj
tracker Tractive GPS
Aktivujte svůj tracker podle pokynů v aplikaci
Tractive GPS nebo na stránce my.tractive.com.
Osmimístné ID trackeru najdete na zadní
straně trackeru.
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Připevněte tracker Tractive GPS
k obojku svého mazlíčka

b1)

a) Sundejte svému mazlíčkovi obojek a
dále pokračujte podle šířky obojku.
b1) Šířka obojku: 1,5 cm nebo méně
Sundejte gumovou sponu, protáhněte
obojek dvěma obdélníkovými otvory
na stranách gumové spony a sponu
znovu připevněte na tracker.
b2) Šířka obojku: 1,6 cm nebo více
Otevřete gumovou sponu na jedné
straně trackeru, vložte obojek mezi
gumovou sponu a tracker a sponu
opět zavřete.

b2)

c) Nasaďte obojek mazlíčkovi a můžete
vyrazit!		

Příjemnou zábavu s vaším
mazlíčkem!
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Potřebujete více informací?
Navštivte stránku tractive.com/help
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Quick Start Guide
Poznámka: online verziu Stručnej príručky
nájdete na stránke tractive.com/quick-start.
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Nabite svoj
Tractive GPS tracker
Tracker pripojte k nabíjačke, ktorá je súčasťou
balenia (magnetickou stranou, na ktorej sa
nachádza batéria). Počas nabíjania batérie
sa LED kontrolka na nabíjačke rozsvieti
načerveno.
Po úplnom nabití batérie červená LED kontrolka
zhasne. Tracker následne opatrne odpojte od
nabíjacieho kábla. Zariadenie pred prvým použitím
nabíjajte aspoň 2 hodiny. Po dokončení nabíjania
sa tracker automaticky zapne.
Poznámka: na nabíjanie zariadenia nepoužívajte
rýchlonabíjačku. Mohlo by totiž dôjsť k poškodeniu batérie.
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Zapnite Tractive GPS tracker
Tlačidlo napájania, ktoré sa nachádza naboku,
slúži na zapnutie/vypnutie trackera a na
kontrolu jeho stavu (s pomocou LED kontrolky).
ZAPNUTIE/VYPNUTIE: podržte tlačidlo
približne 3 sekundy.
*
Indikácia stavu s pomocou LED kontrolky:
podržte tlačidlo približne 1 sekundu.
LED kontrolka dvakrát zabliká.*
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Sieť a GPS k dispozícii
Žiadna sieť – GPS k dispozícii
Sieť k dispozícii – žiadna GPS
Žiadna sieť – žiadna GPS

Stiahnite si aplikáciu
Tractive GPS
Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS z
obchodu Apple App Store alebo Google
Play Store. Svojho domáceho miláčika
môžete sledovať aj na stránke
my.tractive.com.
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Aktivujte si svoj
Tractive GPS tracker
Pri aktivácii trackera postupujte podľa inštrukcií
v aplikácii Tractive GPS alebo na stránke
my.tractive.com. 8-miestny identifikátor
trackera nájdete na zadnej strane zariadenia.
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Pripevnite Tractive GPS tracker k b1)
obojku svojho domáceho miláčika
a) Dajte svojmu domácemu miláčikovi
dole obojok. Následne postupujte
podľa jeho šírky.
b1) Šírka obojka: 1,5 cm alebo menej
Odpojte gumenú sponu a prevlečte
obojok cez dva obdĺžnikové otvory,
ktoré sa nachádzajú na jej bokoch.
Gumenú sponu následne pripevnite
späť k trackeru.
b2) Šírka obojka: 1,6 cm alebo viac
Otvorte gumenú sponu na jednej
strane trackera a položte obojok
medzi ňu a tracker. Gumenú sponu
následne opäť zatvorte.

b2)

c) Nasaďte obojok svojmu domácemu
miláčikovi. Hotovo!

Prajeme vám príjemnú zábavu.
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Potrebujete viac informácií?
Navštívte stránku tractive.com/help

