HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Meitrack MT90 személykövető
#20130523

AKTIVÁCIÓ
AZ INETRACK NYOMKÖVETŐ RENDSZER HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE

1

A beüzemelést követően látogass el a http://app.inetrack.com weboldalra és regisztrálj e-mail címed megadásával.

2

E-mail címed megerősítése után jelentkezz be a rendszerbe és kattints a +TRACKER gombra.

3

Add meg a dobozban található aktivációs kódot. Az eszköz legkésőbb 3 munkanapon belül megjelenik a térképen.

Az előﬁzetés kezdetét az aktiváció napjától számítjuk.
A rendszer használatával kapcsolatos információkat itt találod: http://support.inetrack.hu/Manual

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA
MIRE HASZNÁLATÓ A MEITRACK MT90?
●
●
●
●

Személykövetés és személyvédelem
Állat nyomkövetés
Járműkövetés
Vagyontárgy nyomkövetése, védelme

A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI
●
●
●

Kis méret: 77×47×20 mm, 65g
IP55 szabvány – cseppálló
Beépített gyorsulásérzékelő

●
●
●

Beépített 1100mAh akkumulátor
Üzemidő: 45 óra készenlét, 14 óra normál mód
USB töltő

A DOBOZ TARTALMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jelen használati útmutató
MT90 Tracker, akkumulátorral és SIM kártyával
USB töltő
USB kábel
Jótállási jegy
Aktivációs kártya
Nyakpánt

8.

Csavarhúzó

MEITRACK MT90 SZEMÉLYKÖVETŐ LEÍRÁSA

MeiTrack MT90 személykövető

Szám

1

Funkció

Leírás
GPS LED (kék)

GPS LED (kék)

Folyamatosan világít

GSM LED (zöld)
A készülék töltőre

Folyamatosan világít

Bejövő hívás

van csatlakoztatva

2

GSM LED (zöld)

3

Hívás fogadás

5 másodpercenként villog

Alvó állapot

5 másodpercenként villog

Alvó állapot

1 másodpercenként villog

Nincs GPS jel

1 másodpercenként villog

Nincs GSM jel (térerő)

Nem világít

Van GPS jel,
minden rendben

Nem világít

Van GSM jel,
csatlakoztatva

Gyors villogás 0,3
másodpercenként

Merül az
akkumulátor

● Hívás fogadásához
● Hívás befejezéséhez
● Hosszan nyomva tartva – 2mp rezgés és egy hangjelzés a visszajelzés:

4

SOS gomb

o

SOS eseményt jelez a rendszerben

o

az előre deﬁniált – max. 3db - telefonszámot felhívja. (ha valamelyik fogadja a
hívást, tovább nem próbálkozik) - opcionális

5

Mikrofon

● Ezen keresztül hall a hívó / hívott.

6

Hangszóró

● Ezen keresztül halható a hívó / hívott.

7

Be / Ki kapcsolás

8

Mini USB csatlakozó

9

Hangerő fel gomb

10

Hangerő le / GPRS gomb

● hangerő csökkentése

11

Nyakpánt rögzítő

● Itt rögzíthető a nyakpánt.

12

Akkumulátor fedél

● Eltávolítása után hozzáférhetővé válik az akkumulátor, SIM és a microSD kártya

● minimum 2 mp-ig nyomva tartva a készülék be/ki kapcsolható
● Megszüntethető az alvó üzemmód (10mpig tartó gyors villogás)
● Ezen keresztül tölthető az eszköz.
● Hangerőnövelés
● min. 2 mp-ig nyomva tartva, bekapcsol a kihangosítás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.INETRACK.HU
Az IneTrack szolgáltatással, a vásárlással és a SIM-kártyával kapcsolatos
Általános Szerződési Feltételeinket a http://inetrack.hu/tos oldalon tekintheted meg.

