
Kezdeti Beállítások

1. Az alábbi QR kód szkennelésével töltse le a tracMo alkalmazást az App Store-ból vagy a Google
Play-ről:

2. Az alkalmazás utasításait követve adja hozzá a tracMo-t!

3. Akassza a tracMo-t a tárgyaira és találja meg azokat egy gombnyomással a tracMo alkalmazás
segítségével vagy kétszer megnyomva a tracMo nyomógombját, találja meg telefonját!

Biztonsági Utasítások

 A tárgyai megkereséséhez a tracMo alkalmazásnak futnia kell a háttérben. Győződjön meg róla,
hogy az alkalmazás mindig fut! Ha az alkalmazás leáll, a tracMo értesítést fog küldeni önnek a
leállásról.

 Az elem cseréjekor kizárólag CR2032 Gombelemet használjon!

Garancia

Minden tracMo-ra egy év garanciát vállalunk. Amennyiben szeretné igénybe venni a garanciális
javítást, vegye fel velünk a kapcsolatot a https://tracmo.eu/pages/support oldalon keresztül, illetve
látogassa meg a https://tracmo.eu/pages/return-policy-warranty oldalt további információkért!

Tanúsítványok és Engedélyek

FCC Nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének. Működése a következő feltételekhez kötött: 1. A
jelen eszköz nem okoz káros interferenciát, és 2. A jelen eszköz elfogad minden érkező interferenciát
még akkor is, ha ez nem kívánt működést eredményez. Megjegyzés: A jelen eszköz tesztelésének
eredménye szerint az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15 részében foglalt, a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek arra hivatottak, hogy lakossági használat
esetén megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen. A jelen eszköz rádió frekvenciát
generál, használ és sugároz és amennyiben nem a leírt utasítások szerint használják, káros
interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Arra azonban nincsen garancia, hogy bizonyos
beállítások alapján nem merül fel az interferencia lehetősége. Ha a jelen eszköz káros interferenciát
okoz rádió- vagy televízió készülék jelfogadásában -melyről könnyen megbizonyosodhat a készülék ki-
és ismételt bekapcsolásával-, a felhasználó a következő intézkedések valamelyikével megpróbálhatja
megszüntetni az interferenciát:
 A vevőantenna áthelyezése vagy elforgatása.
 Az eszköz és a vevő helye közötti távolság növelése.
 Az eszköz átcsatlakoztatása olyan áramkörre, ami független attól az áramkörtől, melyre a

vevőt csatlakoztatták.
 Az eszköz eladója- vagy tapasztalt rádió/TV szerelő felkeresése.
Vigyázat! Bármely módosítás vagy változtatás, melyet a megfelelésért felelős fél nem engedélyez,
megszüntetheti a felhasználó jogosultságát az eszköz működtetésére!

https://tracmo.eu/pages/support
https://tracmo.eu/pages/return-policy-warranty


IC Nyilatkozat
Az eszköz megfelel a Kanadai Ipari engedélymentes RSS szabványoknak. A jelen
eszköz működése a következő feltételekhez kötött: 1. Az eszköz nem okoz káros
interferenciát, és 2. A jelen eszköz elfogad minden érkező interferenciát még akkor is,
ha ez nem kívánt működést eredményez.
A jelen eszköz megfelel a Kanadában meghatározott, ellenőrizetlen körülmények
között kibocsátható sugárzási küszöbnek. Ez a jeladó nem helyezhető el másik
antenna vagy jeladó közvetlen közelében.

CE Megfelelés
A TRACMO INC. Kijelenti, hogy a tracMO megfelel az összes szükséges követelménynek és az EN
60950-1-es szabványoknak. A modell azonosítószáma és a gyártóra vonatkozó információk
megtalálhatóak a tracMo elemtartójában.

 Nyomógomb elhelyezkedése

Nyomógomb

Csörgesse meg a telefonját két gombnyomással!

 Elemcsere

Csavarja le!

Vigyázat!
Fulladásveszély: Apró alkatrészeket tartalmaz, például gombelem és elemsapka. Gyermekek és
kisállatok környezetében fokozott figyelemmel használja!


