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Για να έχες βρεθεί εδώ σημαίνει ότι άνοιξες
την συσκευασία και έχεις κατεβάσει την
εφαρμογή mCubed Tracker.

Καλως ήρθες!

fresh out of the box

Τί να κάνεις αφού ανοίξεις τη συσκευασία
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ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Αν επιλέξετε να φορέσετε
tracker στη γάτα σας, πρέπει να
είστε πολύ πρσεκτικοί με το
είδος του κολάρου που θα
επιλέξετε. Πρέπει να φορούν
κολάρο κατάλληλο για γάτες,
σχεδιασμένο να ανοίγει αν
πιαστεί κάπου. Μπορείτε να τα
βρείτε σε όλα τα pet shop.

Το tracker είναι ανθεκτικό στο
νερό*. Μετά τη βροχή ή μια
πιθανή βουτιά σε λακκούβα,
ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό
και στεγνώστε το καλά. Δε θα
σας προτείναμε το κατοικίδιό
σας να κάνει βουτιά στη
θάλασσα, καθώς το αλμυρό νερό
είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό.
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διαβάστε προσεκτικά
κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες

01

*Το tracker είναι ανθεκτικό στο νερό και όχι αδιάβροχο. Καλό είναι να αποφύγετε το νερό όσο
είναι δυνατό, ειδικά το θαλασσινό νερό. Πιθανή βλάβη από νερό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Για να λειτουργήσει η
εφαρμογή και το tracker
πρέπει να είστε συνδεδεμένει
στο ίντερνετ.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε
είτε wi-fi είτε data.
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Συμπλήρωσε τα στοιχεία του
κατοικιδίου σου.

Το ID θα το βρεις στο πίσω
μέρος της συσκευής σου.

Πάτησε "υποβολή" για να
ολοκληρώσεις τη διαδικασία.

Συνδέσου στην εφαρμογή
βάζοντας το προσωπικό σου email
και κωδικό ασφαλείας.

Κάνοντας κλικ στο μολυβάκι
και έπειτα στο "+" προσθέτεις
τη συσκευή και τα στοιχεία
του κατοικιδίου σου
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LOG IN

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

πρώτα βήματα
Η διαδικασία βήμα-βήμα για να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς την εφαμογή
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προσθήκη συσκευής
Τί στοιχεία χρειάζονται

Interval

Reset

Διάλεξε το χρονικό
διάστημα ανά το οποίο θα
ανανεώνει τα στοιχεία της η
συσκευή σε κανονική
λειτουργία. Ο αριθμός είναι
σε λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χρονικό
διάστημα δεν μπορεί να
είναι κάτω από 10 λεπτά. Αν
βάλεις αριθμό μικρότερο
του 10 δεν θα μπορείς να
υποβάλλεις τη φόρμα.

Επαναφορά της φόρμας
στην αρχική μορφή

Submit
Ολοκλήρωση
συμπλήρωσης των
στοιχείων και υποβολή

ID
Γράψε εδώ τον κωδικό που
θα βρεις στο πίσω μέρος
της συσκευής σου. Είναι
μοναδικός για κάθε
συσκευή.
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Μέσα στη συσκευασία θα βρεις και
το καλώδιο φόρτισης. Είναι
μαγνητικό, οπότε αρκεί να το
ακουμπήσεις πάνω στη μεταλλική
απόληξη της συσκευής για να αρχίσει
η διαδικασία φόρτισης. Βάλε τη
συσκευή να φορτίσει για
τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη
χρησιμοποιήσεις.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να
λαμβάνει σήμα όταν ανιχνεύει
κίνηση, οπότε αφού προσθέσεις τη
συσκευή στην εφαρμογή,
ακολουθώντας τα βήματα που θα
βρεις παρακάτω, φόρεσε τη
συσκευή στο σκύλο ή τη γάτα σου
και βγείτε μια βόλτα.
Η συσκευή μπορεί να χρειαστεί
μέχρι και 5 λεπτά για να πάρει
τοποθεσία την πρώτη φορά.

σχεδόν έτοιμοι!
Τί κάνεις αφού προσθέσεις τη συσκευή στην εφαρμογή
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Μόνο τρία πολύ απλά βήματα έμειναν για να ξεκινήσεις
να χρησιμοποιείς το GPS tracker!

ΦΟΡΤΙΣΗ

ΒΟΛΤΑ
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κεντρική οθόνη
Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην κεντρική οθόνη

Στοιχεία
κατοικιδίου

Στάθμη
μπαταρίας

Τοποθεσία
κατοικιδίου

Ημερολόγιο

Ανανέωση
στοιχείων

Ρυθμίσεις Χάρτης

Βλέπεις ποια συσκευή έχεις
επιλεγμένη και τα βασικά
στοιχεία του κατοικιδίου που τη
φοράει. Αν έχεις περισσότερες
από μία συσκευές, κάνοντας
swipe μπορείς να δεις τα
στοιχεία τους

Δες πόση μπαταρία
απομένει στη συκευή

Η τοποθεσία του
κατοικιδίου σου σε
συντεταγμένες. Αν
κάνεις κλικ ανοίγει το
Google Maps για να
δεις τη διαδρομή μέχρι
την τοποθεσία του
κατοικιδίου σου.

Μπορείς να σημειώνεις
τα ραντεβού και τι
ανάγκες του
κατοικιδίου σου

Κάνε refresh στα
προβαλλόμενα στοιχεία

Μετάβαση στις
ρυθμίσεις συσκευών

Μετάβαση στους
χάρτες και το live
tracking

Ημερήσια
δραστηριότητα
Βλέπεις στοιχεία για
την ημερήσια
δραστηριότητα του
κατοικιδίου σου, όπως
τα χιλιόμερα και τα
βήματα που έχει κάνει

Explore/Live
Mode
Μπορείς να
ενεργοποιήσεις και να
απενεργοποιήσεις τη
λειτουργία
Εξερεύνησης. ¨οταν
είναι ενεργοποιημένη
το παράθυρο είναι
πράσινο.

Επιλογές
Περισσότερες
επιλογές
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Κουμπί off
Με αυτό το κουμπί
μπορείς να κλείσεις τη
συσκευή. Για να την
ανοίξεις πάλι πρέπει να
πατήσεις το μή ορατό
κουμπί πάνω τη συσκευή
(βλέπε σελ. 11)



χάρτες
Τί σημαίνουν οι ενδείξεις στην οθόνη του χάρτη

Map view

Αρχική οθόνη
Ρυθμίσεις

Επίλεξε πώς θέλεις να
προβάλεται ο χάρτης
(π.χ. με το ανάγλυφο,
με ονόματα δρόμων ή
χωρίς κλπ.)

Μετάβαση στην αρχική
οθόνη

Μετάβαση στις
ρυθμίσεις αυσκευής

Κατοικίδιο
Συμβολίζει το
κατοικίδιο σου και
δείχνει πού βρίσκεται
πάνω στον χάρτη.
Κάνοντας κλικ μπορείς
να δεις πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά
με το κατοικίδιό σου
και τη συσκευή
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Explore mode: η τοποθεσία ανανεώνεται ανά 1
λεπτό. Την ενεργοποιείς πατώντας το κουμπί
μία φορά.

Live mode: η τοποθεσία ανανεώνεται ανά 10
δευτερόλεπτα. Την ενεργοποιείς πατώντας το
κουμπί παρατεταμένα. Αυτή η λειτουργία μένει
ενεργοποιημένη για 5 λεπτά και στη συνέχεια
απενεργοποιείται αυτόματα.

Σου προτείνουμε να ενεργοποιήσεις αυτή τη
λειτουργία όταν το κατοικίδιό σου είναι έξω
χωρίς επιτήρηση για να μπορείς να το ελέγχεις.
Μην ξεχάσεις να απενεργοποιήσεις τη λειτουργία
αυτή όταν το κατοικίδιό σου επιστρέψει για να
μην καταναλώνεις τη μπαταρία άσκοπα.

Ενεργοποίησε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση
ανάγκης, όπως αν το κατοικίδιό σου ξέφυγε.

Τί είναι;

explore mode και live mode
Τί είναι και πώς το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς
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Ακολούθησε τα βήματα για
να ενεργοποιήσεις τις
λειτουργίες.
Όταν είναι ενεργοποιημένες,
ακολουθώντας τα ίδια
βήματα μπορείς να τις
απενεργοποιήσεις.

On/Off

explore mode και live mode
Τί είναι και πώς το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς

Επέλεξε το κατοικίδιο
για το οποίο θέλεις να
ενεργοποιήσεις τη
λειτουργία.

Βήμα 1ο

Κάνε κλικ στο κουμπί
για να ενεργοποιήσεις
το Explore mode ή
πάτησε το
παρατεταμένα για να
ενεργοποιήσεις το Live
mode.

Όταν όλες οι
λειτουργίες είναι
ανενεργές το κουμπί
είναι μπλε.

Όταν είναι ενεργό το
Explore mode, το
κουμπί είναι πράσινο.

Όταν είναι ενεργό το
Live mode, το κουμπί
είναι κόκκινο.

Βήμα 2ο

9



Geofence ή εικονικός φράχτης
Τί είναι και πώς το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς

Πατάς παρατεταμένα το
εικονίδιο με τον φράχτη.
Όταν το εικονίδιο είναι ροζ,
ο φράχτης είναι ανενεργός

Βήμα 1ο
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Κάνεις απλό κλικ στο εικονίδιο
με το φράχτη για να γίνει μπλε.
Όταν το εικονίδιο είναι μπλε, ο
φράχτης είναι ενεργός και
λαμάνεις ειδοποιήσεις.

Βήμα 5ο

Αποθηκεύεις τον
φράχτη που έφτιαξες

Βήμα 4ο

Σύρε για να ορίσεις την
περιοχή με μια ακτίνα
σε μέτρα.

Βήμα 3ο

Κάνεις κλικ στο χάρτη
όπου θέλεις να είναι το
κέντρο της ακτίνας
που θα ορίσεις 

Βήμα 2ο



Με αυτό το κουμπί
επιλέγεις πώς θέλεις
να εμφανίζεται ο
χάρτης. 

Όψη χάρτη

Ιστορικό τοποθεσιών
Τί είναι και πώς λειτουργεί
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Επέλεξε το σημείο που
θέλεις να διαγράψεις
και μετά πάτα αυτότο
κουμπί.

Διαγραφή

Κάνεις κλικ στο κουμπί
και ανοίγει το
ημερολόγιο για να
επιλέξεις τις
ημερομηνίες για τις
οποίες θέλεις να δεις
το ιστορικό των
τοποθεσιών.

Επιλογή
διαστήματος

Εναλλακτικές όψεις



P-BOX smol και broad
Τί σημαίνουν οι τρεις διαφορετικές φωτεινές ενδείξεις

και πώς χρησιμοποιείς τον διακόπτη on/off
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φωτεινές ενδείξεις και ο διακόπτης on/off βρίσκονται
μόνο στις συσκευές με τις παρακάτω μορφές. 

Η συσκευή P - BOX έχει ένα μη όρατο διακόπτη on/off στο κέντρο του
πάνω μέρους. Πιέζοντας σε αυτό το σημείο θα καταλάβεις το "κλικ" ενός
κουμπιού. Αν βλέπεις τις φωτεινές ενδείξεις να αναβοσβήνουν στις 3
μπάρες αριστερά, τότε η συσκευή είναι on. Για να ενεργοποιήσεις τη
συσκευή πιέζεις τον διακόπτη για 2'', ενώ για να την απενεργοποιήσεις
τον πιέζεις για 11''. Μπόρεις επίσης να απενεργοποιήσεις τη συσκευή
μέσα από την εφαρμογή (βλέπε σελ. 6).

Κόκκινο: Αντιπροσωπεύει τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν αναβοσβήνει
αργά τότε η συσκευή βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, ενώ όταν
αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι η μπαταρία τελειώνει. Όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στη φόρτιση, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη
είναι σταθερά αναμμένη ενώ όταν έχει ολοκληρωθει η φόρτιση
αναβοσβήνει αργά. 

Κίτρινο: Αντιπροσωπεύει το σήμα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής.
 Όταν αναβοσβήνει αργά τότε η συσκευεί είναι συνδεδεμένη/λειτουργεί
κανονικά, ενώ όταν αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι δεν έχει σήμα
κινητής.

Μπλε: Αντιπροσωπεύει την τοποθεσία GPS. Όταν αναβοσβήνει αργά τότε
η συσκευή έχει λάβει ένδειξη τοποθεσίας, ενώ όταν αναβοσβήνει
γρήγορα σημαίνει ότι δεν έχει λάβει ένδειξη τοποθεσίας.

Διακόπτης on/off

Φωτεινές ενδείξεις



Φορτιστής

xρήση του P-LITE
Από ποια μέρη αποτελείται και τί πρέπει να κάνεις

Τί θα βρεις μέσα στο κολάρο
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Μέσα στο κουτί βρίσκεται το κολάρο και ο φορτιστής. Μόλις ανοίξεις το
φερμουάρ στη μέσα μεριά του κολάρου, θα βρεις την μπαταρία και τα
ηλεκτρονικά. Θα παρατηρήσεις ότι δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Πώς λειτουργεί
Πάνω στο ηλεκτρονικό, θα βρεις ένα αυτοκόλλητο με το ID της συσκευής που
πρέπει να εισάγεις στο αντίστοιχο πεδίο όταν προσθέτεις τη συσκευή στην
εφαρμογή (βλέπε σελ. 3).

Φόρτιση

αποσυνδέεις την μπαταρία από το ηλεκτρονικό
συνδέεις την μπαταρία με το φορτιστής
συνδέεις τον φορτιστή με το καλώδιο
συνδέεις το καλώδιο σε έναν υπολογιστή ή σε μετασχηματιστή πρίζας

Το μόνο που θα χρειαστείς για αν φορτίσεις το P-LITE είναι ένα καλώδιο mini
USB σε USB, και ακολουθείς τα παρακάτω βήματα:

 

Στην επόμενη σελίδα (σελ. 8) θα βρεις οδηγίες για το είδος μετασχηματιστή που
πρέπει αν χρησιμοποιήσεις.

Θα πρέπει να τα βγάλεις και να τα συνδέσεις όπως φαίνεται παρακάτω.

Τέλος, τα ξαναβάζεις μέσα στη θήκη. Βεβαιώσου ότι τοποθέτησες το
μηχανισμό με το αυτοκόλλητο του ID προς τα πάνω. Το P-LITE είναι έτοιμο
για λειτουργία.

AAAAAA

AAAAAA

Ηλεκτρονικά Μπαταρία
Αυτή είναι η κεραία

AAAA
AA

Το ID της συσκευής



Στα προϊόντα P-BOX, η μπαταρία δεν αφαιρείται. Η φόρτιση γίνεται με
το μαγνητικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία.

Στα προϊόντα P-LITE, η μπαταρία αφαιρείται μέσα από την τσέπη στο
εσωτερικό του κολάρου και φορτίζεται συνδέοντάς την σε ένα
καλώδιο USB.

Παρακαλούμε να συνδέετε το μαγνητικό καλώδιο ή το καλώδιο USB σε
θύρα USB υπολογιστή και όχι σε οποιονδήποτε μετασχηματιστή πρίζας.
Αν θέλετε να φορτίζεται στην πρίζα πρέπει να προμηθευτείτε
μετασχηματιστή πρίζας 5v 500mA.

Φόρτιση
Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή θα λάβετε ειδοποίηση και
μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την στάθμη της απο την κεντρική
οθόνη. Η διαδικασία της φόρτισης διαρκεί 60-90 λεπτά, απλά συνδέετε
το καλώδιο σε πηγή ενέργειας και η διαδικασία θα αρχίσει και θα
σταματήσει αυτόματα.

ασφαλής χρήση μπαταριών
Ενδείξεις και αντενδείξεις για συσκευές με μπαταρίες
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ασφαλής χρήση μπαταριών
Ενδείξεις και αντενδείξεις για συσκευές με μπαταρίες

Ελέγξτε τις μπαταρίες για ελαττώματα
Με τον χρόνο, οι μπαταρίες μπορεί να χαλάσουν. Αν το εξωτερικό περίβλημα έχει
σκιστεί μη χρησιμοποιείτε τη μπαταρία. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας, και
είναι σημαντικό να αντικατασταθεί το περίβλημα με το πρώτο δείγμα βλάβης. Ελέγξτε
το εξωτερικό για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χτυπημένη ή τρυπημένη η μπαταρία.

Ασφαλής αποθήκευση της μπαταρίας
Το βέλτιστο είναι να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε πλαστική θήκη όταν δεν τις
χρησιμοποιείτε. Οι περισσότερες εκρήξεις μπαταριών οφείλονται στη μη ασφαλή
αποθήκευση τους. Να αποφεύγετε το απευθείας ηλιακό φως, καθώς και να μην
εκτίθονται οι μπαταρίες σε εύφλεκτα υλικά. ΜΗΝ αφήνετε τις μπαταρίες μέσα σε
τσάντες η συρτάρια χωρίς προστατευτική θήκη. Οποιαδήποτε επαφή με άλλα μέταλλα
μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Αλλάξτε τις μπαταρίες με ασφάλεια
Είναι υψίστης σημασίας να αλλάζετε τις μπαταρίες με προσοχή, καθώς πολλές
εκρήξεις μπαταριών συμβαίνουν κατά την αλλαγή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον
κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία σας. Η χρήση άλλου φορτιστή μπορεί να
υπερφορτίσει ή/και να υπερθερμάνει την μπαταρία. Πρέπει, επίσης να βεβαιωθείτε ότι
δεν υπερφορτίζετε την μπαταρία ακόμα και αν χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο
φορτιστή. Για να αποφύγετε τις εκρήξεις, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή
αμέσως μόλις φορτιστεί πλήρως. Και οι υποφορτισμένες μπαταρίες μπορεί να
αποδειχθούν επικίνδυνες, οπότε βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς
φορτισμένη (όχι υπερφορτισμένη), πριν τη βάλετε ξανά στο κολάρο. Κατά τη διάρκεια
της φόρτισης, η συσκευή πρέπει να είναι πάντα σε σημείο που τη βλέπετε. Μην τη
φορτίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βεβαιωθείτε ότι οποιoδήποτε αντικείμενο
που μπορεί να καεί δε βρίσκεται σε επαφή με την μπαταρία κατά τη φόρτιση.
Συστήνεται, επίσης, να φορτίζετε τη μπαταρία πάνω σε μια καθαρή και επίπεδη
επιφάνεια.

Εισάγετε τις μπαταρίες με ασφάλεια
Πριν βάλετε την μπαταρία στο κολάρο βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες
που εσωκλείονται. Όταν οι μπαταρίες φαίνεται να έχουν κάποια βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθούν αμέσως. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που βραχούν.

Μην βάζετε τις μπαταρίες τη μια πάνω στην άλλη. 
Να αποφεύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες
Οι μπαταρίες του κολάρου μπορούν να αντέξουν υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες,
αλλά δε χρειάζεται να ελέγξετε τα όρια τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν
τις μπαταρίες, με αποτέλεσμα να παλαιώνουν πιο γρήγορα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες
μικραίνουν τη χωρητικότητα των μπαταριών. Να τις αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος,
μακριά από τον ήλιο και μην τις αφήνετε ποτέ σε μέρη όπως το ντουλαπάκι του
αυτοκινήτου όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να γίνουν επικίνδυνα υψηλές. Αν ζείτε σε
περιοχή όπου οι θερμοκρασίες είναι συχνά ακραία υψηλές, ίσως πρέπει να αποθηκεύετε
το κολάρο και τις μπαταρίες σε μία θερμομονωμένη θήκη.

 
ΜΗΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΝΕΤΕ.
Τα βραχυκυκλώματα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό από φωτιά.

Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες.
Όταν αντικαθιστάτε τις παλιές μπαταρίες, πάντα να τις ανακυκλώνεται αντί να τις
πετάτε. Μια μπαταρία λιθίου μπορεί εύκολα να βραχυκυκλώσει μέσα στον κάδο
απορριμάτων, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, η ανακύκλωση μπαταριών είναι
καλύτερη για το περιβάλλον. Αναζητήστε τους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών και
ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας κατά την ανακύκλωση.
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