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UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD



Rozmery:    ..........................................................................................................................................................................................   75 x 40 x 18 mm

Napájacie napätie:    ...........................................................................................................................................................................................   3V

Frekvenčné pásma:  ............................................ 880-960 MHz; 1559.00 MHz-1610.00 MHz; 1710-1880 MHz; 2402-2480 MHz

Maximálny výkon:  ..................................................................................................  GSM Class 4 (2W); DCS Class 1 (1W); BT (<10mW)

Pracovná teplota:  ..................................................................................................................................................................   da -30°C a +70°C

Krytie IP:   ..............................................................................................................................................   IP67 (iba ak je správne zatvorený kryt)

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVODSK

1. OBSAH BALENIA

KRYT
JEDNOTKY

TELEMATICKÁ
JEDNOTKA

OBOJSTRANNÁ
NÁLEPKA

BATÉRIE* NÁSTROJ NA 
ODSTRÁNENIE

KRYTU 

x2

* Používajte iba batérie PANASONIC CR123A dodávané s produktom a náhradné batérie získajte od autorizovaných 
predajcov zariadení Meta System.

ODMASŤOVACIA
UTIERKA
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• T.36 PULSAR je telematické zariadenie s vlastným napájaním, ktoré je schopné informovať používateľa o 
polohe vozidiel/predmetov, na/v ktorých je umiestnené.

• Životnosť T.36 je založená na napájaní z batérií. Aby sa šetrila životnosť batérie, T.36 sa zobudí v pravidelných 
intervaloch a prípadne skontroluje a vykoná možné príkazy odosielané mobilnou aplikáciou.

• Prebudenie aktualizuje pozíciu denne .
• Referenčný čas pre automatické prebudenie sa bude počítať od prvého pripojenia napájania.

3. POPIS ZARIADENIA

• Používajte iba batérie PANASONIC CR123A dodávané s produktom a náhradné batérie získajte od 
autorizovaných predajcov zariadení Meta System.

• Počas montáže prísne dodržiavajte polaritu batérií. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené 
neskúsenosťou používateľa.

• Vždy vložte alebo vymeňte obe batérie.
• Postupujte iba podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
• Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a / alebo ľuďoch spôsobené

 nesprávnou inštaláciou produktu.
• INŠTALÁCIA POZNÁMKA: Aby sa obmedzilo vystavenie ľudí elektromagnetickým poliam, vzdialenosť 

zariadenia od tela cestujúcich vo vozidle musí presiahnuť 15 cm.

4. UPOZORNENIE
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Prostredníctvom mobilnej aplikácie MetaTrak Pulsar má užívateľ možnosť dotazovať sa a nastaviť niektoré funkčné 
parametre. T.36 PULSAR bude reagovať pri ďalšom automatickom prebudení.
Informácie o prevádzkových režimoch, možných konfiguráciách výrobku a funkciách systému nájdete v príručke k 
mobilnej aplikácii MetaTrak Pulsar.

5. POUŽITIE ZARIADENIA

Mobilná aplikácia pre smartfóny je v obchodoch APP k 
dispozícii zadarmo. Ak máte čítačku QR kódov, môžete kód 
vedľa zamerať a priamo aplikáciu stiahnuť.

Stiahnite si svoju aplikáciu!
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6. POSTUP AKTIVÁCIE
UPOZORNENIE: Uistite sa, že nižšie uvedený postup sa vykonáva na mieste s pokrytím GPRS/GPS a dôsledne
 v uvedenom poradí. Nedodržanie postupu by mohlo spôsobiť odloženú aktiváciu až o nasledujúcich 24 hodín.

1. Spustite aplikáciu „MetaTrak Pulsar“ zo smartfónu.
2. Postupujte podľa prístupových a aktivačných postupov uvedených na obrazovkách aplikácií. Prvý prístup sa môže 

uskutočniť prostredníctvom fotografie QR kódu zobrazeného na produkte alebo na sprievodnom štítku.
3. Prečítajte si a akceptujte podmienky používania a ochrany súkromia.
4. Vytvorte svoje prihlasovacie údaje.
5. Vložte batérie do vyhradeného slotu podľa kapitoly „7. NAPÁJANIE A ZATVORENIE JEDNOTKY ".

Používateľská príručka k mobilnej aplikácii je k dispozícii na webovej stránke:

http://bit.ly/2NTxKPh

Stiahnite si návod k aplikácii!

Ak máte čítačku QR kódov, môžete kód zamerať vedľa a priamo si stiahnuť návod.



6

Vyberte dve batérie
z blistrového balenia.

7. NAPÁJANIE A ZATVORENIE JEDNOTKY
Vložte batérie na svoje miesta a 
venujte osobitnú pozornosť ich 

polarite.

Pri prvom pripojení LED 
niekoľkokrát zablikajú (pozri 

kapitolu 9)

1

2 3 4
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Namontujte kryt dodávaný s produktom, 
pričom dbajte na správnu orientáciu, ako je 

to znázornené na obrázku nižšie.

Skontrolujte, či všetky ušká po 
celom obvode dokonale zapadli.

5 6

KLIK!
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8. UPEVNENIE JEDNOTKY

UMIESTNITE JEDNOTKU NA PEVNÚ A PLOCHÚ ČASŤ VO 
VOZIDLE A UPEVNITE JU POMOCOU DVOCH SKRUTIEK

 ALEBO OBOJSTRANNOU NÁLEPKOU.

7

PRI UPEVŇOVANÍ
SKRUTKAMI,

DÁVAJTE POZOR
NA TO, ABY SA

NEDEFORMOVAL
ALEBO NESKRÚTIL
PLASTOVÝ OBAL

JEDNOTKY.
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VYHÝBAJTE SA PREKRYTIU OZNAČENEJ 
PLOCHY (GPS ANTÉNA) KÁBLOVÝMI 

ZVÄZKAMI ALEBO KOVOVÝMI ČASŤAMI.

GPS ANTÉNA
POZOR: UISTITE SA, ŽE ZARIADENIE JE

VZDIALENÉ MINIMÁLNE 50 CM OD
AKÉHOKOĽVEK ELEKTRONICKÉHO

ZARIADENIA VO VOZIDLE (NAPR.: RÁDIO, 
RIADIACE JEDNOTKY, A PODOBNE).

1 3 4

Dôkladne vyčistite
povrch umiestnenia

zariadenia.

Odstráňte
ochranný film

zo zadnej strany
zariadenia.

Priložte na miesto
a silno pritlačte

asi na 10 sekúnd.

POZOR! ČISTIACIA UTIERKA: NEPOUŽÍVAJTE ČISTIACU UTIERKU NA UMÝVANIE RÚK
ALEBO KOŽE. VÝROBOK JE VEĽMI HORĽAVÝ A MÔŽE SPÔSOBIŤ PODRÁŽDENIE OČÍ.

2

Nalepte obojstrannú 
nálepku na zadnú stranu.



Zariadenie T.36 má dvojitú LED, ktorá poskytuje diagnostické informácie (GSM a GPS) a indikuje stav zariadenia. 
2 LED diódy môžu blikať pomaly (400 ms) alebo blikať rýchlo (100 ms) nezávisle od seba a súčasne.
Príklad: 2 pomalé bliknutia zelenej LED ihneď po 2 rýchlych bliknutiach červenej LED: zariadenie je pred aktiváciou, 
v režime zobudenia, ale ešte nenačítalo polohu z GPS.

9. DIAGNOSTIKA

Stav Signalizácia
GSM nie je registrované 1 rýchle bliknutie (každé 4 sek.)

Nie je GPS poloha 2 rýchle bliknutia (každé 4 sek.)

GSM nie je registrované a nie je GPS poloha 3 rýchle bliknutia (každé 4 sek.)

GSM registrované a je GPS poloha 1 pomalé bliknutie (každé 4 sek.)

ČERVENÁ LED - DIAGNOSTIKA

Stav Signalizácia

Predaktivácia/Vypnuté
Zobudené 2 pomalé bliknutia (každé 4 sek.)

Spiaci režim 1 pomalé bliknutie (každé 4 sek.)

Aktivované
Zobudené 2 rýchle bliknutia (každé 4 sek.)

Spiaci režim 1 rýchle bliknutie (každé 4 sek.)

ZELENÁ LED - STAV

10
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Nástroj na odstránenie KRYTU položte 
na hladký povrch a položte naň 

jednotku.

10. VÝMENA BATÉRIÍ*

Na oba vyčnievajúce konce aplikujte tlak smerom nadol a 
súčasne uvoľnite všetky ušká.

* Používajte iba batérie PANASONIC CR123A dodávané s produktom a náhradné batérie získajte od autorizovaných predajcov
 zariadení Meta System.

10 11

POZOR: OBE BATÉRIE CR123A MUSIA BYŤ ROVNAKÉHO TYPU A ROVNAKÉHO NAPÄTIA

POZOR: ODPORÚČAME ODSTRÁNIŤ ZVYŠKY OBOJSTRANNEJ NÁLEPKY ZO 
ZADNEJ STRANY ZARIADENIA NA ZAISTENIE JEHO JEDNODUCHŠIEHO 

OTVORENIA.



14 15

Potom odstráňte kryt a 
otvorte miesto na batérie.

12 13

Vyberte jednotku z nástroja na 
odstránenie krytu.

Vyberte vybité batérie a pred vložením nových batérií počkajte 3 minúty, pričom pri vkladaní 
osobitnú pozornosť venujte ich polarite.

12

PANASONIC
CR123A
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Namontujte kryt, pričom dbajte na správnu 
orientáciu, ako je to znázornené na obrázku nižšie.

Skontrolujte, či všetky ušká po celom obvode 
dokonale zapadli.

16 17



Pokyny v tomto návode sa nevzťahujú na špecifické modely vozidiel, ale vzťahujú sa na všetky vozidlá všeobecne.
Montáž, umiestnenie, uchytenie zariadenia a prípadne demontáž musia byť vykonané správnym spôsobom na 
každom motorovom vozidle. Nedodržanie vyššie uvedeného môže spôsobiť neplatnosť záruky na zariadenie.

11. ŠTANDARDY PLATNÉ PRE VOZIDLO

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ
Spoločnosť Meta System S.p.A. týmto vyhlasuje, že telematické zariadenie T.36 je v súlade so smernicou o rádiových 
zariadeniach 2014/53 / EÚ.
  Frekvenčné pásmo, v ktorom rádiové zariadenie pracuje:

   880.00 MHz – 960.00 MHz
   1559.00 MHz – 1610.00 MHz
   1710.00 MHz – 1880.00 MHz
   2402.00 MHz – 2480.00 MHz
   Maximálny výkon:
   GSM Class 4 (2W), DCS Class 1 (1W), BT (<10mW)
Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://docs.metasystem.it/
   Adresa držiteľa certifikátu:
   Meta System S.p.A. - Via Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia - Italy

Autorizovaný dovozca a distribútor v SR
Borekova 6, 821 06 Bratislava 214, Tel.: 02/455 23 400, 45 64 45 45

E-mail: setech@setech.sk, www.setech.sk, www.metatrak.sk




