Overvågning af ejendele

Innovativ
mini-tracker

Brugsvejledning
Tillykke med din nye Lommy.
Denne vejledning giver dig en kort introduktion
til dens mange funktioner.

Modeltyper

Lommy Eye M

Lommy Eye XL

Lommy Rock

Lommy Eye L

Lommy Rapid S

Lommy Rapid L

Lommy Capture

Lommy Container
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Brugsvejledning

Montering af din Lommy
Når du modtager din nye Lommy, er den klar til brug. Du skal blot placere
Lommy’en på den genstand, du ønsker at sikre. Vær opmærksom
på, at du ikke kan tænde eller slukke enheden.
For at få mest muligt ud af din Lommy, er det vigtigt, at den placeres korrekt.
Enheden består af en række antenne-moduler. Undgå derfor at skjule enheden under
materialer såsom jern, aluminium eller forruder med solafskærmning, da dette kan forstyrre
signalerne.
Du kan derimod trygt placere enheden under materialer såsom stof, glas, glasfiber, træ eller
plast.
Har du spørgsmål til montering af din Lommy eller opsætning af din online konto, så kontakt Support på tlf. 76 13 44 44.

Login
www.trackeye.dk
TrackEye kører bedst via browserne FireFox og Edge.
Bruger og password:
Loginoplysninger vil være oplyst på ordrebekræftelsen, følgesedlen og på din første faktura.
(Hvis ikke, beder vi dig kontakte vores support)
Support kontakt
Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 16.00 – fredag fra kl. 8.00 til 15.30.
Tlf.: +45 7613 4444
Mail: support@care4all.dk
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Online TrackEye-konto
Du får med din nye Lommy adgang til en online konto på www.trackeye.dk, hvorfra du kan overvåge Lommy’en og indstille enhedens funktioner efter dit behov.
Med et sikkert og brugervenligt webinterface er det nemt at indstille alarmer
m.m. Få adgang til din konto på www.trackeye.dk.

1
Startside*:
• Kort viser lokation på
valgt enhed
• Under kortet vises liste
med enheder
• Mulighed for flere
enheder på samme login.
• Mulighed for sortering af
ikoner.
• Mulighed for at søge på
en bestemt enhed
(Serienummer eller navn)
• Menu i øverste højre
hjørne.

2
Indstillinger*
Indstil blandt andet
ønskede antal positioner
pr. time og evt. G-Sensor.

3
Alarmer*
Tilføj ny alarm
og vælg type

*Varierer afhængig af model
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Specielt for Lommy Capture
Nedenstående ledningsdiagram
beskriver hvordan Lommy
Capture skal tilsluttes
eksisterende ledningsnet.

Ledningsdiagram:
(Rød) - Bremselys
(Sort) - Stel
(Brun) - Kørelys

Diode vil lyse i
enheden:
Rød - Bremselys aktivt
Blå - Kørelys aktivt
Gul - Blinklys aktivt

(Grøn) - Blinklys
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