Find dine dyr og dine
dyrebare ting på få sekunder

Brugsanvisning
Pakken indeholder:
1 modtager
2 x sendere
Stænktætte covers til halsbånd / nøglering
1 x holder til modtager
ID-stickers til sendere
2 x nøgleringsholdere
Selvklæbende strips

Tak fordi du har købt vores nyeste produkt til sporing
af kæledyr og andre dyrebare ting, med radiobølger.
Uanset hvor dyrene gemmer sig eller tingene er, vil du
nu kunne finde dem igen i løbet af ganske kort tid.
Det er et solidt fremstillet og designet produkt der
gør det utrolig nemt at bruge både hjemme, udenfor
og på jobbet.
Brug venligst et par minutter til at læse denne brugsanvisning for at få mest ud af dit køb.
Med venlig hilsen
Greenway

Greenway ApS
Wilders Plads 9 A
1403 København K
+45 32 54 42 42
mail@nytognnyttigt.dk
nytognyttigt.dk

Oversigt over knapperne

Lys for
retningbestemmelse

Volumenknap

Knapper for lokalisering - op til 4 sendere

Statuslys
TÆND/SLUK (holdes inde i 2
sekunder)

Sådan stater du:
Følg disse få trin og du vil kunne tracke dine dyr og dyrebare ting i løbet af få
minutter.
1. Aktivér batterierne - Modtager
Træk i papirslippen på bagsiden af din modtager (håndsæt) for at aktivere batteriet. Modtageren vil bippe og alle lamperne vil blinke
den er nu TÆNDT. Efter ca. 45 sekunder slukker
modtageren automatisk for at spare strøm - dette
gør den altid.
2. Registrér en sender
• Træk i papirslippen på senderen for
aktivere batteriet
• Senderen bipper to gange og det røde LED-lys
blinker to gange
• Placér den sender du ønsker at regi-strere lige
ved siden af modtageren (håndsættet) og sørg
for, at der INGEN andre sendere er inden for et
par meters afstand.
• Sørg for at modtageren (håndsættet) er tændt (det røde
statuslys skal blinke når den er tændt)

at

• Vælg een af knapperne på forsiden af modtageren (knap 1-4) som du ønsker
at “parre” med senderen. Hold denne knap nede i 3 sekunder. Modtageren
(håndsættet) vil bippe.
• Slip knappen - modtageren vil bippe for at bekræfte starten på registreringen og statuslyset vil blinke gentagne gange.
• Når registreringen er fuldført vil både sender og modtager bippe og blinke
een gang.
Gentag processen op til fire gange for fire sendere, hvor du “parrer” hver knap
på modtageren med hver sin sender. Hver af de fire sendere vil bippe med sin
egen tone når de bliver aktiveret af modtageren for lettere indentifikation.
3. Fastgørelse af sendere:
Nøgleringsstrap med stænktæt cover. Bruges til at fastgøre sender i dit
kæledyrs halsbånd, i en nøgle-ring, på tasker og f.eks på mobiltelefon. Stik
snøren igennnem hullet og træk den igennem løkken.
Stænktæt gummiholder til halsbånd: sæt sende-ren i holderen og sæt det
derefter direkte fast på kæledyrets halsbånd (passer til halsbånd op til 15 mm
bredt)

Tænd og sluk:
Tænd: Hold knappen på højre side inde i 2 sekunder. Modtageren vil bippe og
alle lamper vil blinke. Systemet slukker selv efter ca. 45 sekunder hvis det ikke
er i brug.
Sluk: Hold knappen på højre side inde i 2 sekunder. Modtageren vil bippe og
slukke.
Volumen:
Tryk på knappen på venstre side af modtageren gentagne gange for at vælge
een af de tre indstillinger Høj, Lav eller Slukket. Et bip indikerer den aktuelle
indstilling.
Tip:
Hvis der trykkes på en af knapperne på modtageren (håndsættet) og denne
ikke er “parret” med en sender vil der lyde en fejl-tone og statuslyset vil blinke
gentagne gange.
Sådan finder du dit kæledyr:
Forsvundet:
• Tryk på TÆND/SLUK-kanppen til der lyder et bip og statuslyset blinker.
• Tryk på den knap som er “parret” med den sender dit kæledyr har i halsbåndet
• Modtageren (håndsættet) vil bippe og statuslyset vil begynde at blinke hurtigt for at indikere søgeindstil-ling
• Når modtageren opfanger senderen vil lokalise-ringslysene begynde at lyse
og lokaliseringslyden vil begynde at bippe.
• Hold modtageren frem foran dig og drej langsomt rundt om dig selv 360
grader.
• Når du er i den rigtige retning og bevæger dig nærmere til senderen vil
lyden og frekvensen af bip intensiveres og lysene på modtageren vil ændre
farve fra gul til grøn
• Når du har fuldført en hel cirkel om dig selv skal du bevæge dig i den retning
med det stærkeste lyd- og lyssignal
• Når du ser det grønnne lys på modtageren er du tæt på senderen
• For at guide dig skifter modtageren til zooming-in. Det betyder, at når du er
meget nær senderen skifter gult lys til rødt lys og lyden intensiveres yderlige
indtil det nærmest er een lang tone.

Fundet:
For at stoppe trykker du blot på enten TÆND/SLUK-knappen eller på den knap
den netop fundne sender er “parret” med.
Tips til lokalisering:
• Placer en sender forskellige steder og prøv at finde den for at høre og se
hvordan systemet fungerer
• Hvis du undervejs kommer i tviv om retningen, kan du altid dreje i en cirkel
om dig selv og så bevæge dig i den retning signalet er stærkest
•Det stærkeste signal bliver vist når modtageren peger direkte mod en sender.
Prøv at pege op og ned med modtageren - senderen KAN være oppe eller
nede
• Hvis du er tæt på en væg og får et stærkt signal kan du prøve at se i det
næste rum
• Når du er tæt på en sender kan du trykke på modtagerens volumen-knap til
den er stille. Nu kan du høre og se senderens biplyd og LED-lys
• Hvis der ikke er noget signal skal du bevæge dig et stykke og så dreje i en
cirkel igen

Batterier:
Modtager (håndsæt)
Hvis modtageren ikke tænder når du trykker på TÆND/SLUK-knappen skal du
skifte batteri. Brug KUN 1 stk. CR2032 eller lignende. Placér batteriet i batterirummet med + opad. Batterirummet er på
bagsiden, forneden. Skyd låget nedad for at
åbne.
Batterier i senderne:
Brug en negl eller et fladt stykke værktøj til
at stikke ind i bunden af senderen ved nøgleringsholderen i den rille der går hele vejen
rundt om senderen og deler den. Mens du
holder neglen/værktøjet inde i rillen bevæger
du den rundt til du når midten af senderen
- den vil nu åbne sig i to halvdele.
• Skift batteriet med et SR54 (silver oxide) 1,5
V knapcelle-batteri eller lignende for at få
længst levetid. Plussiden (+) skal være i den ende
hvor hullet til nøgleringsholderen er.
• Sæt låget på ved at trykke de to halvdele sammen igen.
Når batteriet og låget er korrekt samlet vil senderen give
et bip og lys fra sig.
• For at teste batteriet kan du altid åbne senderen og
sætte den sammen igen som beskrevet ovenfor.
Hvis senderen IKKE bipper og lyser når den samles igen
skal batteriet skiftes.

Vedligeholdelse:
Hverken modtager eller sender er designet til at være vandtætte. Derfor,
sørg for at de ikke bliver våde. Vi anbefaler at du køber stænktætte covers til
halsbånd og f.eks nøglevedhæng for ekstra beskyttelse (medfølger til Pet Locator).
Afregistrér sender:
Når først en sender er registreret (“parret” med en knap på modtageren) er
det kun den knap på den modtager der kan bruges til at finde den specifikke
sender. For at flytte senderen til en anden modtager er du nødt til først at
afregistrere den.
Afregistrering:
• Placer senderen tæt ved modtageren.
• Hold volume-knappen inde på samme tid som du trykker på den knap senderen er registreret på, på modtageren.
• Modtageren vil bippe een gang - slip knapperne
• Modtageren bipper nu to gange, statuslyset blinker hurtigt og afregistreringen starter.
• For at bekræfte en succesfuld afregistrering vil både sender og modtager
bippe to gange.

Slet en sender:
Hvis en sender f.eks er blevet beskadiget kan senderen slettes helt for at give
mulighed for at “parre” en anden sender med den aktuelle knap på modtageren.
Slet:
• Hold volume-knappen inde samtidig med at du trykker på den aktuelle knap
på modtageren. Hold knapperne inde i syv sekunder eller indtil modtageren
bipper to gange - slip så knapperne.
• Modtageren vil bippe tre gange og starte på at afregistrere senderen.
• For at bekræfte en succesfuld afregistrering vil både sender og modtager
bippe og lyse.
Bemærk venligst:
Rækkevidden på 120 meter er baseret på en lige, ubrudt linie. Afstanden kan
variere efter forholdene.
Greenway ApS hæfter ikke for fejl eller misforståelser som opstår i forbindelse med
læsning af denne manual. Manualen kan til enhver tid ændres uden varsel.
Greenway ApS kan ikke drages til ansvar på grund af personer, dyr eller andet som
forsvinder eller ikke kan spores ved hjælp af det leverede
trackingsystem.
København 22/10-2009

