
SISSEJUHATUS
Käesolev jälgimisseade kasutab GPS-il põhinevat asukoha 
positsioneerimist ja andmete edastamiseks kasutatakse GSM 
andmesidet. Seade sisaldab SIM kaarti, mis toetab andmesidet, 
SMSi ja kõnet kogu Euroopas. 
NB! Kõne ja SMS seadmele on tasuline ning nende maksumuse 
kohta infot saate oma võrguteenuse pakkujalt.
Seadme kasutamiseks peab Teie nutiseadmes (nutitelefon, 
tahvelarvuti) olema jahirakendus Huntloc ning kehtiv kasutuslitsents. 
Huntloc on saadaval Android ja iOS platvormi kasutatavatele 
nutiseadmetele ning tasuta alla laaditav rakenduste poest.
NB! Huntloci rakenduse kasutamiseks on vajalik pidev 
GPS-i ja andmeside ühendus (vähemalt GPRS). Nutiseadme 
andmeside ühenduse ja teenuste hindade kohta saate vajadusel 
lisainformatsiooni oma võrguteenuse pakkujalt.

SEADE

1.

ROHELINE LED: 
GPS
vilgub: GPS  
sisselülitatud,  
otsib asukohta
põleb: GPS  
sisselülitatud,  
olemas asukoht

2.

SININE LED:  
GSM
vilgub: GSM  
sisselülitatud, 
seade on 
ooteseisundis
põleb:  andmeside 
ühendus serveriga

3.

PUNANE LED: 
LAADIMINE
põleb: seade 
on ühendatud 
vooluvõrku, seade 
laeb

AKU LAADIMINE
Aku laadimine toimub Qi juhtmevaba laadimisalusega.   
Enne seadme esmakordset kasutamist peate akut laadima. 
1. Laadimiseks ühendage laadimisalus microUSB laadijaga 
vooluvõrku. Laadija signaaltuli läheb punaseks.
2. Asetage seade laadimisalusele. Seadmel hakkab põlema punane 
tuli ja laadimisaluse signaaltuli läheb siniseks.

SEADISTAMINE
Seadme ühendamiseks Huntloci appiga toimige järgnevalt:
1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „Jälgimisseadmed“.
2. Uue seadme liidestamiseks valige „+“ ning seejärel jälgimisseadme 
tüüp.
3. Sisestage seadme IMEI kood ja seadmes kasutatava GSM number 
koos rahvusvahelise koodiga. Vastav info on seadme pakendil, 
seadmel ja kasutusjuhendi viimasel lehel.
4. Sisestage koera nimi, mida seadmega jälgitakse.
Peale salvestamist lisandub seade Teie jälgimisseadmete nimekirja.

SEADME SISSELÜLITAMINE (OOTEREŽIIM)
1. Seadme sisselülitamiseks asetage seade vooluvõrku ühendatud 
laadijale.
2. Oodake, et seadme GSM signaaltuli (sinine) hakkaks vilkuma.

SEADME JÄLGIMISREŽIIMI LÜLITAMINE
Seadme jälgimisrežiimi käivitamiseks toimetage järgmiselt:
1. Veenduge, et seade on ooterežiimis (vilgub sinine tuli).
2. Avage Huntloci app ning valige menüüst „Jälgimisseadmed“.
3. Valige jälgimisseadmete nimekirjast käivitatav seade.
4. Valige nupp „Sisse“ ning kinnitage jälgimise alustamise soov, 
mille järel tehakse kõne seadmele. Selle õnnestumisel kõne 
katkestatakse seadme poolt. Jälgitava koera asukoha jagamiseks 
teiste jahimeestega, tuleb seadme omanikul käivitada või liituda 
Huntloci appis aktiivse jahiga.

JÄLGIMISREŽIIMIST OOTEREŽIIMI LÜLITAMINE
Seadme jälgimisrežiimist väljalülitamiseks toimetage järgmiselt:
1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „Jälgimisseadmed“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Valige nupp „Välja“ ning kinnitage SMS-i saatmise soov.

SEADME VÄLJALÜLITAMINE
Seadme väljalülitamiseks toimetage järgmiselt:
1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „Jälgimisseadmed“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Valige ülemiselt menüüribalt nupp „X“ ning kinnitage SMS-i 
saatmise soov.
NB! Seadme täielikul välja lülitamisel ei ole võimalik seda 
telefoni teel käivitada. Seda. Seadme ooterežiimi lülitamiseks 
tuleb seade taas ühendada laadijaga.

JÄLGIMISINTERVALLI MUUTMINE
1. Avage oma nutiseadmes Huntloci app ning valige menüüst  
„Jälgimisseadmed“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Sisestage intervalli väljale soovitav andmete edastamise sagedus 
sekundites.
4. Valige nupp „Määra“ ning kinnitage SMS-i saatmise soov. Kui 
seade on ooterežiimis, siis intervalli määramise järel läheb seade 
jälgimisrežiimi.
Vaikimisi on seadmel jälgimisintervalliks määratud 10 sekundit.  
Jälgimisintervalli pikkusest sõltub seadme töötamise aeg.

KOERA TEGEVUSE KUULAMINE JA 
HÄÄLKORRALDUSTE ANDMINE
1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „Jälgimisseadmed“.
2. Valige Jälgimisseadmete menüüst vastav jälgimisseade.
3. Valige helistamise nupp ning nõustuge kõne alustamisega. Seade 
võtab automaatselt kõne vastu ning koera omanik kuuleb hääli, mis 
on seadme läheduses. 
Samuti saab anda koerale telefoni teel häälkäsklusi. Seadmele 
helistamise eelduseks on, et seade on jälgimisrežiimis. 
Juhul kui seade on ooterežiimis, siis helistamisega seade lülitatakse 
jälgimisrežiimi. 
Koera kuulamine tekitab telefonikõne, mis tekitab kasutajale kulu.

SEADME PIKAAJALINE MITTEKASUTAMINE
Juhul kui seadet ei kasutata pikemat aega, tuleb seadme aku laadida 
täis ning seade lülitada välja. Pikalt tühjalt seisev aku võib saada 
jäädavaid kahjustusi ning seade ei pruugi seejärel töötada!
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AKU EEMALDAMINE
Aku eemaldamiseks peate võtma ühendust esindajaga. Ohutuse 
tagamiseks ei tohi te ise akut eemaldada. Kui akut ei eemaldata 
õigesti võib see kahjustada seadet ja akut.

JUURDEPÄÄS TEABELE
Külastage veebilehte www.huntloc.com, et näha rohkem 
informatsiooni seadme kohta ja muudki.

SEADME JUHTIMISE KÄSUSTIK

SISSELÜLITAMINE (OOTEREŽIIM) JA LAADIMINE: 
 Aseta seade vooluvõrku ühendatud laadijale.

VÄLJALÜLITAMINE: 
 a) SMS „00”
 b) Aseta seade laadimisalusele ja oota kui läheb põlema 
roheline tuli. Tõsta seade aluselt ja aseta kohe tagasi. Roheline tuli 
kustub ja seade lülitub välja. Eemalda seade aluselt.

JÄLITUSE ALUSTAMINE (JÄLGIMISREŽIIM): 
 a) Sissehelistamine
 b) SMS „1“

JÄLITUSE ALUSTAMINE ERINEVA INTERVALLIGA: 
 SMS „1XX“ (‘XX’ on intervall sekundites) 

JÄLITUSE LÕPETAMINE: 
 SMS „0“

SEADME TAASKÄIVITAMINE:
 a) SMS „reset“

TARKVARA UUENDAMINE:
 SMS „fw“

PAKEND SISALDAB
Jälgimisseade HLT-2.6   1 tk
Juhtmevaba laadimisalus   1 tk
USB toitekaabel    1 tk
USB toiteadapter    1 tk
Kasutusjuhend    1 tk

TEHNILISED ANDMED
Tööaeg ooterežiimis   kuni 30 päeva
Tööaeg jälgimisrežiimis (10s)   kuni 36 tundi
Niiskuskindlus    IP67
Seadme kaal    108 g
Töötemperatuur    -30  +40˚C
Jälgimisintervall    alates 1s
Aku     1 850 mA Li-ion
Laadimisaeg    3 tundi

GARANTII TINGIMUSED
Käesolevale Huntloci koera jälgimisseadmele („Toode“) on antud 
garantii, mis kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates kuupäevast, 
mil toote lõppkasutaja („Klient“) toote algselt ostis („Garantiiaeg“). 
Garantii katab võimalikke materjali- ja valmistusdefekte („Garantii“). 
Tootele, mida kasutatakse kommertseesmärgil, s.h. 
üürimisel või rentimisel; või muul kui tavapärases kodukeskkonnas 
kasutamisel, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud. 
Akusid ja vooluallikaid käsitletakse kulumaterjalina ning 
neile kehtib üksnes kaheteistkümne (12) kuu pikkune garantiiaeg. 
Lisavarustusele või tarvikutele, mis on lisatud Toote pakendisse 
või ostetud eraldi, kehtib Garantiiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud.
Garantiiaja vältel kohustub Huntloc kõrvaldama, oma valikul, mis 
tahes Toote defektid või asendama Toote või defektse osa tasuta 
(„Garantiiteenus“). 
Remonditud osad või asendustoode tarnitakse vahetuse korras ning 
see on kas uus või taastatud selliselt, et on omadustelt samaväärne 
uuega. Remonditud või asendatud osa garantiiaeg võrdub 
järelejäänud Garantiiajaga.

GARANTII KASUTAMINE
Garantii kasutamiseks tuleb pöörduda Huntloci poole Huntloc OÜ, 
Riia 185A, Tartu või e-postiga info@huntloc.com.  Värskemad 
kontaktandmed leiab Hutloci veebilehelt  www.huntloc.com. 
Palun esitage originaalarve ostu sooritamise kuupäevaga, koostage 
rikke või defekti arusaadav kirjeldus, veenduge, et Toode on 
transportimiseks sobivalt pakitud ja esitage Toode sellisena, nagu 
see tarniti, Huntlocile. 
Huntloc kontrollib teie nõuet ja osutab Garantiiteenust vastavalt 
käesoleval Garantiikaardil sätestatud tingimustele ja kehtivale 
seadusandlusele.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest 
tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud 
pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest 
taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

GARANTII EI KATA TOOTE DEFEKTE, MILLE ON 
PÕHJUSTANUD:
• tavapärane kulumine, õnnetus või kosmeetiline vigastus;
• väärkasutus või vääralt käitlemine (kaasa arvatud nurjunud 

seadistamine või lähtestamine);
• elektrivoolu kõikumine, lühis või vale pinge;
• mõistliku või nõuetele vastava hoolduse teostamata jätmine;
• putukate või kahjurite põhjustatud kahju;
• ebaõige või mittetäielik paigaldamine;
• kasutusjuhendi eiramine, sealhulgas ülemäärane kasutamine 

või ülekoormus;
• mittesihipärane kasutamine;
• kokkupuude äärmuslike temperatuuri- või 

keskkonnatingimustega või nimetatud tingimuste järsk 
muutus, kemikaalide toime, kahjustatud või lekkivate akude 
kasutamine;

• volituseta teostatud remonditööd.

GARANTII EI KEHTI:
• Tootele juhul, kui selle seerianumber või IMEI number või mis 

tahes muu sarnane number on kustutatud, kahjustatud või on 
mis tahes viisil loetamatu;

• kulumaterjalidele (komponendid, mis vajavad Toote kasutamise 
käigus regulaarset vahetamist).

Garantii alusel ei hüvitata Toote kasutamise võimatusest tekkinud 
kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid.

KONTAKT
Huntloc OÜ 
Riia 185a, Tartu 
Eesti/Estonia
info@huntloc.com  
www.huntloc.com

Lae alla AppStore’st Lae alla Google Play’st


