
IEVADS
Šī izsekošanas ierīce atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS 
un datu nosūtīšanai – GSM datu pārraidi. Ierīcei ir SIM karte, kas 
atbalsta SMS un zvanu komunikāciju visā Eiropā.
NB! Zvani un SMS uz ierīci ir par maksu un informāciju par to 
izcenojumiem varat saņemt pie sava sakaru operatora.
Lai izmantotu ierīci, jūsu viedierīcē (viedtālrunī, planšetdatorā) 
ir jābūt instalētai medību programmai Huntloc un spēkā esošai 
licencei. Huntloc ir pieejams viedierīcēm, kas izmanto Android un 
iOS platformu, un to var lejupielādēt lietotņu veikalā.
NB! Lai lietotu Huntloc lietotni, ir nepieciešams pastāvīgs GPS un 
datu pārraides savienojums (vismaz GPRS). Papildu informāciju par 
viedierīces datu pārraides savienojuma un pakalpojumu cenām varat 
iegūt pie sava sakaru operatora.

IERĪCE

1. ZAĻĀ LED 
GAISMA: GPS 

mirgo: GPS 
ieslēgts, meklē 
atrašanās vietu
deg: GPS ieslēgts, 
atrašanās vieta ir 
atrasta

2. ZILĀ LED 
GAISMA: GSM
mirgo: GSM 
ieslēgts, ierīce 
atrodas gaidīšanas 
režīmā
deg: datu pārraides 
savienojums ar 
serveri

3. SARKANĀ LED 
GAISMA: NOTIEK 
UZLĀDĒŠANA

mirgo: ierīce 
ir pievienota 
elektrotīklam, 
notiek uzlādēšana
deg: ierīces baterija 
ir uzlādēta

BATERIJAS UZLĀDĒŠANA
Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, baterija ir jāuzlādē.
1. Lai veiktu uzlādēšanu, pievienojiet uzlādēšanas pamatni 

elektrotīklam ar microUSB uzlādes ierīci. Iedegsies uzlādes 
ierīces sarkanā signālgaisma.

2. Novietojiet ierīci uz uzlādēšanas pamatnes. Ierīcei sāks mirgot 
sarkana gaisma un uzlādēšanas pamatnes signālgaisma kļūs 
zila.

IESTATĪŠANA
Lai ierīci savienotu ar Huntloc aplikāciju, rīkojieties šādi:
1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties “Izsekošanas 

ierīces”;
2. lai pievienotu jaunu ierīci, izvēlieties “+” un pēc tam – 

izsekošanas ierīces veidu;
3. ievadiet ierīces IMEI kodu un ierīcē izmantojamo GSM numuru, 

kā arī starptautisko kodu. Attiecīgā informācija ir pieejama uz 
ierīces iepakojuma, pašas ierīces un lietošanas instrukcijas 
pēdējā lapā.

4. Ievadiet suņa vārdu, kam ierīce sekos.
Pēc saglabāšanas ierīce tiks pievienota jūsu izsekošanas ierīču 
sarakstam.

IERĪCES IESLĒGŠANA (GAIDĪŠANAS REŽĪMS)
1. Lai ieslēgtu ierīci, novietojiet to uz elektrotīklam pievienotas 

uzlādēšanas pamatnes.
2. Gaidiet, līdz sāk mirgot GSM signālgaisma (zila).

IERĪCES IZSEKOŠANAS REŽĪMA IESLĒGŠANA
Lai ieslēgtu ierīces izsekošanas režīmu, rīkojieties šādi:
1. pārbaudiet, vai ierīce atrodas gaidīšanas režīmā (mirgo zilā 

gaismiņa);
2. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties  “Izsekošanas 

ierīces”.
No izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamo ierīci.
Izvēlieties pogu “Ieslēgt” un apstipriniet vēlmi sākt izsekošanu. 
Ierīce saņems zvanu. Ja tas izdosies, ierīce pati pārtrauks zvanu. 
Lai arī pārējie mednieki redzētu izsekojamā suņa atrašanās vietu, 
ierīces īpašniekam Huntloc aplikācijā ir jāsāk aktīvas medības vai 
jāpievienojas tām.

PĀRSLĒGŠANĀS NO IZSEKOŠANAS REŽĪMA   
UZ GAIDĪŠANAS REŽĪMU
Lai izslēgtu ierīces izsekošanas režīmu, rīkojieties šādi:
1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties “Izsekošanas 

ierīces”;
2. no izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamo ierīci;
izvēlieties pogu “Izslēgt” un apstipriniet vēlmi nosūtīt SMS.

IERĪCES IZSLĒGŠANA
Lai izslēgtu ierīci, rīkojieties šādi:
1. atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties “Izsekošanas 

ierīces”;
2. no izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamo ierīci;
3. izvēlieties “Izslēgt ierīci” un apstipriniet vēlmi nosūtīt SMS.
NB! Ja ierīce tiek izslēgta pilnībā, to nevar atkal ieslēgt, izmantojot 
tālruni. Tādā gadījumā, lai ieslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā, tā vēlreiz 
ir jāpievieno uzlādes ierīcei.

IZSEKOŠANAS INTERVĀLA MAINĪŠANA
1. Atveriet Huntloc aplikāciju savā viedierīcē un izvēlnē izvēlieties 

“Izsekošanas ierīces”.
2. No izsekošanas ierīču saraksta izvēlieties vēlamo ierīci.
3. Intervāla logā ievadiet vēlamo datu nosūtīšanas biežumu 

sekundēs.
Izvēlieties pogu “Iestatīt intervālu” un apstipriniet vēlmi nosūtīt 
SMS. Ja ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, pēc intervāla iestatīšanas 
ierīce pārslēgsies uz izsekošanas režīmu.
Pēc noklusējuma ierīcē ir iestatīts desmit sekunžu izsekošanas 
intervāls. No izsekošanas intervāla ilguma ir atkarīgs ierīces 
darbības laiks.

SUŅA DARBĪBU KLAUSĪŠANĀS UN   
BALSS KOMANDU DOŠANA
1. Atveriet Huntloc aplikāciju un izvēlnē izvēlieties “Izsekošanas 

ierīces”.
2. No izsekošanas ierīču izvēlnes izvēlieties attiecīgo izsekošanas 

ierīci.
3. Piespiediet zvanīšanas pogu un piekrītiet sākt zvanu. Ierīce 

automātiski pieņems zvanu un suņa īpašnieks dzirdēs ierīces 
tuvumā esošās skaņas.

Tāpat pa tālruni var nodot balss komandas sunim. Lai veiktu zvanu 
uz ierīci, tai jāatrodas izsekošanas režīmā.

ĪSA HLT-2.7 INSTRUKCIJA

Puse, kas jāuzlādē

Uzlādēšanas 
pamatne

1 2 3

Bateriju var uzlādēt ar Qi bezvadu uzlādēšanas pamatni.



Ja ierīce atrodas gaidīšanas režīmā, ar zvanu ierīcei tiek ieslēgts 
izsekošanas režīms.
Lai dzirdētu, ko dara suns, tiek veikts tālruņa zvans, kas lietotājam 
ir par maksu.

IERĪCES ILGLAICĪGA NEIZMANTOŠANA
Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, tās baterija jāuzlādē un ierīce 
jāizslēdz. Ja baterija ir tukša ilgu laiku, tā var sabojāties un ierīce 
vairāk nedarbosies.

BATERIJAS NOŅEMŠANA
Lai noņemtu bateriju, jāsazinās ar pārstāvi. Drošības apsvērumu 
dēļ bateriju nedrīkst noņemt patvaļīgi. Ja baterija netiek noņemta 
pareizi, var tikt bojāta gan ierīce, gan baterija.

PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI
Papildu informācija par ierīci ir pieejama mājaslapā   
www.huntloc.com

IERĪCES VADĪŠANAS INSTRUKCIJA

IERĪCES IESLĒGŠANA (GAIDĪŠANAS REŽĪMS)    
UN UZLĀDĒŠANA:
 Novietojiet ierīci uz elektrotīklam pievienotas   
 uzlādes ierīces.

IZSLĒGŠANA: 
 a) SMS “00”
 b) Novietojiet ierīci uz uzlādēšanas pamatnes un gaidiet, 
līdz iedegsies zaļā gaismiņa. Noņemiet ierīci no pamatnes un uzreiz 
novietojiet to atpakaļ. Zaļā gaismiņa izdzisīs un ierīce izslēgsies. 
Noņemiet ierīci no pamatnes.

IZSEKOŠANAS SĀKŠANA (IZSEKOŠANAS REŽĪMS):
 a) Zvanīšana
 b) SMS “1”

IZSEKOŠANAS SĀKŠANA AR CITU INTERVĀLU: 
 SMS “1XX” (“XX” ir intervāls sekundēs)

IZSEKOŠANAS PĀRTRAUKŠANA:   SMS “0”

IERĪCES ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA:   SMS “reset”

PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA:  SMS “fw”

IEPAKOJUMA SATURS
Izsekošanas ierīce HLT-2.7  1 gab.
Bezvadu uzlādēšanas pamatne 1 gab.
USB barošanas adapters  1 gab.
Lietošanas instrukcija  1 gab.

TEHNISKIE DATI
Darbalaiks gaidīšanas režīmā  līdz 30 dienām
Darbalaiks izsekošanas režīmā (1 Os) līdz 36 stundām
Mitrumizturība   IP67
Ierīces svars   108 g
Darba temperatūra   -30 +40°C
Izsekošanas intervāls  sākot no vienas sekundes
Baterija    1850 mA, litija jonu
Uzlādēšanas laiks   trīs stundas

GARANTIJAS NOTEIKUMI
Šai Huntloc suņa izsekošanas ierīcei (“Produkts”) ir divdesmit 
četru (24) mēnešu garantija no dienas, kad produkta galalietotājs 
(“Klients”) produktu sākotnēji iegādājās (“Garantijas laiks”).Garantija 
sedz iespējamos materiāla un ražošanas defektus (“Garantija”).
Produktiem, kas tiek izmantoti komerciāliem mērķiem, tostarp tiek 
iznomāti vai izīrēti, vai tiek izmantoti citos, nevis mājas apstākļos, ir 
spēkā divpadsmit (12) mēnešu garantijas laiks.
Baterijas un strāvas avoti tiek uzskatīti par palīgmateriāliem un uz 
tiem attiecas tikai divpadsmit (12) mēnešu garantijas laiks.
Uz papildu aprīkojumu vai piederumiem, kas ir pievienoti produkta 
iepakojumam vai nopirkti atsevišķi, attiecas divpadsmit (12) mēnešu 
garantijas laiks.
Garantijas laikā Huntloc apņemas pēc savas izvēles novērst jebkādus 
produkta defektus vai aizstāt produktu vai tā defektīvo daļu bez 
maksas (“Garantijas pakalpojums”).
Remontētās daļas vai aizstājējprodukts tiek izsniegts apmaiņas 
kārtībā un tas ir jauns vai atjaunots tā, lai tā īpašības būtu līdzvērtīgas 
jaunam produktam. Remontētās vai aizstātās daļas garantijas laiks 
ir līdzvērtīgs atlikušajam garantijas laikam.

GARANTIJAS IZMANTOŠANA
Lai izmantotu garantiju, jāvēršas pie Huntloc, adrese: Huntloc OÜ, 
Teaduspargi 7/9, Tartu, vai pa e-pastu info@huntloc.com
Aktuālā kontaktinformācija ir pieejama Huntloc mājaslapā   
www.huntloc.com. 

Lūdzu, iesniedziet rēķina oriģinālu, kurā ir norādīts pirkuma datums, 
sagatavojiet skaidru bojājuma vai defekta aprakstu, pārliecinieties, 
ka produkts ir iepakots tā, ka to var transportēt, un iesniedziet 
produktu Huntloc tādā veidā, kā tas tika iegādāts.
Huntloc pārbaudīs jūsu prasību un sniegs garantijas pakalpojumu 
atbilstoši šajā garantijas kartē noteiktajiem nosacījumiem un spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.
Ja tiek atdots prasībām neatbilstošs produkts, par to samaksātā 
summa (tostarp transporta izmaksas) tiks pārskaitīta uz jūsu 
norādīto bankas kontu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas 
par pasūtījuma atcelšanu un vēlmi atdot produktu.

GARANTIJA NESEDZ PRODUKTA DEFEKTUS, 
KURUS IR IZRAISĪJIS
• vienkāršs nodilums, negadījums vai kosmētiski bojājumi;
• nepareiza izmantošana vai nepareiza apiešanās (tostarp 

neizdevusies iestatīšana vai palaišana);
• elektriskās strāvas svārstības, īsslēgums vai nepareizs 

spriegums;
• saprātīgas vai prasībām atbilstošas apkopes neveikšana;
• kukaiņu vai kaitēkļu radīti bojājumi;
• nepareiza vai nepilnīga uzstādīšana;
• lietošanas instrukcijas ignorēšana, tostarp pārmērīga lietošana 

vai pārslodze;
• ierīces izmantošana neatbilstoši mērķim;
• ekstrēmas temperatūras vai vides apstākļi vai minēto apstākļu 

pēkšņas izmaiņas, ķimikāliju ietekme, bojātu vai noplūdušu 
bateriju lietošana;

• nelicencētu remontdarbu veikšana.

GARANTIJA NAV SPĒKĀ:
• produktam, ja tā sērijas numurs vai IMEI numurs, vai jebkāds 

cits līdzīgs numurs ir dzēsts, bojāts vai jebkādā citā veidā kļuvis 
neizlasāms;

• palīgmateriāliem (komponentiem, kas regulāri jāmaina 
produkta lietošanas laikā).

Garantija nekompensē iespējamos izdevumus, kas ir radušies 
produkta neizmantošanas dēļ, vai jebkādus attālinātus izdevumus.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Huntloc OÜ 
Teaduspargi 7/9
Tartu, Igaunija 
info@huntloc.com 
www.huntloc.com
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