
Beacon Pocket
Бездротовий охоронний пристрій з функцією GPS-трекінгу та PowerBank.
Пристрій реагує на рух, наявність чи зникнення живлення та сигналу, а функція GPS-трекера визначає міс-
цезнаходження приладу на мапі  в реальному часі за допомогою супутника та передає інформацію на мобіль-
ний телефон, планшет або комп’ютер.

Технічні характеристики:
- 10000 mAh
- Bluеtooth
- GPS
- GSM
- USB charging
- Mini SIM
- Акселерометр

Зарядка  мобільного пристрою від Beacon Pocket
      Підключіть пристрій через кабель від вашого телефону або планшету. 
      Зарядка пристрою повинна розпочатись автоматично. Якщо після підключення телефон не почав заряджа-
тись, потрібно натиснути кнопку ON\OFF 
*автоматично зарядка телефону не починається, якщо Beacon Pocket вже перебував деякий час з підключеним  
кабелем. В такому разі треба увімкнути його  натисканням кнопки ON\OFF 
Якщо індикатор пристрою горить , це сигналізує що триває процес зарядки.

    Коли ваш  пристрій зарядиться повністю,то  .Beacon Pocket  автоматично відключиться.
По мірі поступової розрядки Beacon Pocket , на ньому буде горіти все менша кількість індикаторів.

Зарядка пристрою Beacon Pocket
      Підключіть Beacon Pocket до  мережевого зарядного пристрою.
      Після підключення на Beacon Pocket почнуть миготіти індикатори. Якщо всі індикатори горять-це свідчить 
про те, що Beacon Pocket повністю заряджений.
      Після повного зарядження пристрій автомотично припинить споживання енергії.  

Рекомендації з експлуатації Beacon Pocket
! Не залишайте пристрій у місцях
з низькою температурою середовища.
! Пам’ятайте, що холод зменшує
ємність акумулятора
! Заряджайте пристрій тільки
оригінальними зарядними пристроями 
! Намагайтесь підтримувати заряд
пристрою на рівні 80%
! Не допускайте повної розрядки пристрою  

Зарядка пристрою Beacon Pocket
      Підключіть Beacon Pocket до  мережевого зарядного пристрою.
      Після підключення на Beacon Pocket почнуть миготіти індикатори. Якщо всі індикатори горять-це свідчить 
про те, що Beacon Pocket повністю заряджений.
      Після повного зарядження пристрій автомотично припинить споживання енергії.  

Гарантійні зобов’язання
    Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам ГОСТ
Гарантійний термін - 12 місяців з дня продажу.
Постачальник не приймає претензій з приводу якості, якщо пристрій експлуатувалося в режимах і умовах, які 
порушують правила експлуатації, зазначені в даній технічної документації.

    
    Виробник не несе відповідальність за неналежне використання пристрою, і за використання пристрою які 
суперечать чинному законодавству та стандартам безпеки.

Beacon Pocket
Інструкція користувача



    Для отримання дозволу на міжнародну передачу GPS-трекера Beacon Car необхідно звернутися до Держав-
ної служби експортного контролю України в порядку, встановленому законодавством.

Підтвердження відповідності:
Пристрій відповідає таким вимогам:
ДСТУ EN 60950-1 діє до: 2015
ДСТУ ETSI EN 301 489-19: 2008
ДСТУ ETSI EN 300 440-2 діє до: 2014

Офіційний постачальник і представник ТОВ «Beacon» Сумська 57, м. Харків, Україна, 61022
тел. +38 (050) 590-08-08


