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Conteúdo da embalagem/componentes do produto 
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Bolsa Encaixe do clipe Correia 
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Botão SOS 

Botão de alimentação 

Luz azul 
Luz vermelha 

Luz verde 

Porta de carregamento 



 
 
 
Estas instruções 
de funcionamento destinam-se 
ao localizador Trackisafe Mini 
2G GPS, que será simplesmente 

designado como “Localizador” 
neste documento. Estas instruções contêm importantes 
informações sobre a configuração e 
operação do equipamento. 

Antes de utilizar o localizador, consulte as instruções de funcionamento com atenção. 
Isto aplica-se particularmente às notas de segurança. O não cumprimento destas 
instruções de funcionamento poderá resultar em ferimentos graves ou danos no 
localizador. 

As instruções de funcionamento baseiam-se nas normas e regras em vigor na União 
Europeia. 

Informações gerais 

 



Quando estiver no estrangeiro, terá também de cumprir as diretrizes e leis 
específicas do país. 

Guarde as instruções de funcionamento para utilização futura. Se transferir 
o seu localizador a terceiros, certifique-se de que inclui estas instruções de 
funcionamento. 

Ligar o localizador 
1. Ligue a extremidade do cabo de carregamento ao localizador através da 

porta de carregamento magnética. 

2. Prima sem soltar o botão de alimentação durante, pelo menos, 3 

segundos. 

A luz verde na parte frontal do localizador deve ficar intermitente durante 

alguns segundos. 

3. Coloque o localizador numa superfície plana e aguarde pelo menos 15 

minutos. 
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O localizador executará o posicionamento inicial de GPS. Isto é necessário 

para que o dispositivo funcione corretamente. O localizador ficará pronto 

para ser utilizado e pode ser ativado. 

Nota: este procedimento só é necessário da primeira vez que ligar o 

localizador. 

Ativar o localizador 
1. Descarregue a aplicação V by Vodafone da Apple Store ou do Google 

Play. 

2. Registe-se ou inicie sessão na sua conta V by Vodafone e clique no 
botão + para adicionar um dispositivo. 

3. Insira o IMEI do seu localizador e siga as instruções para ativar o seu 

plano de preços. 

4. Descarregue a aplicação TrackiSafe da Apple Store ou do Google Play. 

5. Registe-se ou inicie sessão na sua conta TrackiSafe. 



6. Selecione “Activate device” (Ativar dispositivo) 

no menu de operações e siga as instruções. 

Funções 
Verificar a ligação 
Prima o botão de alimentação para verificar se o localizador 
está ligado ou desligado. 
Se a luz verde acender, significa que o localizador está 

ligado. Se não se acender qualquer luz, significa que o 
localizador está desligado. 

Pode verificar a atividade do localizador premindo o botão 

SOS rapidamente. 

Se a luz verde acender, o localizador está ligado. 

Nota: pode poupar a carga da bateria aumentando o intervalo de 
localização na aplicação TrackiSafe. Quando o nível da bateria estiver fraco, 
a luz vermelha ficará intermitente. 



Botão SOS 
Se premir o botão SOS durante, pelo menos, 3 segundos, a 

localização e uma mensagem de texto serão enviadas para o 

e-mail que forneceu. 

Delimitação da área geográfica 
Uma área geográfica delimitada funciona como um limite 

virtual definido por si. Irá receber uma notificação se o 

localizador entrar ou sair desta área. 

1. Selecione o localizador na página inicial do TrackiSafe ou na sua 

aplicação. 

2. Clique em “fence” (limite). 

3. Clique no botão “Create a new fence” (Criar 

um novo limite). 

Será criado um limite retangular cor de rosa em redor da 

localização atual do seu dispositivo (ou no centro do mapa). 

- Também pode introduzir um endereço para posicionar um 
limite. 



- Pode escolher um tamanho predefinido. 

- Pode alterar o tamanho fazendo com que os lados do 

retângulo sejam maiores ou menores ou movendo o 

retângulo. 

4. Assim que o seu limite for criado, pode atribuir um 
nome ao seu limite geográfico e clicar em “Save” 
(Guardar). 

5. Receberá uma notificação na aplicação TrackiSafe sempre que o seu 

localizador entrar ou sair desta área. Se pretender também receber 

notificações por e-mail, toque em “Share11” (Partilhar) e, em seguida, em 

“New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço de 

e-mail para este alerta. 

Alerta de velocidade 
Receberá uma notificação 



assim que o localizador se mover mais rapidamente 

do que a velocidade predefinida por si. 

1. Selecione o localizador na página inicial do 

TrackiSafe ou na sua aplicação. 

2. Aceda a “Settings” (Definições). 

3. Ative o alerta selecionando a caixa de alerta Speed (Velocidade). 

4. Introduza uma velocidade. 

5. Adicione um contacto sempre que necessário. 

6. Clique em “Save” (Guardar). 

7. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda 

à área de definições na aplicação, deslize para a direita em “Speed 

alert” (Alerta de velocidade) e, em seguida, toque em “Share” 

(Partilhar) e em “New contact” (Novo contacto). Poderá então 

adicionar um endereço de e-mail para este alerta. 



Alerta de movimento 
Receberá uma notificação assim que o localizador se 

começar a mover. 

1. Selecione o localizador na aplicação TrackiSafe. 

2. Aceda a “Settings” (Definições). 

3. Ative a opção “Start moving alert” (Iniciar alerta de movimento). 

4. Ative o alerta ao selecionar a caixa “Start Moving alert” (Iniciar alerta de 

movimento) 

5. Clique em “Save” (Guardar). 

6. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda à área 

de definições na aplicação, deslize para a direita em “Moving Start alert” 

(Iniciar alerta de movimento) e, em seguida, toque em “Share” (Partilhar) e 

em “New contact” (Novo contacto). Poderá então adicionar um endereço 

de e-mail para este alerta. 

Alerta de bateria fraca 
Receberá uma notificação na aplicação TrackiSafe 

quando o nível da bateria estiver baixo. 



1. Selecione o localizador na aplicação TrackiSafe. 

2. Aceda a “Settings” (Definições). 

3. Ative a opção “Low battery alert” (Alerta de bateria fraca) 

4. Clique em “Save” (Guardar) 

5. Se também pretender receber uma notificação por e-mail, aceda à 

área de definições na aplicação, deslize para a direita em “Low battery 

alert” (Alerta de bateria fraca) e, em seguida, toque em “Share” 

(Partilhar) e em “New contact” (Novo contacto). Poderá então 

adicionar um endereço de e-mail para este alerta. 
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Significado das luzes e alertas sonoros 

Ação Luz 

Ligar: Prima o botão de alimentação sem 

soltar durante 3 segundos 
A luz verde pisca duas vezes; o 

localizador é iniciado 

Verificar se o dispositivo está ligado à 

rede móvel: 

Prima e solte rapidamente o botão de 

alimentação 

Se o dispositivo estiver ligado: 

A luz verde acende durante 3 

segundos 

Se o dispositivo não estiver 
ligado: 

A luz vermelha fica intermitente 

durante cerca de 5 segundos 
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Quando o dispositivo se liga à rede móvel e ao GPS: 
Prima e solte rapidamente o botão de alimentação 

A luz azul acende durante 3 segundos 

Verificar se o dispositivo está ligado ou desligado: 

Prima rapidamente o botão de alimentação 
Se o dispositivo estiver ligado, as luzes verdes 
acendem-se durante 3 segundos. Se estiver 
desligado, não se acendem quaisquer luzes 

Desligar: Prima o botão de alimentação sem soltar 

durante 3 segundos 

A luz vermelha pisca três vezes; o localizador 

desliga-se 

Prima o botão SOS e aguarde 2 segundos A luz verde pisca duas vezes 

Bateria fraca A luz vermelha fica intermitente 

Bateria em carregamento A luz vermelha pisca lentamente 

Ligado a uma fonte de alimentação e a bateria 

totalmente carregada 

Luz vermelha sólida acesa 



Declaração de Conformidade 
A rede NDM declara por este meio 

que o modelo do equipamento 

de rádio para localização de GPS 

TRKM014 está em conformidade 

com a Diretiva da UE 2014/53/EU. O texto completo 

da Declaração de Conformidade da UE 

pode ser consultado na 

seguinte página da Web: 

www.trackisafe.com/conformitv 

Eliminação 
Eliminação da embalagem 

Elimine a embalagem 

certificando-se de que 

os materiais são corretamente 

separados. Elimine o 
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quot;http:/www.trackisafe.com/conformitv&quot


 

cartão e a embalagem como papel e elimine as folhas através de um 
serviço de recolha de material reciclável. 

Eliminação do localizador 
(Aplicável na UE e em outros 

países europeus com sistemas 

de recolha separada de resíduos e 

materiais recicláveis). 

Os dispositivos antigos não 

podem ser 

eliminado como lixo 

doméstico 

genérico! 

Se já não for possível 

utilizar o localizador, 

todos os consumidores são 

legalmente obrigado a separar 

dispositivos 

antigos dos resíduos domésticos, 

por exemplo, ao eliminá-los utilizando 

um ponto de recolha 

municipal/distrital. Isto assegura que 

os dispositivos antigos são 

 



 

adequadamente reciclados e evita 

um impacto ambiental negativo. Estas 

pilhas não podem ser 

eliminadas como lixo doméstico 

genérico! 

Como consumidor, está 

legalmente obrigado a eliminar todas 

as pilhas num ponto de recolha municipal/distrital ou 

num revendedor, independentemente de conterem ou não 

substâncias nocivas*, de modo a que possam ser 

destruídas de forma amigável para o ambiente. 

*rotuladas como: Cd = cádmio, 
Hg = Mercúrio, PB = chumbo 

 



 

é o motivo pelo qual os dispositivos eletrónicos são 

rotulados 

com o símbolo apresentado aqui. 

sistema para o qual o trackisafe pode transferir as 

respetivas 

obrigações. A tarefa destes esquemas de 

conformidade 

é coordenar a recolha, a separação e 

a reciclagem de embalagens utilizadas. Endereço do fabricante: TRACKIMO 
Grafenberger Allee 277-287, 
D-40237 Dusseldorf 
Número de Telefone: +492115476331 

O sistema de ponto verde garante que 

a Trackisafe cumpre as obrigações das 

leis de embalagens nacionais (fabricantes 

de 

embalagens, fabricantes de enchimento, 

vendedores a retalho 

e importadores), os quais decidiram em conjunto 

encontrar uma organização ou 

 

Obrigações ambientais 


