SMART CAR
Instrukcja uruchomienia
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Smart Car
Urządzenie obsługujące standard
4G LTE
Stała łączność dzięki hotspotowi
Wi-Fi w pojeździe
Bieżące powiadomienia o stanie
pojazdu i zbliżających się
przeglądach
Lokalizacja pojazdu
z wykorzystaniem GPS
Łatwa instalacja i konfiguracja

KROK 1.

Pobierz aplikację T-Mobile Tracker
Aplikacja T-Mobile Tracker jest dostępna bezpłatnie
w Apple App Store i Google Play. Wyszukaj aplikację
T-Mobile Tracker w sklepie z aplikacjami lub odwiedź
stronę www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/smart-car.

Wskazówka: Upewnij się, że korzystasz z najnowszej
wersji systemu operacyjnego oraz że Twój telefon
spełnia minimalne wymagania techniczne do
uruchomienia aplikacji.

KROK 2.

Utwórz konto
Uruchom aplikację T-Mobile Tracker na smartfonie,
naciśnij Zarejestruj się na ekranie głównym i postępuj
zgodnie ze wskazówkami, aby utworzyć nowe konto.
Zostaniesz poproszony o weryfikację Twojego numeru
telefonu komórkowego przez SMS. Aplikacja poprowadzi
Cię przez kolejne etapy konfiguracji.

KROK 3.

Włóż kartę Micro SIM
Za pomocą igły dostarczonej wraz z urządzeniem
Smart Car wysuń uchwyt na kartę SIM z urządzenia.
Umieść kartę Micro SIM w uchwycie tak, aby tworzyła
z nim jednolitą powierzchnię i wsuń uchwyt do urządzenia.
Wskazówka: Sprzedawca T-Mobile może pomóc
zainstalować kartę SIM. Używaj wyłącznie dostarczonej
karty SIM!

KROK 4.
Model: ZX000
FCC ID: 000-ZX00 0
WIFI M AC : XXXXXXXX

X

S/N:XXXXXXXX X
SSID:XXXXXXXXX X
Pa ssword:XXXXXXX X
H/ W: XXXXXX X
DATE:MM/YYY Y

IMEI: 00000000000000

0

Zeskanuj kod kreskowy IMEI
Urządzenie Smart Car ma unikatowy 15-cyfrowy numer,
tzw. IMEI. Numer IMEI znajdziesz na naklejce swojego
urządzenia oraz na dołączonej karcie hotspot Wi-Fi. Użyj
aplikacji T-Mobile Tracker, aby zeskanować kod kreskowy
lub wprowadź numer IMEI ręcznie.
Wskazówka: Nie podłączaj urządzenia do gniazda
diagnostycznego w swoim samochodzie, zanim aplikacja
T-Mobile Tracker nie poinformuje Cię, że należy to zrobić.

KROK 5.

Zlokalizuj gniazdo OBD
Gniazdo diagnostyczne OBD (On Board Diagnostics)
znajduje się zazwyczaj pod deską rozdzielczą od strony
kierowcy, często w odległości do 45 cm od kierownicy.
Jeżeli masz trudności ze zlokalizowaniem gniazda OBD
w swoim samochodzie, aplikacja T-Mobile Tracker
może pomóc Ci w jego odszukaniu.
Wskazówka: Naciśnij ikonę latarki w aplikacji
T-Mobile Tracker. Ułatwi Ci to odszukanie gniazda
OBD w samochodzie.

KROK 6.

Zainstaluj urządzenie
Po znalezieniu gniazda OBD możesz zainstalować
urządzenie.
Ustaw prawidłowo wtyk urządzenia względem gniazda
OBD i mocno go wsuń. Wtyk powinien idealnie pasować
do gniazda.
Wskazówka: Należy prawidłowo ustawić urządzenie
względem gniazda OBD przed wsunięciem wtyku
do gniazda, aby były idealnie dopasowane.

KROK 7.

Wybierz się na przejażdżkę
Urządzenie musi ustanowić połączenie komórkowe
i ustalić współrzędne swojego położenia według GPS.
Wybierz się na 10-minutową przejażdżkę, aby dokończyć
konfigurację urządzenia. Aplikacja T-Mobile Tracker
powiadomi Cię, kiedy połączenie będzie ustanowione.
Uwaga kierowcy nie powinna być rozpraszana w czasie
jazdy. Prowadząc pojazd, nie korzystaj z telefonu.
Wskazówka: Nie odłączaj urządzenia od gniazda przez
pierwsze 24 godziny po jego zainstalowaniu.

KROK 8.

Połącz się ze swoim hotspotem
Wi-Fi
Każde urządzenie ma domyślną nazwę sieci (tzw. SSID)
i hasło. Informacje te znajdziesz na naklejce lub na kartce
dołączonej do opakowania. Hotspotem Wi-Fi możesz
zarządzać w aplikacji T-Mobile Tracker. Z menu wejdź
w Hotspot T-Mobile.
Wskazówka: Informacje na temat bardziej
zaawansowanych ustawień znajdziesz w sekcji
Zaawansowane Hotspot Wi-Fi w aplikacji T-Mobile Tracker.
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Opis urządzenia OBD II
1	Zagłębiony przycisk do resetowania urządzenia
2 Gniazdo karty Micro SIM
3 Przycisk ponownego uruchomienia
4 Dioda 1
5 Dioda 2
6 Interfejs OBD II
TCS534340.1

Diody informujące o stanie
urządzenia
1

WSKAŹNIK DIODY
Dioda
1 (Zasilanie)
2

STAN WSKAŹNIKA
Zielony migający

Urządzenie jest zasilane z wewnętrznej baterii.
3

Dioda 1 (Zasilanie)

Zielony stały

Urządzenie jest zasilane z akumulatora pojazdu.
Dioda 2 (Sygnał)

Czerwony stały

Urządzenie jest włączone, ale nie ma połączenia
z siecią komórkową.
Dioda 2 (Sygnał)

Zielony stały

Urządzenie jest połączone z siecią 4G, ale dane nie
są przesyłane.
Dioda 2 (Sygnał)

Zielony migający

Urządzenie jest połączone z siecią 4G i trwa
przesyłanie danych.

Informacje dodatkowe
Korzystanie z niektórych treści lub funkcji może
wiązać się z osobnymi, dodatkowymi opłatami i/lub
może wymagać dostępu do określonych usług lub do
połączenia Wi-Fi. Wymagany jest kompatybilny samochód
i urządzenia. Wi-Fi: Urządzenia korzystające z połączeń
bezprzewodowych mogą być podatne na próby uzyskania
nieuprawnionego dostępu do danych i oprogramowania
zapisanego w urządzeniu. Urządzenia podłączone
do Internetu współkorzystające z Wi-Fi zużywają
przydzielony pakiet transmisji danych. Korzystanie
z urządzeń podłączonych do Internetu podlega Warunkom
handlowym T-Mobile. Zdjęcia urządzenia i aplikacji
zamieszczono w celach ilustracyjnych. Zasięg: Mogą
występować lokalnie miejsca o ograniczonym zasięgu
sieci komórkowej i GPS. Dodatkowe informacje, mapy
zasięgu oraz ograniczenia i inne szczegóły podano
w Warunkach handlowych i Regulaminach na stronie
www.t-mobile.pl. T-Mobile i kolor magenta są znakami
towarowymi Deutsche Telekom AG.

Informacja prawna
Copyright © 2018 ZTE CORPORATION.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być
cytowany, powielany, tłumaczony ani wykorzystywany
w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami,
elektronicznymi lub mechanicznymi, w tym poprzez
fotokopiowanie i mikrofilmowanie, bez uprzedniej
pisemnej zgody ZTE Corporation.
Wydawcą instrukcji jest ZTE Corporation. Zastrzegamy
sobie prawo do poprawiania błędów drukarskich
i aktualizacji danych technicznych bez zapowiedzi.
Mojio, Mojio Smart Car, Made for Mojio, Powered
by Mojio oraz logo Mojio są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Moj.io Inc. Moj.io attributes © 2018 Moj.io
Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodatkowe informacje, w tym zasady ochrony danych
osobowych oraz warunki korzystania, podano na stronie
www.moj.io.

Pomoc techniczna
Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się
z Działem Obsługi Klienta T-Mobile, pod nr tel 602 900 000
(opłata za połączenie zgodna z posiadaną taryfą)

