Trakdot™ Luggage

Rastreie sua bagagem de viagem.

Guia Rápido de Iniciação / Garantia
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Recebi meu Trakdot™. E agora?
Em seu pacote
Quando abrir pela primeira vez seu Trakdot™, você vai encontrar o Rastreador
de Bagagem, duas baterias, um guia rápido e uma etiqueta de bagagem de
cortesia.
Como funciona
A primeira coisa a fazer é colocar as baterias fornecidas em seu dispositivo
Trakdot™. Para abrí-lo, pressione o botão laranja do meio e levante as bordas
do estojo preto até que o botão laranja se mova abaixo do estojo e empurre-o
para frente, revelando o compartimento da bateria.
Antes de colocar a bateria, anote o ID (identificador) da etiqueta no dispositivo,
que mais tarde será usado para ativar seu dispositivo Trakdot™. Depois de
anotar o código único, insira as baterias.
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Uma vez que você deslizou o compartimento da bateria de volta ao dispositivo,
visite www.trakdot.com para ativar seu dispositivo. Depois da ativação, pressione o botão laranja central por 3 segundos. A luz vermelha aparecerá por
10-15 segundos. Uma vez que o dispositivo estiver conectado à rede com êxito, a
luz vermelha se reverterá em verde.
A qualquer momento, você pode pressionar o botão laranja para se assegurar
de que seu dispositivo está ligado e operando devidamente, se a luz verde
aparecer uma vez, que significa que o dispositivo ainda está ligado. Desligue o
dispositivo, simplesmente segurando o botão laranja até que pisque em verde
por 3 vezes e então a luz se apaga.
Passos simples para acessar o compartimento da bateria.
1)

Delicadamente evante a borda do encarte (estojo) preto.

2)
3)

Empurre
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Como ativar meu dispositivo Trakdot™?
Para ativar seu dispositivo Trakdot™, primeiro localize a etiqueta de seu ID
único (página 4). Uma vez identificado, visite www.trakdot.com.
1)

Primeiro, clique “Ativar Dispositivo”

2)

Selecione “Registrar”
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3)

Crie sua conta “Meu Trakdot
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4)

Confirme sua conta através de seu e-mail

5)

Logue como usuário

6)

Uma vez logado, selecione “Adicione Dispositivo”
e entre seu ID único no quadro
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7)

Escolha seu plano de subscrição (assinatura)

8)

Adicione outro dispositivo, adicione um cupom ou checkout (finalize)

9)

Seu dispositivo agora aparecerá como ativado
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Como ligar e desligar meu Trakdot™?
Agora que você recebeu seu dispositivo Trakdot™, você vai querer se certificar
que você acompanha todo o processo de configuração (página 4). Se você já o
fez corretamente e quer saber como ligar e desligar seu Trakdot™, estamos
aqui para leva-lo a isso.
Ligue seu Trakdot™
Pressione o botão laranja por 3 segundos e ele ficará vermelho
por 10-15 segundos.
Uma vez conectado com êxito à rede, a luz se tornará verde.
Seu dispositivo está ligado.
Desligue seu Trakdot™
Segure o botão laranja até que ele pisque verde
por 3 vezes e então a luz apagará.
Seu dispositivo agora está desligado.
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Garantia limitada do Trakdot™ Luggage
O que essa Garantia cobre
Essa garantia limitada cobre defeito de material e fabricação de seu dispositivo
Trakdot™ Luggage por 2 anos desde a data da compra. A Globatrac, LLC vai
repor seu dispositivo com um novo sem nenhum custo. Não haverá qualquer
taxa de ativação para a nova unidade e o seu serviço anual já contratado permanecerá intacto.
Globatrac, LLC cobrirá os custos de envio do dispositivo com defeito e os custos
do envio do dispositivo substituto.
O que essa Garantia não cobre
Esta limitada garantia não cobre defeitos ou danos causados por acidente, má
utilização, abusos, negligência, fogo, água, fenômenos da natureza, utilização
em desacordo com as instruções, manutenções impróprias, ou utilização ou
armazenamento em meios não apropriados. Nota: esse dispositivo não funcionará em um sinal de telefone celular.
Como obter cobertura de garantia
Vá ao www.globatrac.com e clique no ícone Customer Service e siga as
instruções para reivindicação de garantia.
Escreva-nos
Requeira sua cobertura de garantia escrevendo para Globatrac, LLC 2030 Westwodd Blvd., Suite 250 Los Angeles CA 90064 USA – Aos cuidados de: Customer
Service. Inclua seus dados para contato e nós daremos instruções para o processo de reivindicação de garantia.
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Telefone
Fale com a Globatrac, LLC no (310)362-7200 e peça ao Customer Service pelo
seu Trakdot™ Luggage. Nós daremos instruções para o seu processo de reivindicação de garantia.
Limitações de Responsabilidade
A Globatrac, LLC não faz quaiquer outras garantias expressas. Quaisquer garantias implícitas, incluindo garantias implícitas em merchandising ou adequação
para um propósito particular, estão limitadas em duração ao período da
expressa garantia. Alguns estados e países não permitem limitações em quanto
tempo dura uma garantia implícita, então a limitação acima pode não ser aplicada a você.
Suas soluções estão limitadas exclusivamente à reposição do produto. Nós não
seremos responsáveis por nenhum incidente ou danos consequentes de uso ou
da compra deste produto incluindo danos por perda de uso. Alguns estados ou
países não permitem a exclusão ou limitação de danos por incidentes ou consequenciais, então a limitação acima ou exclusão podem não se aplicar a você.
Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você pode ter também outros
direitos que variam de estado a estado, país a país.
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