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1. Algemene informatie 

 

Gefeliciteerd met uw Spotter Dock.  

Mocht u vragen hebben over het gebruik die niet beantwoordt worden in deze handleiding kunt u contact met ons opnemen via support@spottergps.com.  

1.1. In de verpakking 

- Spotter Dock 

1.2. Met het oog op het milieu 

Spotter B.V. heeft ervoor gekozen al het overbodige verpakkingsmateriaal weg te laten en ervoor gezorgd dat de materialen makkelijk te scheiden zijn.  

2. Voorbereiding 

2.1. Aansluiting 

1. Bevestig de micro USB-kabel aan de EU-stekker die geleverd zijn bij de Spotter GPS Tracker. Dit kunt u doen door de USB-aansluiting van de USB-

kabel in de USB-poort van de EU-stekker te pluggen.  

2. Steek de EU-stekker in het stopcontact.  

3. Bevestig nu de Spotter Dock aan de micro USB-kabel. Dit kunt u doen door de micro USB-aansluiting van de kabel in de micro USB-ingang aan de 

achterkant van de Spotter Dock in te pluggen. 

4. Zet nu de Spotter GPS Tracker recht in de Spotter Dock met het logo naar voren. 

5. De Spotter laadt op als het rode lampje zachtjes begint te branden aan de voorkant van de Spotter Dock.  

3. Technische gegevens 
Netspanning: 100-240V / 50-60Hz 

Afmetingen (b x h x d):  76 x 76 x 34 mm. 

Gewicht: 38 gram 
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4. Onderhoud 
Voor het schoonmaken van de Spotter Dock dient u een zachte doek te gebruiken. Deze mag licht vochtig gemaakt worden met een zacht 

schoonmaakmidddel. Het schoonmaakmiddel mag geen alchohol, spiritus, ammonia of bijtende middelen bevatten. 

5. Verhelpen van storingen 
Het valt niet binnen de garantie als u de Spotter Dock zelf probeert te repareren. Maak het apparaat dan ook niet open. Als zich een probleem voordoet 

neem dan contact op met onze klantenservice via support@spottergps.com. 

6. Garantie 
De garantietermijn bedraagt 24 maanden op de hardware en gaat in vanaf het moment dat de Spotter Dock is geleverd. Meer informatie over de 

garantieregeling leest u in onze Algemene Voorwaarden, artikel 15 en 16.  
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7. Veiligheidswaarschuwingen 

 

7.1. Water 

De Spotter Dock is niet waterdicht. Zorg ervoor dat deze niet in aanraking komt met water.  

 
7.2 AEEA-richtlijn 

Met dit symbool op de verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-

richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als 

ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden gebracht naar het lokale gemeentelijke 

inzamelpunt voor recycling.  

 

8. Deze gebruikershandleiding 

Wij hebben deze handleiding met veel zorg samengesteld. Door de continue productontwikkeling kan het voorkomen dat informatie niet volledig actueel is. 

Spotter B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor redactionele of technische fouten in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade 

voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit materiaal.  

 


