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Çfarë ka në kuti

ose

MOVETRACK x 1 USB kabull x 1 Etiketë bagazhi / Etiketë kafshësh x 1

Kaçavidë x 1 Vidë x 2 Udhëzues i shpejtë për të filluar përdorimin x 1

Ju lutem lexoni me kujdes këtë dokument para përdorimit pajisjes suaj.
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Pasqyra e pajisjes
①   ②  ③

④

⑤         ⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

Treguesi i baterisë  

Treguesi i GPS  

Treguesi i Rrjetit

Butoni i kyçjes  

Porti i Mikro -USB

Mbulesa e kartës Nano - SIM
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Kategoria

Treguesi
i baterisë

Përshkrimi

Treguesi i GPS

Treguesi i Rrjetit 

Ndezja/Fikja

• Shtypeni një herë për të shfaqur statusin e
baterisë/GPS/rrjetit.
• Mbajeni të shtypur butonin e ndezjes/fikjes për së paku
3 sekonda derisa 3 LED-at të ndizen me ngjyrë të kaltër
për të ndezur  pajisjen MOVETRACK.

• Drita e kaltër kur lidhet me rrjetin e të dhënave celulare.
• Drita e kuqe kur nuk ka mbulueshmëri me rrjet.
Ju lutemi sigurohuni që karta Nano-SIM është futur
në mënyrë të saktë, dhe që kodi PIN tashmë është
çaktivizuar (shih Çaktivizimi i kodit PIN në faqen 4).

• Vezullon ngjyrë të kuqe gjatë kërkimit të sinjalit GPS
• Drita e kaltër kur pajisja MOVETRACK e ka gjetur
vendndodhjen e GPS-it të tij.
• Drita e kuqe kur pajisja MOVETRACK nuk mund
të gjejë vendndodhjen e GPS-it të tij. 

• Vezullon ngjyrë të kuqe gjatë mbushjes.
• Drita e kaltër kur mbushet plotësisht.
• Drita e kuqe kur bateria është e ulët.

Porti i Mikro-USB Për mbushje

Mbulesa e
kartës Nano-

Largojeni për të futur kartën Nano-SIM
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Konfigurimi i pajisjes MOVETRACK

Sigurimi i kartës Nano-SIM
Karta Nano-Sim (nuk është e përfshirë në këtë produkt)
nevojitet për ta konfiguruar dhe përdorur pajisjen MOVETRACK. 
Ju lutemi, kontaktoni operatorin tuaj për të kërkuar një ofertë për të
dhëna me kartë Nano-SIM, kompatibile me rrjetin 2G.

Futja e kartës Nano-SIM
Ju lutemi referohuni në hapat në vijim gjatë futjes së kartës suaj
Nano-SIM, duke u  siguruar që lidhja në internet është në dispozicion.

Çaktivizimi i kodit tuaj PIN

****

Siguria

Siguria

Kyçja e kartës SIM

Kyçja e kartës SIM

Futeni kartën Nano-SIM në një pajisjes tjetër, si p.sh. në një telefon të mençur,
në mënyrë që ta çaktivizoni kodin PIN para se ta futni atë në pajisjen tuaj MOVETRACK

Kyçeni kartën SIM
Kërkon kodin PIN për
të përdorur telefonin
            

Parametrat

Vendosni kodin
PIN të SIM-i

Konfirmo
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Largoni mbulesën e kartës Nano-SIM duke përdorur kaçavidën që gjendet në kuti

Mbylleni mbulesën e kartës Nano-SIM dhe shtrëngoni dy vidat

Vendoseni kartën tuaj Nano-SIM.
Ju lutemi, sigurohuni të keni çaktivizuar kodin PIN para se ta futni kartën Nano-SIM
në pajisjen tuaj MOVETRACK.
  (Shih Disabling your PIN code (Çaktivizimi i kodit tuaj PIN) në faqen 4)
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Kujdes:
Ju lutemi, mos tentoni ta çmontoni vetë pajisjen MOVETRACK. 
Nëse tentoni, do ta dëmtoni cilësinë e funksionimit të
papërshkueshmërisë së ujit të pajisjes MOVETRACK dhe do ta bëni
garancionin e pavlefshëm.

Mbushja me bateri e pajisjes MOVETRACK
Vendoseni kabllon mikro-USB në pajisjen tuaj MOVETRACK dhe 
lidheni atë me një mbushës USB ose me çfarëdo porti USB 1A/5V

• Gjatë mbushjes, drita e baterisë do të vezullojë kuq.
• Bateria është mbushur plotësisht kur drita e baterisë të ndryshojë 
në ngjyrë të kaltër.
Nevojiten të paktën 2.5 orë për ta mbushur plotë baterinë e pajisjes 
MOVETRACK.
Shënim: Mbusheni pajisjen MOVETRACK së paku 2.5 orë përpara 
përdorimit të parë.
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< -20°C

Ndezja e pajisjes MOVETRACK
Mbajeni të shtypur butonin e ndezjes/fikjes për të paktën 3 sekonda, 
deri sa në 3 LED-at të ndizet ngjyra e kaltër, për ta ndezur pajisjen 
tuaj MOVETRACK.
 3 LED-at tregojnë statusin e punës së pajisjes tuaj MOVETRACK.

Temperatura dhe mbushja me bateri
Kujdes:   Ne nuk e rekomandojmë përdorimin e pajisjes 
MOVETRACK në mjedise jashtë temperaturave nga -10°C deri në 
45°C. Ju lutemi që pajisjen MOVETRACK ta mbushni me bateri 
vetëm në temperatura midis 0°C deri në 55°C. Mbushja me bateri 
jashtë këtyre temperaturave e anulon garancionin.
Në mënyrë që ta mbroni pajisjen tuaj MOVETRACK, ekzistojnë disa 
kufizime lidhur me mbushjen me bateri dhe përdorimin. Këto kufizime 
varen nga temperatura e ambientit dhe janë paraqitur hollësisht më 
poshtë:

Mjedisi
Temperatura

Kufizimet Temperatura
e ambientit

Pajisja juaj
MOVETRACK
nuk mund të
mbushet 

Nëse vendoset kabulli USB për ta
mbushur me bateri, pajisja
MOVETRACK në mënyrë të shpejtë
do të ndezë dhe fikë një dritë të
kuqe dhe automatikisht do të fiket.
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Mjedisi
Temperatura

Mbushja
e baterisë

Pajisja
MOVETRACK
nuk mund të
mbushet me bateri

Nëse kabulli USB vendoset për
mbushje me bateri, pajisja MOVETRACK
do të ndalojë automatikisht mbushjen
me bateri por ju mund ta përdorni
ende pajisjen.

Pajisja
MOVETRACK
nuk mund të
mbushet me bateri

Nëse kabulli USB vendoset për mbushje
me bateri, pajisja MOVETRACK do të
fillojë të mbushet me bateri dhe ju
mund ta përdorni pajisjen normalisht.

Pajisja
MOVETRACK
nuk mund të
mbushet me bateri

Nëse kabulli USB vendoset për mbushje
me bateri, pajisja MOVETRACK do të
ndalojë automatikisht mbushjen me
bateri por ju mund ta përdorni
ende pajisjen.

Pajisja
MOVETRACK
nuk mund të
mbushet me bateri

Nëse kabulli USB vendoset për mbushje
me bateri, pajisja MOVETRACK do të
fillojë që në mënyrë të shpejtë të ndezë
një dritë të kuqe dhe automatikisht
do të fiket

Veprim
përjashtues

-20°C ~ 0°C

0°C ~ 55°C

56°C ~ 60°C

> 60°C
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Konfirmimi që pajisja juaj MOVETRACK është e lidhur në rrjet

Pasi që pajisja juaj MOVETRACK të jetë ndezur plotësisht, shtypeni 
butonin e ndezjes/fikjes për të kontrolluar statusin e lidhjes në rrjet.    
Nëse LED-i i rrjetit është i kaltër, kjo do të thotë se pajisja është lidhur  
me sukses në rrjetin 2G/GPRS.
Nëse LED-i i rrjetit është i kuq, kjo do të thotë se pajisja nuk është 
lidhur në rrjet.
Kontrolloni a e keni çaktivizuar kodin PIN të kartës Nano-SIM (shih 
faqen 4).
Nëse gabimi vazhdoni, ju lutemi kontaktoni me operatorin tuaj për të 
kërkuar ofertë për të dhëna me kartë Nano-SIM, kompatibile me rrjetin 
2G

Lidhja e suksesshme Lidhja e dështuar
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 App Store Google Play

Instalimi i aplikacionit
Aplikacioni i pajisjes MOVETRACK është i domosdoshëm për 
konfigurimin dhe përdorimin e pajisjes MOVETRACK.
  Ju lutem shkarkoni nga App Store ose nga Google Play Store, pastaj 
instalojeni dhe aktivizojeni në telefonin tuaj të mençur.
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1. Vendosni një emër të përdoruesit dhe një fjalëkalim.

2. Shkruani një adresë e-maili. Në këtë adresë do të dërgohet
një lidhëz për ta rivendosur fjalëkalimin në rast se e harroni atë. 
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4.    Në adresën e e-mailit tuaj do të dërgohet një kod verifikimi brenda 
pak minutash. Vendoseni atë këtu në aplikacion për të vazhduar.

Kyçu në llogarinë tuaj
Shkruani emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për t’u kyçur.
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Çiftimi
1.    Prekeni + për të shtuar pajisjen tuaj MOVETRACK.

2. Zgjedheni I  want  to  add a  new tracker.  Do t'ju jepet autoritetit i 
administratorit
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3.  Vendoseni IMEI-n për të çiftuar pajisjen tuaj MOVETRACK a. 
Skanojeni me kod QR
Skanojeni kodin IMEI QR që gjendet në tiketë në kuti.
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IMEI: XXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

b. Shkruajeni numrin IMEI manualisht.
Klikoni në Input IMEI në ekranin Scan QR code. Shkruani kodin 
identifikues unik të pajisej MOVETRACK (IMEI) dhe prekeni Confirm 
për të çiftuar pajisjen tuaj MOVETRACK me telefonin tuaj të 
mençur. IMEI mund të gjendet ose në anën e pasme të pajisjes 
suaj MOVETRACK ose në kuti të pajisjes MOVETRACK.  (Shih më 
poshtë)
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4.    Shkruajeni emrin tuaj.

5.    Shkruajeni emrin e monitoruesit tuaj.

6.    Zgjedhni një foto të profilit për monitoruesin tuaj.
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Përfundimi
Nëse pajisja MOVETRACK dhe telefoni i mençur janë çiftuar me 
sukses, tani në telefonin tuaj të mençur do të paraqitet faqja 
kryesore e aplikacionit me një hartë që tregon vendndodhjen e 
pajisjes MOVETRACK.
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Përdorimi i pajisjes MOVETRACK.
MOVETRACK mund të përdoret për të monitorojë çdo gjë, nga 
bagazhi dhe valixhet deri te fëmijët dhe kafshët shtëpiake.
Përdorimi i tiketës së bagazhit.
Shkopsini tiketën e bagazhit dhe futeni pajisjen tuaj MOVETRACK 
siç tregohet më poshtë. Ju lutemi sigurohuni që ta drejtvendosni 
butonin e ndezjes/fikjes në pajisjen tuaj MOVETRACK me butonin në 
anën e tiketën së bagazhit

Përdorimi i tiketës së kafshës shtëpiake.
Futeni pajisjen tuaj MOVETRACK në etiketë e kafshës shtëpiake siç 
tregohet më poshtë. Ju lutemi drejtvendoseni dritaren e çelur në atë 
mënyrë që 3 ikonat e njoftimit të jenë të dukshme.
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Çasja në funksionet e pajisjes MOVETRACK

Ndezja/Fikja
Mbajeni të shtypur tastin e ndezjes/fikjes (Power) për 3 sekonda 
për të ndezur/fikur pajisjen tuaj MOVETRACK. 

Funksionet e aplikacionit MOVETRACK
Faqja kryesore e aplikacionit

Rrëshqitni në 
anën e majtë 
për të nxjerrë 
menynë e 
navigimit
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Fshihni ose shfaqeni menynë e shkurtores 
shortcut menu).

Prekeni për të freskuar vendndodhjen e
pajisjes suaj MOVETRACK.

Prekeni për ta parë dhe për të ngritur rrethojat elektronike.

Prekeni për të naviguar një rrugë deri te përcjellësi juaj.

Treguesi i nivelit të baterisë:  Prekeni për të
ndryshuar parametrat e kursimit të energjisë/baterisë.

Prekeni për të freskuar vendndodhjen e telefonit
tuaj të mençur.

Zmadhimi dhe zvogëlimi i hartës.
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Menaxhimi i përdoruesit
Në aplikacion mund të shtohen edhe përdorues të tjerë përmes 
skanimit të kodit QR.

Shtimi i një përdoruesi për skanimi të kodit QR
Prekeni Users në menynë e navigacionit, pastaj + për të bërë 
ftesë.

Shkarkojeni dhe instalojeni aplikacionin MOVETRACK në 
telefonin e mençur të përdoruesit të ri.
 Krijojeni një llogari dhe kyçuni.
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Prekeni I want to follow other’s tracker dhe skanojeni kodin QR të 
aplikacionit të administratorit. 

Përdoruesit e shtuar përmes kodit QR kanë qasje në pothuajse të 
gjitha funksionet e aplikacionit të administratorit, të tilla si kontrolli i 
vendndodhjes së pajisjes MVETRACK. Megjithatë, ata nuk mund të 
shtojnë apo të fshijnë përdorues të tjerë.



Zonë e sigurtë
Prekeni     në faqen kryesor për të pasur qasje në menynë e zonës së 
sigurtë. Ju mund të konfiguroni zona gjeografike të quajtura zonat e 
sigurta (p.sh., shtëpia).
Pas konfigurimit, do të merrni një njoftim në aplikacioni tuaj çdo herë 
që pajisja juaj futet në zonën e sigurtë ose del nga ajo.
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Parametrat e kursimit ë energjisë/baterisë
Preken  i   në faqen kryesor për të pasur qasje në parametrat e 
kursimit të energjisë/baterisë. Zgjedhni shpeshtësinë e përditësimit të 
vendndodhjes (çdo 3, 5, 15, 30 ose 60 minuta) dhe regjimin (I sakta, 
Normal ose Manual). Bëni përzgjedhjet tuaja në bazë të asaj çfarë 
funksionon për ju në aspektin e saktësisë dhe jetëgjatësisë së baterisë.
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Historiku i vendndodhjes
Prekeni Settings (parametrat), pastaj Location history (Historiku i 
vendndodhjes), për të parë lëvizjet e pajisjes suaj MOVETRACK në 
një ditë/periudhë kohore të caktuar.  Specifikoni datën dhe 
periudhën kohore.  Harta automatikisht do të zmadhohet për të 
treguar të gjitha vendndodhjet e regjistruara të pajisjes suaj 
MOVETRACK. Zmadhojeni ose zvogëlojeni për të patur një pamje 
më të qartë.



Përditësimi
Përdoreni menynë e përditësimit (Update menu) për të parë se a ka 
ndonjë version të ri të softuerit për pajisjen tuaj MOVETRACK ose për 
aplikacion.
Prekeni butonin në fund të faqes për të kontrolluar për përditësime
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Pyetjet më të shpeshta
1.A janë ndonjë nga materialet e përdorura në këtë produkt të 
dëmshme për trupin e njeriut apo të kafshëve?
Materiali i përdorur ka kaluar të gjitha testimet lidhur me sigurinë 
dhe është i sigurtë për përdorim të përditshëm.

2.Pse nuk mund të mbushet me bateri pajisja ime Movetrack?
• Sigurohuni që bateria juaj nuk harxhuar krejtësisht; nëse bateria 
është bosh për një kohë të gjatë, mund të nevojiten disa minuta që 
treguesi të ndizet.
• Sigurohuni që mbushja e baterisë të bëhet në kushte normale 
(0°C deri në +45°C).

• Kur ndodheni jashtë vendit, kontrolloni se a është tension i 
përshtatshëm.
3.A mund të bëjë thirrje në pajisjen time MOVETRACK?
Pajisja juaj MOVETRACK nuk e përkrahë thirrjen me zë.
4.Sa përdorues mund ta monitorojnë pajisjen time MOVETRACK 
në të njëjtën kohë?
10 përdorues mund ta monitorojnë pajisjen MOVETRACK në çdo 
kohë. Ju mund t’i ftoni përdoruesit përmes bashkëndarjes së kodit 
QR në faqen Invite User (Fto përdorues) në aplikacion.
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5. Pse nuk më paraqitet vendndodhja në pajisjen time MOVETRACK?
• Konfirmoni që karta juaj Nano-SIM i ka të aktivizuara të dhënat.
• Sigurohuni që karta Nano-SIM është vendosur në mënyrë të duhur 
në pajisjen tuaj MOVETRACK dhe sigurohuni që e keni çaktivizuar 
kodin PIN para futjes së saj në pajisjen tuaj MOVETRACK.
• Kontrollojeni nivelin e baterisë së pajisjes MOVETRACK.
• Sigurohuni ë pajisja juaj MOVETRACK ka qasje në një sinjal të 
qartë.
• Fikeni dhe ndizeni pajisjen MOVETRACK për ta rikthyer shërbimin.
6.Pse merr shumë kohë për të gjetur vendndodhjen time?
Kontrollojeni se cili regjim i kursimit të energjisë/baterisë është i 
përzgjedhur. Në regjimin manual, pajisja juaj MOVETRACK mund ta 
gjejë vendndodhjen tuaj vetëm kur ta prekni butonin   .
7. A është pajisja ime MOVETRACK e papërshkueshme nga uji?
Kjo pajisje është e vlerësuar me IP67, pra është rezistente ndaj 
spërkatjes me ujë. Mos mbani pajisjen tuaj MOVETRACK kur të futeni 
nën ujë për periudha të gjata kohore, për shembull gjatë notit, zhytjes 
ose larjes në banjo.



8. Për çfarë i përdorni të dhënat e mia personale?
Të dhënat tuaja personale nuk do të përdoren për qëllime 
reklamimi, përveç nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj. Për më tepër, 
ne nuk do t’ia transferojmë të dhënat tuaja personale asnjë pale të 
tretë pa pëlqimin tuaj. Transferimi i të dhënave personale te 
institucionet publike dhe autoritetet publike që kanë të drejtë të 
marrin informata të tillë, do të bëhet vetëm deri në masën e 
kërkuar me ligj apo nëse jemi të detyruar që të veprojmë ashtu për 
shkak të ndonjë urdhri apo aktvendimi gjyqësorë. Nëse 
autorizojmë palë të treta për të ofruar shërbime të caktuara për 
ne, palët e tilla do të kenë çasje të kufizuar në të dhënat 
personale, për aq sa kjo është e nevojshme për t’i ofruar 
shërbimet e tilla. Palët e tilla të treta janë të detyruara për të 
vepruar në pajtueshmëri me ligjet e zbatueshme për mbrojtje të të 
dhënave si dhe të Politikës sonë për privatësi gjatë përpunimit të 
të dhënave personale.


