MANUAL DO USUÁRIO

SPOT GEN3

™
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COMO O SPOT FUNCIONA
1

Satélites fornecem o Sinal.

2

O SPOT obtém sua localização GPS e envia sua
localização junto com a mensagem pré-programada
para os Satélites de Comunicação.

3

Satélites de Comunicação direcionam sua
mensagem para antenas de satélites
específicas ao redor do mundo.

4

Antenas de Satélites e Rede Global
encaminham sua localização e
mensagem para a rede apropriada.

5

Sua mensagem e localização são
entregues a seus contatos por email,
SMS ou notificação de emergência
para o Centro Internacional de
Emergência e Resgate GEOS.

MAPEAMENTO SPOT
Quando o SPOT envia uma mensagem
de Email ou SMS para seus contatos ou o
Centro Internacional de Coordenação de
Resposta de Emergência (IERCC) do GEOS,
isso inclui suas coordenadas GPS e um link
(apenas para email) para ver sua
localização utilizando o Mapeamento SPOT.
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PARTE 1: BEM VINDO

Bem vindo à família SPOT! O dispositivo SPOT fornece tecnologia satelital de mensagens,para
que todos os amantes do ar livre possam se comunicar através de áreas remotas ao redor do
mundo, além do alcance dos celulares. Muito legal, não?

A QUI ES TÃ O A LGUMA S COIS A S I M P OR TAN TE S A
S EREM LEMBRA DA S S OBRE S EU SP OT G E N 3
Before every adventure, test the Buttons/LED on your device while it's turned off. Once
the test has been completed, go outside where the SPOT has a clear view of the sky in all
directions and send a Check In message.

O SPOT precisa de uma área com abertura para o céu para obter o sinal
GPS e enviar as informações mais precisas de localização. Não funcionará
na maneira correta em locais fechados, cavernas, florestas densas. A luz do
sol é sempre mais divertida!

SIGA OS PASSOS ABAIXO PARA TESTAR OS BOTÕES/LEDS:

Mantendo o SPOT com o logo SPOT virado para cima, apontando para o céu,
o equipamento terá uma perfórmance mais eficaz, pois a antena é localizada abaixo
do logo SPOT. Os Aventureiros mais legais deixam seus SPOTs presos nas mochilas.

1. Pressione e segure o botão de RASTREIO seguido pelo botão de ENERGIA. Segure por
aproximadamente 3 segundos. Os LEDs de AJUDA e S.O.S. devem ficar verdes.

Mantenha o SPOT afastado, no mínimo, 30,5cm de outros dispositivos GPS,
para evitar uma interferência no sinal GPS.

NOTA: Uma vez que os LEDs de AJUDA e S.O.S. piscarem verde, você terá aproximadamente
5 segundos para completar o passo 2 e mais 5 segundos para completar o passo 3. Do
contrário, a sequência de teste irá expirar e você terá que começar novamente.

2. Pressione e segure os botões S.O.S. e AJUDA ao mesmo tempo. Todos os LEDs irão
ficar vermelhos.
3. Pressione e segure o botão MENSAGEM PERSONALIZADA e CHECK-IN ao mesmo
tempo. Todos os LEDs ficarão verdes.
Para começar a usar o seu SPOT, nós recomendamos que você gaste alguns minutos lendo
esse Guia do Usuário, então acesse br.FindMeSPOT.com para selecionar um plano de serviço e
ativar o seu dispositivo.

TABELA DE CORES DO LED PARA TESTE DE BOTÕES
BOTÕES
PRESSIONADOS

LED AJUDA

LED S.O.S.

LED ENERGIA

LED GPS

LED DE ENVIO

LED MENSAGEM
PERSONALIZADA

LED RASTREIO

LED CHECK-IN

RASTREIO +
ENERGIA

VERDE

VERDE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S.O.S. + AJUDA
MENSAGEM
PERSONALIZADA +
CHECK-IN
4

VERMELHO VERMELHO
VERDE

VERDE

VERMELHO VERMELHO VERMELHO
VERDE

VERDE

VERDE

VERMELHO
VERDE

VERMELHO VERMELHO
VERDE

VERDE
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PARTE 2: PRIMEIROS PASSOS
Seu SPOT Gen3 precisa de assinatura para se comunicar. Para fazer isso, simplesmente
ative seu dispositivo utilizando as instruções destacadas abaixo.

COM SE U S P O T

DO QUE VOCÊ PRECISA
• Seu SPOT Gen3;
• Uma dessas três fontes de alimentação:
- 4 pilhas AAA de Litium Energizer Ultimate Lithium 8x L92 (inclusas);
- 4 pilhas recarregáveis AAA Energizer NiMH (NH12)
- Cabo USB de energia – 5V
• Manual do Usuário

EM FINDMES POT. COM

DO QUE VOCÊ PRECISA:
• Informações pessoais de Contato
• Informações de contatos em caso de emergência
• Endereço de Email válido
• Informações de Cartão de Crédito
• Número de Série Eletrônico do SPOT (ESN) e código de autorização. Essas informações
encontram-se no compartimento de pilhas
ATIVAÇÃO DE CONTA:
1. Vá até FindMeSPOT.com
2. Usuários antigos devem fazer o login no site. Novos usuários devem fazer o cadastro;
3. Siga os passos para ativação do SPOT, não ignore formulários e páginas;

COLOQUE NO APARELHO AS PILHAS INCLUSAS

4. Escolha os serviços que gostaria de adicionar ao

1. Solte os parafusos para abrir o compartimento de pilhas.

seu SPOT e avance para terminar o processo de ativação.

2. Tome nota do Número de Série (ESN) e Código de Autorização, serão usados durante a
ativação do serviço.
3. Instale as 4 pilhas AAA Energizer Ultimate Lithium 8x ou as pilhas recarregáveis NiMH.
4. Coloque a tampa de volta e aperte os parafusos com uma chave de fenda ou uma moeda.
É importante que você aperte totalmente os parafusos para que a vedagem à prova d’água
funcione perfeitamente.
5. Mantenha as pilhas instaladas, mesmo quando estiver com o cabo ligado, para assegurar a
perfórmance apropriada do sistema, a alimentação por cabo pode falhar.
Baterias substituíveis - CUIDADO: Risco de explosão se a bateria for substituída por um
tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
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NÚMERO DE S ÉRIE (ES N)
E CÓDIGO DE A UTORIZA ÇÃ O

Esses números estão localizados no compartimento
das pilhas de seu SPOT Gen3. Você precisa desses
códigos para ativar sua conta.
NÚMERO DE
SÉRIE ELETRÔNICO (ESN)

ESN: 0-0000000
Auth: 00000000

CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO
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LUZ DE ENERGIA

LUZ GPS

LUZ DE
MENSAGEM

PARTE 3: FUNÇÕES
AJUDA
Peça ajuda a seus amigos e familiars a partir de sua localização GPS, ou peça ajuda
a organizações de assistência (Ex: pneu furado, situações onde não haja risco de morte).
MENSAGEM PERSONALIZADA
Deixe que seus contatos saibam onde você está, enviando uma mensagem préprogramada por você, e sua localização GPS.
S.O.S.
Numa emergência, envie um SOS com sua localização GPS para o GEOS, que facilitará
sua Busca e Resgate (Ex: Mordida de cobra, picada de aranha, perna quebrada).
CHECK-IN
Diga a seus contatos onde você está e que você está bem numa mensagem pré-programada.
RASTREAMENTO
Automaticamente registra e envia sua localização, além de compartilhar com seus
contatos o mapa de sua aventura no Mapeamento SPOT.

AJUDA

MENSAGEM
PERSONALIZADA
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S.O.S.

CHECK-IN
RASTREAMENTO

ENERGIA
Pressione o botão de energia para ligar seu SPOT; O LED irá acender. Pressione e segure
o botão de energia até que o LED pisque rapidamente para desligar seu SPOT.
LUZ GPS
Notifica-o quando o SPOT é capaz ou não de receber informações dos satélites GPS e obter
sua localização GPS.
LUZ DE MENSAGEM
Notifica o quando sua mensagem mais recente foi ou não enviada.
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PARTE 3: USANDO SEU SPOT
E N ER GIA
Há três maneiras de alimentar seu SPOT com energia: 4 pilhas AAA de Litium Energizer Ultimate
Lithium 8x L92 (inclusas); 4 pilhas recarregáveis AAA Energizer NiMH (NH12), ou através do Cabo
USB de energia – 5V. Mantenha as pilhas instaladas, mesmo quando estiver com o cabo ligado,
para assegurar a perfórmance apropriada do sistema, a alimentação por cabo pode falhar.
Atenção: As pilhas NiMH de Lithium não são carregadas enquanto o SPOT está utilizando a
fonte de energia por cabo USB, e o SPOT Gen3 não é a prova d’água enquanto conectado ao
cabo USB.
PARA LIGAR SEU SPOT: apenas pressione e segure o botão de Energia para Ligar, no canto superior
esquerdo do aparelho, as luzes se acenderão.

TES TE INIC IAL D E SIS TEM A
Realize o teste inicial de sistema para avaliar seu sistema de mensagem, para que o SPOT
esteja pronto para enviar mensagens a seus contatos escolhidos.

1

Uma vez definidos os contatos para o SPOT Gen3 em sua conta br.FindMeSPOT.com
dirija-se a um lugar de céu aberto, para que o SPOT tenha uma boa visibilidade do céu.

2

Ligue seu SPOT – Pressione e segure o botão Power, as luzes vão se acender.

3

Pressione e segure o botão Check-In até que a luz da função pisque em verde.

4

Mantenha o SPOT do lado de fora. A luz de GPS vai piscar em verde assim que o SPOT
obtiver sua posição GPS. Assim que o SPOT obtiver sua localização, a luz de Mensagem
e GPS vão piscar em verde ao mesmo tempo por 15 segundos para notificar que sua
mensagem está sendo enviada com sua localização GPS. A luz
de mensagem continuará a
piscar em verde até que o ciclo de mensagem se complete.

5

Verifique se a mensagem foi recebida por seus contatos. Você pode também ver suas
mensagens enviadas em sua conta no site br.FindMeSPOT.com

Para desligá-lo, pressione e segure o botão de Energia até que a luz pisque rapidamente.
PARA POUPAR ENERGIA, seu SPOT automaticamente desligará se permanecer mais de 1 hora
inativo, a não ser que estaja sendo carregado.

TE ST E AU T O MÁ T I C O
O SPOT realiza um teste automático quando você liga o aparelho pela primeira vez.
Durante esse teste, todas as luzes piscarão em movimento circular para
indicar que o teste automático está em andamento. Se todas as luzes piscarem em vermelho,
o SPOT encontrou alguma falha, favor entrar em contato com o Suporte ao Cliente.
Se apenas as luzes de Energia, GPS e Mensagem piscarem em vermelho ao mesmo tempo,
o SPOT tem uma falha de GPS, mas ainda deve enviar mensagens de SOS ou Ajuda sem sua
localização GPS.
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DICA SPOT
Na sua lista de contatos, coloque seu próprio email
ou número de telefone para agilizar o teste!
11

USANDO A FUNÇÃO S.O.S.
Para enviar um alerta S.O.S., abra a capa de proteção e pressione e segure o botão S.O.S. até que
a luz pisque em verde. A luz GPS piscará em verde quando o SPOT obtiver sua localização GPS.
Uma vez que sua localização foi obtida, o SPOT enviará sua mensagem S.O.S. com sua
localização GPS. As luzes de GPS e Mensagem piscarão em verde. A luz de mensagem
continuará a piscar até a próxima mensagem S.O.S., para te notificar que a mensagem mais
recente foi enviada.
Se o sinal GPS não for encontrado, a luz de GPS piscará em vermelho. Se possivel, você deve se
mover para um local com abertura para o céu. A primeira mensagem será enviada em até um
minuto após a ativação do S.O.S. com ou sem sua localização GPS. Para todas as mensagens
subsequentes, o SPOT continuará a procurar por sua localização GPS por até quatro minutos. A
mensagem S.O.S. é enviada a cada 5 minutos até que seja cancelado ou a bateria acabe.
PARA CANCELAR O S.O.S.
Pressione e segure o botão S.O.S. até que a luz pisque em vermelho. Aguarde o SPOT enviar a
mensagem de cancelamento, a luz irá parar de piscar em vermelho. A luz de envio de mensagem
irá piscar em verde, confirmando o envio da mensagem de cancelamento. Desligando seu
SPOT enquanto está em modo S.O.S., NÃO envia uma mensagem de cancelamento de S.O.S.

S.O . S.

A função S.O.S. do SPOT deve apenas ser acionada caso haja uma situação crítica de risco de vida.
Ao pressionar o botão de S.O.S., o SPOT envia um alerta para a Central Internacional de Emergência
e Resgate GEOS. A Central GEOS notifica as devidas autoridades baseado em suas localizações
GPS e dados pessoais. Dependendo de sua localização, as autoridades podem ser Polícia local,
Guarda Costeira, Embaixada de seu país e outros órgãos responsáveis ou equipes de busca e
resgate. Enviar mensagens falsas de S.O.S. pode responsabilizá-lo pelo pagamento de
custos adicionais.
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COMO O SPOT PRIORIZA O S.O.S.
As mensagens de S.O.S. tem prioridade máxima para o SPOT. Quando você envia uma mensagem
S.O.S., o SPOT suspende o envio de todas as outras mensagens para permitir o envio contínuo
de mensagens S.O.S.

DICA SPOT
Avise seus contatos de emergência quando planejar uma viagem. uando a Central GEOS
receber sua mensagem S.O.S., essas pessoas serão as primeiras contactadas, em busca de
informações como seu itinerário, rota planejada ou outros fatores identificadores. Essa
informalção ajudará a Central GEOS a trabalhar com Autoridades Locais para enviar
as equipes de busca mais apropriadas o mais rápido possível.
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A J UDA

Em situações onde não haja risco de vida , peça
ajuda de amigos e familiares. Quando você pressiona
o botão de Ajuda, seus contatos recebem uma mensagem
de SMS/Email com suas coordenadas GPS.Mensagens de
Email incluem um link para visualizar
sua localização.
USANDO A FUNÇÃO AJUDA
Para enviar uma mensagem de Ajuda, abra a tampa proterora,
pressione e segure o botão de Ajuda até que a luz pisque em verde.
A luz GPS irá piscar em verde enquanto o SPOT estiver recebendo
sua localização GPS dos Satélites.
Uma vez que sua localização GPS foi obtida, o SPOT envia a mensagem de Ajuda com sua
localização GPS a cada 5 minutos durante uma hora. A luz GPS e a luz de Mensagem irão
piscar em verde. A luz de Mensagem continuará a piscar até que a próxima mensagem
programada seja enviada ou até que o modo seja encerrado.
Caso não haja sinal GPS, a luz GPS irá piscar em vermelho.
Se for possível, procure uma área com maior abertura do céu. O SPOT
continuará procurando sua localização GPS por até 4 minutos. Caso ela não seja
obtida, o SPOT enviará uma mensagem sem sua localização GPS; a luz de GPS irá
piscar em vermelho e a luz de Mensagem irá piscar em verde ao mesmo tempo.

PARA CANCELAR
Pressione e segure o botão de Ajuda até que a luz pisque em vermelho.
Mantenha o SPOT ligado enquando ele envia a mensagem de cancelamento da Ajuda.
Desligar o SPOT NÃO CANCELA a mensagem de Ajuda. Quando o processo termina, a luz de
Mensagem irá piscar em verde, indicando que a mensagem de cancelamento de Ajuda
foi enviada.
COMO O SPOT PRIORIZA A AJUDA
As mensagens de Ajuda tem prioridade máxima para o SPOT. Quando você envia uma
mensagem de Ajuda, o SPOT suspende o envio de todas as outras mensagens
para permitir o envio contínuo dessas mensagens.A única mensagem que é superior
à de Ajuda é o S.O.S. Não há necessidade de cancelar nenhuma outra mensagem para solicitar
Ajuda ou S.O.S.

DICA SPOT
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Faça um planejamento com as pessoas cadastradas na
sua função Ajuda para que elas saibam como proceder
ao receber a sua mensagem.
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C H E C K- I N E M E N S AG E M P E R SO NALIZ AD A

Deixe que seus contatos saibam onde você está enviando uma mensagem com sua localização GPS.
Com o recurso de pré-programar sua mensagem, as possibilidades tornam-se infinitas.
As funções de Check-In e Mensagem Personalizada trabalham da mesma maneira. Isso te dá uma
flexibilidade para enviar diferentes mensagens, para contatos diferentes, ou adeque suas mensagens
para um objetivo específico.Deixe seus contatos saberem sobre o acampamento de hoje,
ou que você atingiu seu objetivo, ou que está tudo bem. Com apenas um botão, eles receberão sua
mensagem customizada por SMS ou email, contendo sua localização GPS.

DICA SPOT
Você pode pre-programar suas mensagens de Check- In e Mensagem
Personalizada para enviar para diferentes grupos de contatos.
Por exemplo, configure uma mensagem para enviar para
sua esposa dizendo “Eu te amo!” e outra para seus amigos dizendo que
a viagem está incrível!

USANDO AS FUNÇÕES CHECK-IN E MENSAGEM PERSONALIZADA
Pressione e segure o botão de Check-In ou Mensagem Personalizada até que a luz da função
pisque em verde. A luz GPS irá piscar em verde quando o SPOT tiver visibilidade dos satélites e
continuará piscando enquanto estiver recebendo sua localização GPS.
Uma vez que sua localização GPS foi obtida, o SPOT envia sua mensagem com sua localização GPS.
A luz GPS e de envio de Mensagem piscarão em verde. A mensagem é enviada três vezes durante
20 minutos para garantir o envio da mensagem. Apenas uma mensagem será enviada para seus
contatos. A luz de envio de Mensagem continuará a piscar em verde até que você agende uma nova
mensagem ou cancele o modo.
Se o sinal GPS não seja encontrado, a luz GPS piscará em vermelho. Se for possível,
mova-se para uma área com maior abertura para o céu. O SPOT continuará procurando sua
localização GPS por até 4 minutos. Caso isso não ocorra em 4 minutos, o SPOT não enviará
sua mensagem. Para tentar novamente, pressione e segure o botão da função. Caso a mensagem
não seja enviada, a luz de envio de Mensagem piscará em vermelho.
Check-In ou Mensagem Personalizada podem ser com o Rastreamento ativado.
PARA CANCELAR
Você pode encerrar a transmissão de uma Mensagem Personalizada pressionando e segurado o
botão da função até que a luz pisque em vermelho até que a luz pisque em vermelho. Essa ação
não cancela nenhuma mensagem anteriormente enviada.
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PARA CANCELAR
Para parar de enviar mensagens de rastreamento pressione e segure o botão do até que a luz
vermelha pisque ou desligue seu SPOT.

RAST RE AM E N T O

Com o SPOT Gen3, seus amigos e familiares podem observar seu progresso quase em tempo
real com a Visão Compartilhada do Mapeamento SPOT, dando a eles uma trilha virtual de suas
aventuras! Opções de rastreamente em 2 1/2, 5, 10, 30 ou 60 minutos para você selecionar
aquele que mais se adequa à sua aventura (custos adicionais de serviço). Saiba mais em
br.FindMeSPOT.com
USANDO A FUNÇÃO RASTREAMENTO
Pressione e segure o botão de Rastreamento até que sua luz pisque em verde.
A luz de GPS irá piscar em verde quando o SPOT tiver visibilidade dos satélites e continuará
piscando em verde enquanto ele recebe as localizações GPS.
Uma vez que sua localização GPS é obtida, as luzes de GPS e envio de Mensagem piscarão em
verde indicando que o SPOT está enviando sua localização como um ponto do mapa. A luz de
envio de mensagem continuará a piscar até a próxima mensagem programada ou até que
o modo termine.
Se o sinal GPS não for encontrado, a luz GPS piscará em vermelho. Se for possível, procure
uma área com maior abertura para céu. Se a localização GPS não for encontrar dentro de 4 minuros,
o SPOT não enviará esse ponto do mapa em particular. A luz de GPS piscará em vermelho por
aproximadamente 15 segundos, a luz de envio de Mensagem piscará em vermelho até que o SPOT
esteja pronto para enviar o próximo ponto do mapa. O SPOT vai tentar obter suas coordenadas
GPS novamente no próximo intervalo programado de rastreamento.
18

RASTREAMENTO ATIVADO POR MOVIMENTO
O Rastreamento do SPOT Gen3 está mais inteligente do que nunca! Um sensor de vibração
imbutido envia seu rastreamento apenas quando você está se movendo. Quando o dispositivo
estiver parado por mais de 5 minutos, o SPOT entra em modo suspenso do Rastreio.
Automaticamente, o SPOT Gen3 irá enviar mais uma mensagem de rastreamento de sua
localização parada. Enquanto estiver parado, o SPOT Gen3 não enviará mensagens de
rastreamento. O Rastreio será ativo após o sensor de vibração detectar
movimentação novamente.
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO
RASTREIO BÁSICO: Com o Rastreamento básico, mensagens são enviadas a cada 10 minutos,
por 24 horas enquanto em movimento, ou até que seja cancelado. Para continuar enviando
mensagens de Rastreamento após 24 horas, pressione e segure o botão da função até que
sua luz pisque em verde.
NOVO APENAS PARA O SPOT GEN3:
SERVIÇOS DE RASTREIO MELHORADOS: As novas opções de Rastreamento permitem que você
“ajuste-o eesqueça-o.” Envie mensagens de monitoramento a cada 2½, 5, 10, 30 ou 60
minutos (dependendo do seu plano e preferência) enquanto seu SPOT tiver bateria.
Para definir a frequência de seu monitoramento do Rastreamento, faça login na sua
conta em br.FindMeSPOT.com e escolha ‘ver/editar funções SPOT na aba Meu SPOT.
ATENÇÃO: fazendo qualquer alteração na frequência doRastreamento requer uma
reconfiguração do dispositivo para atualizar as configurações.

DICA SPOT
Mantenha o controle de todas as suasaventuras fazendo upload de
suas viagens no SPOT Adventures. Compartilhe com amigos e
familiares,poste fotos, conte a história mais incrível de sua aventura.
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PARTE 4: FUNÇÕES DO SISTEMA E
INDICADORES
AGENDAMENTO DAS MENSAGENS DO SPOT
O SPOT foi desenvolvido para fornecera melhor qualidade de serviço e confiabilidade.
Para a melhorperfórmance, mantenha sempre seu SPOT com o logo SPOT
virado para cima com abertura para o ceu. A recepção pode ser interferida por morros,
colinas, prédios, telhados metálicos, e outros meios de obstução, então é normal que algumas
mensagens por acaso não sejam enviadas. É por isso que o SPOT automaticamente envia
múltiplas mensagens em cada modo, dando uma grande confiança geral no
produto. Em alguns modos isso significa várias tentativas para o envio da mesma mensagem,
enquanto em outros modos isso significa atualiza regularmente suas coordenadas GPS
enviando novas mensagens com as informações mais recentes.
GPS
A luz de GPS notifica-o quando ou não o SPOT é capaz de se comunicar com os Satélites
e obter su localização GPS.
• VERDE – A luz GPS pisca em verde se o SPOT estiver procurando/tiver obtido sua localização GPS.
• VERMELHO–   A luz GPS pisca em vermelho se o SPOT não tem comunicação com os
Satélites/não obteve sua localização GPS. Se a luz do GPS piscar em vermelho, você
precisa se mover para uma área com maior visibilidade para o céu.

PO SIC IO N AM E N T O D E SE U SP O T
A posição de seu SPOT pode fazer diferença.
Para a melhor perfórmance, mantenha
sempre o logo virado para cima (a antena do
SPOT fica localizada abaixo do logo SPOT).
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INDICADORES DE MENSAGENS
Para todas as funções, o SPOT mostra o que está acontecendo.
INDICADOR

PISCANDO EM VERDE

PISCANDO EM VERMELHO

GPS

Procurando o sinal GPS

A localização GPS falhou,
mova-se para uma
nova localização

ENVIO DE MENSAGEM

Transmissão de Mensagem
em progresso

A última mensagem
não foi enviada

CHECK-IN OU
MENSAGEM
PERSONALIZADA

Sequência de Mensagem
em progresso

Mensagem da sequência
foi cancelada

AJUDA

SPOT no modo
Ajuda

Ajuda foi
cancelada

S.O.S.

S.O.S. acionado

S.O.S. foi cancelado

RASTREAMENTO

Rastreio ativado

Rastreio foi cancelado

POWER

SPOT ligado

Bateria fraca

PERFORMANCE DO GPS
O SPOT conta com um chipset de sensibilidade extremamente alta, para te dar a melhor
perfórmance. Apesar de o transmissor de mensagens do SPOT também ter altíssima qualidade,
pode haver momentos em que o SPOT tenha sinal GPS, mas a mensagem não seja transmitida
aos satélites devido a bloqueios do meio ambiente. Procure sempre estar em locais com
uma boa abertura para o céu.
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PARTE 5: CUIDADOS E SUPORTE
VIDA-ÚTIL E USO DAS PILHAS
Para uma performance extrema, use pilhas AAA Energizer Ultimate Lithium 8x (L92), Pilhas recarregáveis
NiMH ou conecte seu SPOT ao cabo USB de energia. Ao utilizar a conexão USB, as pilhas recarregáveis
NÃO SERÃO CARREGADAS. A luz de energia piscará em vermelho quando as pilhas estiverem fracas.
Condições extremas de frio ou calor podem impactar na vida-útil das pilhas. Ande sempre com
um pacote extra de baterias. O SPOT também aceita pilhas que não são de Lithium, mas não são
recomendadas para a performance elevada. Teste seu dispositivo antes de cada viagem enviando uma
mensagem de Check-In para você mesmo.
A performance do SPOT e a vida-útil das pilhas podem diminuir em ambientes onde o chip
GPS do SPOT precisa de de um tempo mais longo para adquirir sua localização GPS, como tentar
enviar mensagem sob folhagem muito densa. Para a melhor performance, use seu SPOT
com o logo virado para cima com boa visibilidade do céu. Utilizar baterias não recomendadas
pode diminuir a performance do envio de mensagens do SPOT.
O SPOT Gen3 foi desenvolvido com material aderente para o melhor uso ao ar livre. Deixando
cair o SPOT em superfícies duras (não é recomendado) pode não danificar o dispositivo, mas pode
causar uma grande perda de energia ou danificar as pilhas. Perda de energia pode desligar
seu SPOT e suspender toda e qualquer operação no momento. Se deixar o SPOT cair,
recomendamos que troque as pilhas para garantir a melhor perfórmance.
Aviso – Pilhas Substituíveis – CUIDADO: Risco de explosão se as pilhas são substituídas por um tipo
incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as recomendações
Aviso – Área de Explosão: Para evitar interferências com operações explosivas, desligue o seu SPOT Gen3
quando estiver em “Áreas Explosivas” ou áreas com o aviso “Desligue rádio duas vias”. Obedeça todas
sinalizações e instruções
Aviso – Atmosfera com Potencial Explosivo: Desligue seu SPOT Gen3 quando estiver em uma
área de atmosfera com potencial explosivo e obedeça todas sinalizações e instruções.
Aviso – Marcapasso: A Health Industry Manufacturers Association recomenda manter um espaço de 15 cm
(6 polegadas) entre o SPOT Gen3 e um marcapasso a fim de evitar qualquer interferência
COBERTURA
O SPOT funciona no mundo todo, incluindo praticamente toda a América do Norte, Europa, Austrália e boas
porções da América do Sul, Norte da África e Ásia, assim como centenas de milhares de milhas
quadradas no mar dessas áreas É importante checar a cobertura do SPOT em seu destino antes
de fazer a viagem. Acesse br.FindMeSPOT.com para ver o mapa da cobertura atualizado.
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CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E CLIMA
Seu SPOT foi desenvolvido para aventura. Porém, como todo dispositivo eletrônico, ele tem seus
limites. O SPOT depende do GPS e de satélites em baixas órbitas terrestres para identificar sua
localização e enviar suas mensagens. O transmissor (localizado abaixo do logotipo SPOT)
precisa de uma visibilidade desobstruída do céu, ou ao ar livre ou numa área envidraçada,
como o painel de um carro. Para sua ssegurança, mantenha as seguintes condições em mente,
relacionadas ao cuidado com seu SPOT:
• Impermeabilidade IP67 – Profundidade de até 1m por 30 minutos O SPOT não é
protegido contra água enquanto carregado via USB);
• Temperatura de Funcionamento: -30 a 60 °C (-22 F a +140 F);
• Altitude de Funcionamento: -100 a 6.500 m (-328 a 21.320 pés);
• Umidade e neblina salina avaliados
• Se você exceder 1.127km/h (700 mph), a precisão do GPS diminui.
CONTATOS
Taxas adicionais podem ser aplicadas em algumas regioões. Taxas de envio de SMS de sua
operadora de celular podem ser aplicadas.
LIMPEZA
Siga as seguintes regras para a limpeza do exterior de seu SPOT:
• Desligue seu SPOT
• Use um pano úmido macio e sem fiapos e evite muita umidade nos botões e aberturas
do SPOT
• Não use sprays, solventes, álcool ou abrasivos
• Não tente abrir a capa do SPOT
RESOLVENDO PROBLEMAS
O SPOT realiza um teste automático a cada vez que você liga o aparelho. Recomendamos que você
envie uma mensagem de Check-In antes de cada viagem. Isso também permite que você avalie todo
o sistema de mensagens, das condições operacionais à leitura das mensagens por seus contatos.
Para maiores informações, visite a sessão de Perguntas Frequentes em nosso site:
www.FindMeSPOT.com. For more information, visit the FAQ section on FindMeSPOT.com.
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SAIBA MAIS
Visite br.FindMeSPOT.com/Gen3 para as informações mais recentes do SPOT Gen3 e outros
produtos e serviços SPOT. Você pode encontrar dicas úteis, depoimentos e vídeos.
Se você não encontrar o que está procurando, não hesite em entrar em contato conosco.

Esse dispositivo está emconformidade com a Seção 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) Esse dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo
interferências que podem causar operações indesejadas.

SUPORTE AO CLIENTE
Visite br.FindMeSPOT.com/FaleConosco ou ligue para nossa Central de Suporte ao Cliente:
• Brasil: 0800 723 7768
• América do Norte: 866.OK1.SPOT (866.651.7768)
• Europa: +35 3 1 290 9505

Esse equipamento foi testado e feito para estar de acordo com os limites de um dispositivo Classe B, sob os termos da Parte 15 das
Regras da FCC. Esses lmites foram estabelecidos para fornecer proteção contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

GARANTIA LIMITADA
Seu SPOT tem uma Garantia Limitada de 12 meses (24 meses para clientes da Europa)
a partir da data da compra, contra defeitos de fábrica apenas. Para detalhes completos
sobre a Garantia ou reivindicações em procedimentos da Garantia, visite
br.findmespot.com/FAQGarantia
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA CLIENTES EUROPEUS
Por este meio, SPOT LLC declara que esse SPOT Gen3 está em conformidade com a Diretiva
2014/53/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da União Européia pode ser
consultado em FindMeSPOT.com/Regulatory
SALVO ACIMA MENCIONADO,O PRODUTO É VENDIDO “COMO ESTÁ” SEM QUALQUER GARANTIA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA AO PRODUTO, DE MODO QUE NUNCA, INCLUINDO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO,
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES, FORMATO, ESPECIFICAÇÕES, FABRICAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO PARTICULAR PARA O PRODUTO, OU QUALQUER
GARANTIA DE QUE O PRODUTO ESTÁ LIVRE DE DEFEITOS OU PROBLEMAS LATENTES, OU QUE O PRODUTO
ESTÁ LIVRE DO INFRINGIMENTO DE PATENTES, MARCAS REGISTRADAS, COPYRIGHT, DIREITOS AUTORAIS
SOB QUALQUER TERCEIRA PARTE, E TAIS GARANTIAS ESTÃO AQUI EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.
ESSA GARANTIA LIMITADA GARANTE A ÚNICA E EXCLUSIVA PROTEÇÃO CONTRA QUALQUER DEFEITO
NO PRODUTO.EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, NÃO SEREMOS RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER
DANO INDIRETO, IMPREVISTO, ESPECIAL,ACIDENTAL OU PINITIVO, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, POR
NEGLIGÊNCIA,RESPONSABILIDADE EXPRESSA OU OUTROS. NOSSA RESPONSABILIDADE SE LIMITA AO
VALOR PAGO PELO PRODUTO, QUE É O OBJETO DE UMA RECLAMAÇÃO.A APLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕESE
EXCLUSÕES ACIMA PODEM VARIAS DE ESTADO PARA ESTADO OU PAÍS PARA PAÍS.
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* Frequência de Transmissão: 1611.25 Mhz - 1618.75 Mhz (4 Canais)
* Energia Externa Máxima: 23.52 dBm EIRP

Essee quipamento gera, utiliza e pode irradiar radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar
interferências prejudiciais a outros dispositivos de comunicação. Entretanto, não há garantia de que uma interferência não irá ocorrer
em certas instalações. Se esse equipamento causar interferência prejudicial a recepção de rádio ou televisão, que pode ser notada
se o equipamento ligar e desligar, o usuário é orientado a tentar corrigir a interferência, seguindo um ou mais dos seguintes passos:
a)Redirecionar ou mover a antena; b) Afastar o aparelho do receptor de sinal; c) Conectar o equipamento a uma tomada ou circuito
diferente do qual o receptor está conectado; d) Consultar o Agente SPOT ou um técnico de televisão ou rádio para ajudar.
Exposição à Rádiofrequência: Em caso de preocupação com a exposição durante o uso, o SPOT Gen3 pode ser colocado em qualquer
lugar onde não haja contato direto com o corpo (como na parte superior de uma mochila ou uma mesa próxima a você, etc) depois que
as funções tenham sido ativadas. O nível exposição diminui sensivelmente conforme a distância ao SPOT Gen3.
Atenção: Mudanças não espressamente aprovadas pela parte responsável pelas conformidades podem anular a autoridade do
usuário de operar o equipamento. Esse dispositivo digital Classe B está de acordo comoICES-003 do Canadá. Esse dispositivo está
em conformidade com Industry Canadá isento dos padroes de licença RSS. Esse dispositivo encontra-se emconformidade com os
requerimentos de prevenção do sítio Radioastronômico como especificado no acordo da Fundação Nacional Globalstar de Cieência de
2001. Encontra-se nas conformidades do CFR25.213. Esse dispositivo automaticamente ajusta sua transmissão e frequência de acordo
com sua localidade e é está de acordo com os requisitos regulatórios internacionais.
O SPOT Gen3 foi manufaturado de tal forma que o produto está em conformidade com o requisito do Artigo 10 (2), pois pode ser
operado em pelo menos um Estado Membro conforme examinado e o produto está em conformidade com o Artigo 10 (10), pois não tem
restrições em ser colocado em serviço em toda a União Européia, com exceção da Irlanda. O SPOT Gen3 não pode ser comercializado
na Irlanda.

IE

IE Não pode ser comercializado na Irlanda
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FindMeSPOT.com

© 2020, SPOT, LLC. Para maiores informações, visite FindMeSPOT.com.br
O idioma original desse manual é Inglês. As traduções são fornecidas para sua conveniência. Caso
haja contradição entre a tradução e a versão em inglês, a versão original deve ser priorizada.
SPOT™ não é afiliada ou tem qualquer ligação com a Spot Image.
USERG-POR-V2
• ROHS e WEEE
• Certificado pela FCC e CE para emissões, imunidade e segurança
• De acordo com regulação FCC seção 25, tipo de aprovação Canada, Diretiva (2014/53/EU)
e padrão de segurança IEC 60950.
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