GSM/GPRS/GPS LOKALIZATOR
Wstęp
Dziękujemy za zakup lokalizatora. Ta instrukcja wskazuje jak w prosty i poprawny sposób
posługiwać się urządzeniem. Uważnie przeczytaj instrukcję zanim zaczniesz używać produkt.
Proszę mieć na uwadze, że specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia.
Każde zmiany będą dołączone do najnowszych wersji urządzenia. Producent nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niedopatrzenia w tym dokumencie.
O PRODUKCIE
Produkt posługuje się siecią GSM/GPRS i sygnałem satelity GPS, może zlokalizować i śledzić
każdy cel za pomocą smsa lub internetu
UŻYTKOWANIE
Do wypożyczonych aut/ zarządzeniem jednostki
Mocny magnes + wodoodporność, łatwy do ukrycia w każdym miejscu samochodu
Ochroni dzieci/ osoby starsze/ niepełnosprawnych/ zwierzęta itp.
Uspokojenie dla biznesmenów
Osobiste zarządzanie
Lokalizowanie złodziei
OPIS DYSKU
3.1 Przód

3.2 Bok, wskaźnik sygnału, możesz uaktualnić system, ładować baterię, przycisk SOS, przycisk
włącz/ wyłącz

3.4 Spód wbudowane anteny GSM/GPRS mikrofon

3.5 Wnętrze miejsce na kartę GSM wkładaj baterię w ten sposób

SPECYFIKACJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary 64mm x 46mm x 17mm (1.8”*2.5”*0.65”)
waga 50g
sieć GSM/GPRS
częstotliwość 850/900/1800/1900Mhz
czułość -159dBm
dokładność 5m
moc ładowania w samochodzie 12-24V
moc ładowania w gniazdku 110-220 V
bateria 3.7V 1000 mAh bateria Li-ion
czas czuwania 80h
temperatura przechowywania -40 - + 85
temperatura w czasie użytkowania -20 - +55
wilgotność 5%--95%
UŻYTKOWANIE
5.1 Umieszczanie karty SIM

Upewnij się, że nie ma przekazu połączeń a obraz połączeń jest włączony i kod PIN wyłączony.
Wiadomość sms musi być w formacie tekstowym, nie PDU.
Czynności
1. Otwórz tylną pokrywę i wyciągnij baterię
2. pociągnij folie w stronę wskazaną przez strzałkę, włóż kartę mikro SD i naciągnij folię z
powrotem

3. umieść kartę SIM w miejscu pokazanym na obrazku

5.2 Bateria i ładowanie
Za pierwszym razem ładuj baterię 8-12 godzin. Prosi się przy tym o użycie ładowarki producenta
Lokalizatora. Urządzenie posiada baterię lion-ową, która w pełni naładowana może działać w trybie
czuwania przez 80 godzin. Po pierwszym użyciu baterię powinno ładować się 3-5 godzin.
UWAGA
a) jako że jest to bateria lion-owa, która zawiera szkodliwe chemiczne substancje może zapalić się
prosi się o nie rzucanie jej, nie nakłuwanie jej i trzymanie z dala od ognia.
b) prosi się o systematyczne ładowanie baterii, aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia
5.3 Włączanie
•
•
•
•
•

Umieść kartę SIM i baterię w miejscu do tego wyznaczonym
Naciśnij przycisk „on/off” i przytrzymaj do momentu włączenia urządzenia
Przy pierwszym użyciu ustaw ustawienia jako domyślne (odnieś się do punktu 5.4 w
instrukcji)
W ciągu 10 – 40s urządzenie zacznie działać i znajdzie sygnał GSM i GPS. Kontrolka
zacznie mrugać co 3 s gdy znajdzie sygnał
kiedy urządzenie prawidłowo znajdzie sygnał GPS można zmienić ustawienia według tej
instrukcji.
5.4 Rozpoczęcie

Wyślij smsa „begin+hasło” do jednostki, dostaniesz odpowiedź „begin ok” i dostosuj ustawienia.
(Domyślne hasło to 123456). Na przykład wyślij „begin123456”do lokalizatora smsem, jeśli
wiadomość zostanie dostarczona na wyświetlaczu pojawi się „begin ok”.
5.5 Zmiana hasła
Ustawienie hasła: wyślij smsa „password+stare hasło+odstęp+nowe hasło” do jednostki, aby
zmienić hasło. Na przykład „password123456 888888”, jeśli wiadomość zostanie dostarczona, na
wyświetlaczu pojawi się komunikat „password ok”. Ustawienie hasła 888888 powiedzie się.
Jeśli zapomnisz hasło będziesz musiał zaktualizować system, aby przywrócić początkowe
ustawienia.
Nowe hasło powinno mieć 6 cyfr, inaczej urządzenie nie rozpozna wyrażenia.
Wszystkie użyte powyżej symbole „+” są dla łatwiejszego zrozumienia, pojawianie się ich nie
oznacza konieczności wprowadzenia „+”. Również słowa „odstęp” nie należy wprowadzać.
5.6 Autoryzacja
Jedynie 5 numerów telefonów zostać zautoryzowane. Upewnij się, że ustawiłeś dobry numer przed

rozpoczęciem użytkowania.
Zadzwoń do urządzenia 10 razy pod rząd, numer zostanie z autoryzowany automatycznie.
Wyślij smsa „admin+hasło+odstęp+numer telefonu” aby zautoryzować numer. Pozostałe numery
zostaną ustawione przez pierwszy autoryzowany numer. Jednostka odpowie „admin ok” smsem.
Wyślij sms „noadmin+hasło+odstęp+autoryzowany numer” aby usunąć numer.
W przypadku połączeń międzynarodowych musisz dodać numer kierunkowy przed numerem
telefonu. Na przykład wyślij do urządzenia „admin123456 +48123123”aby ustawić numer 123123.
5.7 Pojedyncza lokalizacja
Jeśli urządzenie nie posiada zapisanych numerów telefonów, to kiedy zadzwoni numer
nieautoryzowany, automatyczne włączy się funkcja wirtualnego ogrodzenia.
Jeśli zapisane są urządzenia autoryzowane, urządzenie nie podejmie żadnej akcji gdy zadzwoni
numer nieautoryzowany.
Jeśli zadzwoni numer autoryzowany, jednostka rozłączy połączenie, a na ekranie pojawi się
aktualny czas i informacje o wirtualnym ogrodzeniu.
Jeśli nie ma sygnału GPS, sms będzie zawierał informacje o szerokości i długości geograficznej
obiektu śledzonego i kod LAC aktualnej pozycji. Kod ten może zostać wklejony do kolumny
„manual track” (śledzenie manualne) platformy internetowej.
5.8 Śledzenie automatyczne
Wyślij polecenie smsem „fix030s005n+hasło” do jednostki śledzącej, w tej sytuacji jednostka
będzie co 30s 5 razy pokazywać informacje o wirtualnym ogrodzeniu obiektu.
Informacje o lokalizacji obiektu bez ograniczeń do ilości razy: wyślij sms o treści
„fix030s***n+hasło” do jednostki. Informacje o lokalizacji będą pokazywane co 30 sekund.
Anulacja śledzenia: wyślij sms do jednostki „nofix+hasło” do jednostki.
Uwaga: przerwa pomiędzy informacjami o lokalizacji obiektu nie może być krótsza niż 20s.
5.9 Dokładny adres obiektu
5.9.1 Musisz ustawić APN swojej lokalnej sieci GSM dla karty SIM w jednostce, przed
skorzystaniem z tej funkcji. Jeśli jest już zapisana nazwa użytkownika i hasło logowania się GPRS,
przejdź do 5.31.1 i 5.31.2 aby skonfigurować APN, nazwę użytkownika i hasło do logowania się do
GPRS.
5.9.2 Po skonfigurowaniu APN wyślij „adres+hasło” do jednostki. Dostaniesz odpowiedź z
dokładnym adresem lokalizowanego obiektu. Na przykład: No.113, Nantou Guankou 2nd Rd.
Dystrykt Nanshan, Shenzen, Guangdong, Chiny.
5.10 Funkcja czuwania
Funkcja ta będzie zdezaktywowana jeśli wyślesz smsa „suppress+hasło” do jednostki, dostaniesz
odpowiedź „suppress drift ok”. Informacje GPS przestaną przychodzić jeśli obiekt pozostanie w
bezruchu i długość i szerokość geograficzna pozostanie ta sama. Informacje GPS będą aktualizować
się automatycznie jeśli obiekt zacznie się przemieszczać.
5.10.1 Aby zrezygnować z funkcji czuwania wyślij smsa „nosuppress+hasło” do jednostki,
powinieneś dostać odpowiedź „nosuppress ok”.

5.11 Usługa oparta na lokalizacji (LBS)
Jeśli lokalizator nie wykryje sygnału GPS, jednostka będzie lokalizować obiekt za pomocą LBS,
wiadomość będzie zawierała ostatnie położenie GPS obiektu, jednak LAC będzie nowym
położeniem obiektu. Lokalizację będzie można podejrzeć po wklejeniu LAC w opcjach „śledzenie
manualne” do przeglądarki www.gpstrackerxy.com. Można również wysłać smsa „adres+hasło” do
jednostki, aby otrzymać dokładny adres i położenie GPS obiektu.
Lokalizator automatycznie przestawi się na tryb lokalizacji za pomocą GPRS i będzie aktualizował
położenie na mapie z oznakowaniem LBS. Lokalizacja ta może nie być tak dokładna, wszystko
zależy od sygnału GSM. Funkcja ta może być używana miejscach gdzie sygnał GSM jest dostępny.
W niektórych obszarach może być to niemożliwe.
5.12 Nagrywanie dźwięku
5.12.1 Polecenie do zmiany trybu z funkcji „śledź” na „podsłuch” to „tracker” i „monitor”.
5.12.2 Opcja domyślna to śledź (Track mode).
5.12.3 Aby aktywować opcję podsłuchu wyślij smsa „monitor+hasło”, lokalizator powinien
odpowiedzieć „monitor ok”.
5.12.4 Aby wrócić do trybu śledzenia wyślij smsa „tracker+hasło”, lokalizator powinien w
odpowiedzieć „tracker ok!”.
5.13 Rejestrowanie danych
5.13.1 Auto rejestrowanie: jeśli lokalizator stracił sygnał GSM lub wylogował się z GPRS, zapisze i
przechowa dane lokalizacji, przy wcześniejszym ustawieniu tej opcji. Po odzyskaniu sygnału GSM
wszystkie informacje o lokalizacji zostaną wysłane pod numery autoryzowane lub na serwer
monitorujący. Dane powinny być zapisane na serwerze za pomocą polecenia sms.
5.13.2 Rejestrowanie określonej liczby razy: wyślij smsa „save030s005n+hasło” do jednostki, w
odpowiedzi powinieneś dostać „save ok”. Jednostka będzie zapisywać dane szerokości i długości
geograficznej co 30s do 5 razy.
5.13.3 Aby jednostka zapisywała dane nieokreśloną liczbę razy wyślij smsa „save030s***n+hasło”,
lokalizator powinien odpowiedzieć „save ok”.
5.13.4 Usuwanie danych: wyślij smsa „clear+hasło” do jednostki, w odpowiedzi powinno być
„clear ok”.
5.13.5 Wbudowana pojemność pamięci to 1 MB pozwalający zapisać około 16 000 pozycji.
Dodatkowa pamięć zależy od karty SD.
5.13.6 Dane mogą być skopiowane na komputer za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.
Miejsce zapisu danych może być sprawdzone za pomocą przesyłania danych w zakładce „Data
import” w zakładce przeglądarki www.trackerxy.com
5.14 Ładowanie danych
5.14.1 Aktualne wczytywanie danych: wyślij smsa „load+hasło” do jednostki, powinna ona
odpowiedzieć „load ok”, jeśli działa poprawnie za pomocą sygnału GPRS. Jeśli wystąpią

nieprawidłowości zostanie wyświetlona wiadomość „load fail! Please check gprs” co oznacza, że
jednostka nie pracuje w trybie GPRS.
5.14.2 Wczytanie określonych danych: wyślij sms „load+hasło+odstęp+rok miesiąc dzień” do
jednostki, powinna odpowiedzieć „load ok” i wyświetlić dane wyznaczone przez sms.
Na przykład wyślij sms „load123456 20140525” do jednostki. Powinny wyświetlić się dane z 25
maja 2014r.
5.15 Ostrzeżenie o wykryciu wstrząsu
5.15.1 Domyślnie ostrzeżenie jest wyłączone. Aby ustawić, wyślij sms „shock+hasło” do jednostki.
W odpowiedzi powinno być „shock is activated!”
Oznacza to, że ostrzeżenie o wstrząsach zostało prawidłowo ustawione. Kiedy lokalizator wykryje
wibracje wyśle smsa „Shock alarm+wirtualne ogrodzenie” do autoryzowanych numerów
telefonicznych.
Uwaga: Ostrzeżenie o wykryciu wstrząsów wykrywa wibracje raz na 3 minuty. Lokalizator będzie
wykrywał wibracje dopiero 3 minuty po pierwszym ostrzeżeniu.
5.15.2 Wyłącz opcje ostrzeżenie o wibracjach: wyślij do jednostki „noshock+hasło”.
5.15.3 Ustawienia czułości wykrycia wibracji.
Wbudowany czujnik odróżnia 3 poziomy mocy wibracji.
Pierwszy poziom: Alarm włączy się po wykryciu delikatnych wibracji, wyślij sms
„sensitivity+hasło+odstęp+1”.
Drugi poziom: Alarm włączy się po wykryciu 8 razy w ciągu 2s, wyślij sms
„sensitivity+hasło+odstęp+2”
Trzeci poziom: Alarm włączy się po wykryciu wibracji 25 razy w ciągu 5s, wyślij sms
„sensitivity+hasło+odstęp+3”.
5.16 Wirtualne ogrodzenie
Ustaw wirtualne ogrodzenie, aby ograniczyć przemieszczanie się obiektu do określonego obszaru.
Jednostka poinformuje smsem jeśli obiekt wykroczy poza określony obszar.
5.16.1 Aby ustawić: gdy obiekt nie przemieszcza się, użytkownik może wysłać sms:
„stockade+hasło+odstęp+ szerokość,długość; szerokość,długość” do jednostki, aby wyznaczyć
obszar ograniczony. Gdy obiekt wykroczy poza ten obszar jednostka poinformuje smsem
„stockade+informacje o położeniu obiektu” do autoryzowanych numerów co 3 minuty.
Uwaga: pierwsze dane szerokości i długość położenia odnoszą się do lewej, górnej części
wirtualnego ogrodzenia, podczas gdy drugie położenie szerokości i długości odnosi się do prawej,
dolnej części.
5.16.2 Aby zrezygnować z tej opcji: wyślij sms „nostockade+hasło”.

5.17 Ostrzeżenie o wykryciu ruchu
5.17.1 Aby aktywować można kiedy obiekt pozostaje w tym samym miejscu przez okres 3-10 minut
z odbiorem sygnału GPS, użytkownik może wysłać sms „move+hasło+odstęp+0200” do
lokalizatora. (Zakładając, że chce wyznaczyć obszar 200 metrów. Maksymalnie można wpisać 4
cyfry). Lokalizator powinien odpowiedzieć „move OK” w wypadku gdy taki ruch nastąpi (w tym
przykładzie w zasięgu 200m), lokalizator wyśle sms „Move+szerokość & długość” do
autoryzowanych smsów w odstępie czasu 3 minut.
5.17.2 Aby zrezygnować z tej opcji: wyślij sms „nomove+hasło”.
5.18 Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
5.18.1 Aby ustawić: wyślij sms „speed+hasło+odstęp+080” do jednostki, jeśli chcesz zaznaczyć 80
km/h. Lokalizator powinien odpowiedzieć „speed ok!”. Kiedy obiekt porusza się z większą
prędkością niż zaznaczono, jednostka wyśle sms: „speed+080+informacja o położeniu” do
autoryzowanych numerów co 3 minuty.
5.18.2 Aby zrezygnować z opcji: wyślij sms „nospeed+hasło”.
Uwaga: rekomendowana jest prędkość nie mniejsza niż 50 km/h. W przypadku niższej prędkości
może zaważyć to na dokładności sygnału gps.
5.19 Alarm SOS
Wciśnij przycisk SOS przez 3s, lokalizator będzie wysyłał smsy co 3 minuty o treści „help me! +
informacje o położeniu” do wszystkich autoryzowanych numerów.
Aby przestał wysyłać smsy autoryzowany numer musi wysłać smsa o treści „help me!” do
jednostki.
5.20 Niski poziom baterii
5.20.1 wyślij sms „lowbattery+hasło+odstęp+on”, lokalizator wyśle sms „low
battery+szerokość/długość” do autoryzowanych numerów 2 razy w odstępie 15 minut, gdy poziom
energii spadnie do 3.55V.
5.20.2 Funkcja ta aktywuje się domyślnie, aby ją wyłączyć wyślij sms
„lowbattery+hasło+odstęp+off”.
5.21 Ostrzeżenie o martwym punkcie GPS
5.21.1 Domyślnie funkcja ta jest wyłączona, aby włączyć wyślij sms:
„gpssignal+hasło+odstęp+on”, lokalizator wyśle sms „nogps+ ostatnie położenie przed utratą
sygnału szerokość/długość” do autoryzowanych numerów.
5.22 Tryb uśpienia
5.22.1 Ustawienie uśpienia po określonym czasie: wyślij sms „sleep+hasło+odstęp+czas”,

lokalizator powinien odpowiedzieć „sleep time ok”. Jeśli nie ma ustawionych żadnych alarmów i
nie zostanie wykonana żadna operacja w ciągu 5 minut, lokalizator włączy tryb uśpienia, moduł
GPS i LED zostanie wyłączony. Jednostka zostanie wybudzona przy wysłaniu do niej sms lub
zadzwonieniu.
5.22.2 Uśpienie do czasu wykrycia wstrząsu: wyślij sms „sleep+hasło+odstęp+shock”, lokalizator
odpowie „sleep shock ok”, jeśli nie wykryje żadnych wstrząsów jednostka aktywuje tryb uśpienia,
moduł GPS i LED zostanie wyłączony, lokalizator będzie ponownie aktywny po wykryciu
wstrząsów lub przyjęciu nowego polecenia.
5.22.3 Tryb hibernacji do czasu wykrycia wstrząsów: wyślij sms „sleep+hasło+odstęp+deepshock”,
lokalizator odpowie „sleep deepshock ok!” po czym wejdzie w tryb hibernacji jeśli nie zostaną
wykryte wstrząsy, moduły GSM/GPS zostaną wyłączone, LED również. Tylko wstrząsy mogą
wyłączyć tryb hibernacji, o czym lokalizator automatycznie poinformuje o tym smsem „deep
shock!”.
5.22.4 Rozpoczęcie pracy w wyznaczonym czasie
Wyślij sms: „schedule+hasło+odstęp+przez ile dni+odstęp+czas+godziny pracy”, lokalizator
odpowie „schedule ok” i włączy tryb uśpienia, moduły GPS i GSM zostaną wyłączone, LED
również. Włączy się w określonym czasie informując o tym smsem „work notify!”.
Na przykład: wyślij „schedule123456 1 10:12,12:15” (123456 to hasło, 1 to liczba dni w czasie
których opcja ta ma być aktywna (maksymalnie cyfra ta może mieć 3 znaki), 10:15 i 12:15 to czas
pracy urządzenia.
Maksymalnie może być ustawione 5 poleceń uśpienia w określonym czasie.
Aby zrezygnować z tej opcji wyślij sms: „noschedule+hasło”.
5.22.5 Tryb uśpienia wyłączony
Aby wyłączyć wyślij sms: „sleep+hasło+odstęp+off”, urządzenie odpowie „sleep off ok”.
Lokalizator nie włączy trybu uśpienia a GSM, GPS i LED będą przez cały czas włączone. Tryb
uśpienia nie jest ustawieniem domyślnym.
5.23 Wiadomość dla numerów nieautoryzowanych
5.23.1 wyślij, z autoryzowanego numeru, sms: „forward+hasło+odstęp+nieautoryzowany numer
telefonu”, lokalizator odpowie „tracker ok”. Maksymalnie jeden numer telefonu może być podany.
Na przykład ustaw numer telefonu operatora sieci. Gdy przyjdzie przypomnienie o zapłacie,
lokalizator prześle treść wiadomości do numerów autoryzowanych.
5.23.2 Aby wyłączyć: wyślij sms: „nofoward+hasło”
5.24 Informacja o płatnościach
Wyślij sms: „balance+hasło+odstęp+numer telefonu+odstęp+kod” do lokalizatora, przekaże on
wiadomość na numer osoby podanej w smsie i przekaże nam wiadomość wysłaną przez ten numer
do lokalizatora.
5.25 Sprawdzenie stanu urządzenia
Wyślij sms: „check+hasło” do lokalizatora, odpowie on podając swój stan, na przykład: GSM:
100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OFF battery: 100%.

5.26 Sprawdzenie numeru IMEI
Wyślij sms: „imei+hasło”, na przykład wyślij „imei123456”, lokalizator w wiadomości poda 15cyfrowy numer IMEI.
5.27 Ustawianie czasu lokalnego
Wyślij sms: „time+odstęp+zone+hasło+odstęp+czas lokalny”. Na przykład: „time zone123456 8”
(strefa czasowa w Chinach). Jeśli strefa czasowa jest negatywna np. „-8” wtedy powinno to być:
„time zone123456 -8”.
5.28 Przełącznik TCP/UDP
Komenda: „gprs+hasło,0,0” - TCP będzie zapisywać dane, jest to ustawienie domyślne.
Komenda: „gprs+hasło,0,1” - UDP będzie zapisywać dane.
Komenda: „gprs+hasło1,0” - TCP nie będzie zapisywać danych.
Komenda: „gprs+hasło,1,1” - UDP nie będzie zapisywać danych.
5.29 Resetowanie
Wyślij sms: „reset+hasło”, lokalizator odpowie „reset ok”, moduły GSM i GPS lokalizatora zostaną
zresetowane.
5.30 Konfiguracja parametrów za pomocą USB
Podłącz lokalizator z komputerem za pomocą kabla USB dołączonego w zestawie, otwórz pamięć
lokalizatora, znajdź i otwórz początkowe konfiguracje za pomocą notatnika – user_config.ini , i
postępuj zgodnie ze wskazówkami.
Uwaga: poprawne hasło jest wymagane przy każdym konfigurowaniu lokalizatora.
5.31 Ustawienia GPRS
Użytkownik, aby ustawić adres IP, port i APN musi wysłać smsa zanim uruchomione zostanie
GPRS.
5.31.1 Ustawienie APN
5.31.1.1 Skrót APN odnosi się do Access Point Name i zależy od kraju. Aby otrzymać więcej
informacji o lokalnym APN skontaktuj się ze swoim operatorem siec GPRS.
5.31.1.2 Wyślij sms „APN+hasło+odstęp+swoje APN”, jeśli konfiguracja przebiegnie poprawnie
lokalizator odpowie smsem „APN OK”.
5.31.1.3 Na przykład wyślij sms: „APN123456 CMNET”. Uwaga: 123456 to hasło, a CMNET to
APN lokalnego operatora GSM w Chinach.
5.31.2 Ustawienie identyfikatora GPRS i hasła

5.31.2.1 W większości krajów nazwa użytkownika i hasło GPRS nie są wymagane, z tego powodu
krok ten może zostać pominięty. Dla krajów w których dane te są wymagane kontynuuj jak poniżej:
5.31.2.2 Wyślij sms: „up+hasło+odstęp+użytkownik+ostęp+hasło”. Jeśli operacja się powiedzie
lokalizator odpowie „user,password ok”.
5.31.2.3 Na przykład wyślij sms: „up123456 jonnes 666666” do lokalizatora, jeśli operacja się
powiedzie lokalizator odpowie „user,password ok”.
Uwaga: 123456 to hasło lokalizatora, jonnes to nazwa użytkownika, 666666 to hasło do logowania
się do GPRS.
5.31.3 Ustawianie IP i portu
5.31.3.1 Wyślij sms: „adminip+hasło+odstęp+adres IP+odstęp+nr portu” Jeśli operacja się
powiedzie lokalizator odpowie „adminip OK”.
5.31.3.2 Na przykład: „adminip123456 202.104.150.75 9000” (123456 to hasło lokalizatora,
202.104.150.75 to IP, a 9000 to port”.
5.32 Mniejsze przeciążenie sieci GPRS
5.32.1 Lokalizator przestawi się na mniej przeciążoną sieć GPRS i uśpienie z wybudzeniem po
wykryciu wibracji, po 5-minutowym parkowaniu, GPRS wyłącza się i włącza kiedy zostaje
uruchomiony alarm lub pojazd ruszy.
5.32.2 Aktywowanie funkcji: wyślij sms: „less gprs+hasło on”, lokalizator odpowie „less gprs on
ok”.
5.32.3 Dezaktywacja: wyślij sms - „less gprs+ hasło off”, lokalizator odpowie „less gprs off ok”.
5.33 Zmiana trybu pomiędzy „SMS” i „GPRS”
5.33.1 Domyślnie ustawiony jest tryb SMS
5.33.2 Wyślij sms „GPRS+hasło” do jednostki, aby ustawić tryb GPRS. Jednostka odpowie „GPRS
ok!”.
5.33.3 Wyślij sms „SMS+hasło” do jednostki, aby powrócić do trybu SMS. Jednostka odpowie
„SMS ok!.
5.34 Ustawienie głównego numeru śledzącego
5.34.1 Wyślij sms: „centernum+hasło+odstęp+numer” do lokalizatora. Lokalizator odpowie
„centernum ok”. Na przykład wyślij: centernum123456 13800128000
5.34.2 Aby anulować: wyślij „nocenternum+hasło”.
Uwaga: jeśli numer śledzący nie jest ustawiony, automatyczne wiadomości śledzące będą wysyłane
pod numer, który wysłał polecenie śledzenia.
5.35 Instalacja systemu śledzącego przeglądarki internetowej i komputera
5.35.1 Bazująca strona internetowa to www.gpstrackerxy.com. Konfiguracja IP: 202.104.150.75
Port 9000. Proszę sprawdź instrukcję platformy systemu załączonej do płyty CD dla dokładnego
opisu postępowania.
5.35.2 Instalacja na komputer systemu śledzącego zawarta jest na płycie CD w zestawie.
6. Ostrzeżenia
Proszę zastosować się do zawartych wskazówek, aby przedłużyć czas użytkowania produktu:

6.1 Chroń urządzenie przed wilgocią. Każda ciecz np. deszcze, wilgoć może zniszczyć lub
uszkodzić urządzenie.
6.2 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zapylonych miejscach.
6.3 Nie kładź urządzenia w miejsca zbyt gorące lub zbyt zimne.
6.4 Nie potrząsaj gwałtownie urządzeniem.
6.5 Czyść urządzenie suchym kawałkiem tkaniny. Nie czyść za pomocą chemikaliów czy
detergentów.
6.6 Nie maluj urządzenia, może to spowodować dostanie się obcych cząstek między części.
6.7 Nie rozkręcaj urządzenia.
6.8 Proszę używać ładowarki dołączonej w zestawie przez procenta. Używanie baterii lub
ładowarek innych producentów może wywołać niepożądanie skutki.

7 Problemy i rozwiązania

Problemy

Rozwiązania

Problem z uruchomieniem

Sprawdź czy bateria jest w pełni naładowana i
poprawnie włożona.

Problem z rozłączeniem połączenia

Gdy ustawiony jest autoryzowany numer,
nieautoryzowany zawiesza urządzenie. Uruchom
ponownie urządzenie i na nowo ustaw numery
autoryzowane.

Brak sygnału GSM

Upewnij się czy karta SIM jest z sieci GSM i
jest założona poprawnie. Również włączone
powinno być wyświetlanie połączeń, a przekaz
połączeń i kod PIN wyłączony.

