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ÚVOD

Funkce a vlastnosti

> Vhodné pro zabezpe ení všech typ  osobních a nákladních vozidel
> Jednoduchá instalace
> Lokalizace a sledování

Dva zp soby lokace:
GPS lokace a p enos dat do monitorovacího centra pomocí SMS/GPRS,
Lokace vašeho vozidla prost ednictvím systém  GPS a GSM
Dotaz na loka ní informace pomocí telefonu / po íta e nebo prost ednictvím

           webové stránky
Real-time nebo p ednastavené trasování prost ednictvím SMS/GPRS;
Globální trasovací centrum s pomocí Google-earth nebo Google-Map a

           p ehledné satelitní zobrazení
GEO, p ekro ení rychlosti a výstraha pohybu

> SOS: Stiskem skrytého tla ítka, výstraha – p epadení pro p íjemce zpráv
> Výstraha – výpadek napájení: Automatické zaslání SMS na zvolený telefon
> Dálkové zastavení motoru
> S instalovanou záložní baterií po výpadku napájení výstraha a napájení ze záložní
baterie

Technická specifikace
> Pracovní frekvence GSM: 850 (volitelná) /900 /1800 /1900MHz
> Teplota: Rozsah pracovních teplot -20  až +60
> Vlhkost: 20-95%
> GSM anténa

Typ kabelu: Zesílení:3 dBi, délka kabelu: 3-5 m, konektor: SMA

enosná anténa: Zisk: 2 dBi, Výška: 5 cm, konektor: SMA
> Anténa GPS: Nap tí:3V, délka kabelu: 3-5 m, konektor: SMA
> Relé Stop: 12V/24V, 40A

> Napájecí p ívod: 12/24V DC
> Záložní baterie: Poly-Li, 600mAh, 3,7 V
> Vn jší rozm ry: 110x45x15mm
> Hmotnost: G.W.: 0,5 Kg/balení v etn  p íslušenství

Bezpe nostní instrukce
> Nepoužívejte, prosím, za ízení v místech, kde je používání

bezdrátových za ízení zakázáno.
> Pro instalaci používejte p íslušenství, které je sou ástí balení (antény,

relé, atd.).
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INSTALACE

íslušenství

Další nezbytné vybavení
1. 1-3 mobilní telefony pro p íjemce zpráv ze systému

(poznámka: tyto telefony musí podporovat funkci SMS)

2. Jedna platná karta SIM GSM pro instalaci do p ístroje
(s ID volajícího a funkcemi SMS);

Základní komponenty
1. Hlavní jednotka
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2. Anténa GSM 3. Anténa GPS 4. Relé Stop

5. Tla ítko SOS (volitelné) 6. Propojovací kabel (6 PIN)

Postup instalace
1. Instalace karty SIM

2. Instalace antény GSM
3. Instalace antény GPS
4. 6 PINový propojovací kabel:

Napájení - 2pin: P ipojení napájení k baterii
Relé Stop - 2pin

Tla ítko SOS - 2pin:  P ipojení tla ítka SOS
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ŽLUTÁ
BÍLÁ

+12V

5. Zapojte kabelu 6PIN do J1

6. Zapn te spína  baterie (do polohy ON)

7. Po dokon ení instalace zkontrolujte správnost zapojení a
upevn ní všech kabel .

Instrukce p ed použitím
1. Po instalaci a zapnutí ukazují indika ní LED následující stavy:

GSM LED (D1: ervená) :
Rychlé blikání: Indikuje, že GSM sí  není registrována.
Pomalé blikání: Indikuje, že GSM sí  je registrována a je funk ní.

     Stavová LED (D2: zelená):

LED svítí: Posílání SMS
LED nesvítí: Stahování dat
Pomalé blikání: Indikuje, že lokace probíhá normáln .
Rychlé blikání: Indikuje poruchu lokace.

2. Tovární nastavení: P íjemce: Není
Heslo: 1234

       asové pásmo: +/-0000
       Výstraha GEO: Není

               Výstraha p ekro ení rychlosti: Není

3. Baterie: Automatické nabíjení po p ipojení k napájení.
4. Antény GSM/GPS: Musí být umíst ny na vhodném míst  s dobrým p íjmem signálu.
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OBSLUHA

Obsluha prost ednictvím SMS
Formát SMS: *HESLO*P ÍKAZ# (zasílání z mobilního telefonu).

Poznámka: Znaky xxxx odpovídají novému heslu, vytvo enému ve ty místném  kódu ASCII.
           Tovární nastavení je :1234.

2. Nastavení p íjemc  (A,B a C) pomocí SMS
2.1 Nastavení:

Zašlete SMS do p ístroje:

*HESLO*AXXXXXXXXX*BXXXXXXXXXXX*CXXXXXXXXXXX#

Pokud zm na prob hla úsp šn , dostanete SMS zprávu:

A: XXXXXXX B:XXXXXX C:XXXXXXXXX

2.2 Zm na nebo zrušení p íjemc :
Zm na nastavení p íjemc .

Poznámka: Písmena A,B,C indikují p íjemce A,B,C.

Znaky xxxxx…indikují mobilní ísla p íjemc . Max: 20 znak .
Pokud to formát SMS vyžaduje, musí být k telefonnímu íslu p idána „+národní p edvolba”

SMS Format: + Country Code + mobile phone number.
íklad: Nastavení p íjemc   A,C *1234

*A+8613666504824*B*C+8613666502528 +86 p edvolba pro ínu,
 136xxxxxx – mobilní íslo p íjemce

Pokud má z stat íslo p íjemce nenastaveno, ponechte pole prázdná.

Poznámka: znak „+“ indikuje východní pásma,  znak „-“ indikuje západní pásma
íklad: Nastavení východního pásma 8 (GMT+08:00) - zašlete SMS

*1234*GMT+0800#,  nastavení západního pásma 3:30 (GMT-

3:30) zašlete SMS *1111* GMT-0330#

4. Výstraha p ekro ení rychlosti (zapnutí):

Zašlete SMS: *HESLO *SPDxxx,SS#
Odpov  (SMS): Over speedxxx alert on! (funkce Výstraha p ekro ení rychlosti

zapnuta)

Vypnutí:
Zašlete SMS: *HESLO *SPD000#

Odpov  (SMS): Over speed alert off ! (funkce Výstraha p ekro ení rychlosti

vypnuta)

Poznámka: xxx: zvolte 0200 až 999km/h, ss: 01 až 99min
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  1. Zm na hesla
   Zašlete SMS do p ístroje: *PWD*EXXXX#

 Pokud zm na prob hla úsp šn , dostanete SMS zprávu: PWD has been
 changed!   (heslo bylo zm no)

            3. Nastavení asového pásma
                    Zašlete SMS do p ístroje:  *HESLO * GMT+/-xxxx#
                    Pokud zm na prob hla úsp šn , dostanete SMS zprávu: GMT+/-xxxx SETUP
                    OK (nastavení asového pásma prob hlo úsp šn )



5. Informace o opušt ní stanovené trasy (Over GEO range report): zap/vyp

Zap:
SMS: *HESLO*SC:N/SXX.XXX,E/WXXX.XXX,XXXXX#
Odezva: GEO Report On / Format Error!

Vyp:
SMS: *HESLO*SC:00#
Odezva: GEO report off!

íklad: *1234*SC:N41.820,E123.392,00800#

>N41.820 Severní ší ka st edového bodu 41.820°.  Vysv tlení: 1° je 01.000

>E123.392 Východní délka st edového bodu 123.392° . Vysv tlení: 1° je 001.000

> 00800: Rádius povoleného rozmezí je 800m (jednotky: metry)

6. Dálková imobilizace / uvoln ní

6.1 ZASTAVENÍ vozidla pomocí SMS
V p ípad  krizové situace zašlete do systému SMS: *HESLO*STOP#

V p ípad  úsp šného provedení p íkazu systém odpovídá: Engine will be turned
off! (motor bude vypnut)

Poznámka: Pro op tovné nastartování motoru je t eba nejprve zaslat p íkaz „K“ na uvoln ní.

6.2 Uvoln ní pomocí SMS:

Zašlete SMS do p ístroje: *HESLO*K#

V p ípad  úsp šného provedení p íkazu systém odpovídá: Relieve ’stop’
(uvoln no)

7. Obnovení továrního (defaultního) nastavení
Zašlete SMS do p ístroje: *HESLO*V#

V p ípad  úsp šného provedení p íkazu systém odpovídá: Factory Default Restored!
(systém byl uveden do továrního nastavení)

8. Chybné zaslání zprávy SMS
Pokud je SMS p íkaz neplatný, uživatel dostane SMS odezvu:
FORMAT incorrect, please confirm! (nesprávný formát)
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9.  Dotazy

9.1 Dotaz na p íjemce
Zašlete SMS do p ístroje: *HESLO*Y#
V p ípad  úsp šného zaslání je odezva SMS: A:XXXXXXB:XXXXXXXXXC:XXXXX

9.2  Dotaz na stav
SMS: *UHESLO*X#

                                   Odezva: Power:on/off; LAC:xxxxxCID:xxxxx; Time:xx-xx-xx xx:xx:xx
                                                          Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx (napájení:zap/vyp;
                                                LAC:xxxxxCID:xxxxx; as:xx-xx-xx xx:xx:xx

   rychlost: xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx

9.3  GPS data vozidla
A.  Dotaz na GPS data: formát: Stupn  / minuty / vte iny
Zašlete SMS: *HESLO*GPSM#

                                SMS odezva: Time:xx-xx-xx xx:xx:xx Speed:xxxkm/h S/N:xxdxxmxxs
                                                               W/E:xxxdxxmxxs ( as:xx-xx-xx xx:xx:xx rychlost:xxxkm/h S/N:xxdxxmxxs

W/E:xxxdxxmxxs

B.  Dotaz na GPS data: ( formát: stupn )

       Zašlete SMS: *HESLO*GPSD#
SMS odezva: Time:xx-xx-xx xx:xx:xx Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx
                         W/E:xxx.xxxx ( as:xx-xx-xx xx:xx:xx rychlost:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx

C.  Dotaz na GPS data: (standardní formát GPS)
  Zašlete SMS: *HESLO*GPS#

                                   SMS odezva: $GPRMCxxxxxxxx
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Poznámka: Pokud selže lokalizace GPS, je odezva SMS: NO GPS!



VÝSTRAŽNÉ ZPRÁVY ZASÍLANÉ UŽIVATELI

1.  Tís ová hlášení (SOS)
V p ípad  tís ové situace je možné pomocí skrytého tla ítka SOS
vyvolat poplach. Poplachová SMS je pak zaslána p ímo nadefinovaným

íjemc m A,B,C.
Highjack   Alert; LAC:xxxxxCID:xxxxx; Time:xx-xx-xx xx:xx:xx

Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx (Výstraha - p epadení,
LAC:xxxxxCID:xxxxx; as:xx-xx-xx xx:xx:xx rychlost:xxxkm/h S/N:xx.xxxx
W/E:xxx.xxxx)

2.  Výstraha - Výpadek napájení: Poplachová SMS je zasílána nadefinovaným
íjemc m A,B,C.

Power off Alert; LAC:xxxxxCID:xxxxx; Time:xx-xx-xx xx:xx:xx

Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx ( Výstraha – Výpadek napájení;
LAC:xxxxxCID:xxxxx; as:xx-xx-xx xx:xx:xx rychlost:xxxkm/h S/N:xx.xxxx
W/E:xxx.xxxx)

3.  Výstraha – P ekro ení rychlosti: Poplachová SMS je zasílána p íjemci A

Overspeed Alert; LAC:xxxxxCID:xxxxx; Time:xx-xx-xx xx:xx:xx
Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx (Výstraha – P ekro ení rychlosti;
LAC:xxxxxCID:xxxxx; as:xx-xx-xx xx:xx:xx rychlost:xxxkm/h S/N:xx.xxxx
W/E:xxx.xxxx)

4.  Výstraha – GEO: Poplachová SMS je zasílána p íjemci A

 GEO Alert; LAC:xxxxxCID:xxxxx; Time:xx-xx-xx xx:xx:xx
 Speed:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx (Výstraha –
 GEO; LAC:xxxxxCID:xxxxx; as:xx-xx-xx xx:xx:xx
 rychlost:xxxkm/h S/N:xx.xxxx W/E:xxx.xxxx)
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