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1. Termék leírása

1. GSM antenna csatlakozó
2. Rés a SIM kártyának
3. Gomb a SIM kártya
kihúzásához a résből
4. Rés az SD kártyának
5. Csatlakozó a mikrofonhoz

6. GPS antenna csatlakozó
7. Shock Sensor Port
8. Tápellátás
9. GSM/GPS fényjelzés
10. ON/OFF gomb
11. Antenna a távirányítóhoz

2. Működtetés
2.1.

Kezdetek

 Helyezze be a SIM kártyát a készülékbe
 Csatlakoztassa a készüléket az autó akkumulátorához
 Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal (balra csúsztatni). Fényjelzés
világít.
 10-40 másodpercen belül a készülék csatlakozik a GSM és GPH hálózathoz
 A készüléket először be kell állítani
2.2.

SIM kártya telepítése

Ellenőrizze, hogy a SIM kártyán nincs-e beállítva a hívásátirányítás, valamint hogy
ki van kapcsolva a PIN kód. Az SMS üzenetek szöveges formátumúak legyenek,
valamint a SIM kártyán legyen valamennyi összeg.
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Lépések:
1. Hegyes tárggyal nyomja meg a gombot, hogy a SIM kártya rés kinyíljon.
2. Vegye ki a műanyag kerete és helyezze belé a SIM kártyát.
3. Helyezze vissza műanyag keretben a SIM kártyát a résbe.

2.3.

Csatlakozás az autó akkumulátorához

 Ajánljuk, hogy egy hozzáértő ember csatlakoztassa a lokátort az
akkumulátorhoz (autószerelő).
 Helyezze el úgy a készüléket, hogy ne kerüljön vízzel és porral kontaktusba.
 Csatlakoztassa a készüléket a kép szerint.

 Csatlakoztassa a mikrofont, a külső GSM antennát és a GPS antennát a
készülékhez.
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 Az SOS gombot az autó belső terében helyezze el.
Fényjelzések jelentése:
Piros fényjelzés
Világít – nincs csatlakozva a GSM-hez
Villog – csatlakozva a GSM-hez
Zöld fényjelzés
Világít – nincs csatlakozva a GPS-hez
Villog – csatlakozva a GPS-hez
2.4.

Beüzemelés

Küldjön SMS-t „begin+password” formában a SIM kártyára. Pár másodpercen
belül érkezik a válasz „begin ok” és ezzel az összes korábbi beállítás visszaáll.
(alapértelmezett jelszó: 123456)
Példa: küldje el az SMS-t „begin123456” a SIM kártya telefonszámára, ha a
beállítás sikeres volt, akkor válaszként a „begin OK” érkezik. Ha a beállítás nem
sikerült akkor a „begin fail” választ kapja, ebben az esetben ellenőrizze a jelszó
helyességét vagy a SIM kártya megfelelő telepítését.
Figyelmeztetés: A „+” szimbólum csak illusztráció, ne adja meg SMS-ben.
Ugyanez vonatkozik a „szóköz” szóra is, de ez csak egy rés az SMS szövegben.
2.5.

Jelszó megváltoztatása

A jelszó megváltoztatásához küldjön SMS-t „password+régi jelszó+szóköz+új
jelszó” formában.
Megjegyzés:
 Jól jegyezze meg az új jelszót, az elfelejtése esetén új softwert kell telepíteni
a készülékbe. Ha nem fog emlékezni a megfelelő jelszóra, akkor nem fogja
tudni irányítani a készüléket sem.
 Jelszó megváltoztatása esetén az új jelszónak is hat számjegyből kell állnia,
ellenkező esetben a készülék nem fogadja el.
2.6.

Regisztrált szám

A készülékre maximum 5 telefonszámot regisztrálhat.
 Ha 10x egymás után felhívja a készüléket, akkor a lokátor automatikusan
elmenti a telefonszámát, mint regisztrált telefonszám.
 A telefonszámot SMS segítségével is beállíthatja:
„admin+jelszó+szóköz+telefonszám”. További engedélyezett szám csak
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egy engedélyezett számról állíthat be. Ha sikeresen beállította a számot
akkor a készülék válaszként „admin ok!” SMS-t küld.
 Regisztrált szám törlése: „noadmin+jelszó+szóköz+regisztrált
telefonszám”
 Abban az esetben ha szeretné, hogy a készülék határátlépés esetén is
működjön, akkor használja a nemzetközi telefonszám formátumot.
2.7.

Helymeghatározás valós időben

 Abban az esetben, ha nincs megadva semmilyen regisztrált telefonszám,
akkor akármilyen telefonszámról felhívhatja a készüléket és értesítést kap a
készülék helyzetéről. Ha be van állítva egy regisztrált telefonszám, akkor a
készülék felhívása után elküldi az aktuális tartózkodási helyét.
 A készülékre való hívás után a hívás két csengetés után meglesz szakítva és
eztkövetően kap egy SMS a tartózkodási helyről.

*Abban az esetben ha a készülék olyan helyen tartózkodik ahol gyenge a GPS
jel, akkor az utolsó érzékel tartózkodási helyet küldi el.
2.8.

Helymeghatározás utcanevekkel, címmel együtt

 Először be kell állítania a SIM kártya üzemeltetőjének APN-ét a készüléken,
majd meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót a GPRS eléréséhez.
 Az előző pont beállítása után küldje el az SMS-t „address+jelszó”
formátumban. Eztkövetően az eszköz csatolja az utca nevet és a címet a
helyhez.
2.9.

Automatikus tracking

 Küldjön SMS-t „fix030s005n+jelszó” formában, (s: másodperc, m: perc, h:
óra). A készülék 30 másodpercenként 5x küld helyzetjelentést.
 A maximális érték 255.
 Küldjön SMS-t „fix030s***n+jelszó” formában és 30 másodpercenként
helyzetjelentést kap.
 A parancs leállításához küldjön SMS-t „nofix+jelszó” formában
Megjegyzés: Az intervallum nem lehet kevesebb 20 másodpercnél.
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2.10. Környezet megfigyelése
 Ebben a módban nyomon követheti, hogy mi történik a készülék
környezetében.
2.11. Váltás a „track” és a „monitor” mód között
 Alapértelmezett szerint a „track” mód van beállítva.
 A „monitor+jelszós” SMS-el átkapcsolhatja a készüléket „monitor”
üzemmódba. A készülék válaszként „monitor ok!” SMS-t küld, és a megfelelő
üzemmódra vált.
 A visszaállításhoz a „track+jelszó” SMS-t küldje, válaszként a készülék
„track ok!” SMS-t küld.
2.12. Adatok mentése
 Automatikus: Ha a készülék elveszti a GSP vagy a GPRS jelet, akkor elkezdi
tárolni az adatokat a belső memóriában az aktuális beállításnak megfelelően.
A jel helyreállása után az összes mentett adat automatikusan egy előre
megadott számra vagy a GPRS-platformra kerül.
 A sekvence mentése: SMS „save030s005n+jelszó” küldésével beállíthatja,
hogy a készülék 30 másodpercenként 5 alkalommal tárolja az adatokat a
belső memórián. Megerősítésként „save ok!” SMS-t kap (s: másodper, m:
perc, h: óra).
 Intervallumos mentés: „save030s***n+jelszó” SMS küldésével. Az eszköz
30 másodpercenként tárolja a helyeket.
 Beállítások törlése: SMS „clear+jelszó” formában. Megerősítésként „clear
ok” értesítést kap.
 Memória kapacitása: A készülék maximális belső memória kapacitása 16000
hely. Ezeket az adatokat USB-kábel segítségével másolhatja a
számítógépére.
2.13. Adatfeltöltés
 Aktuális adatok feltöltése: SMS „load+jelszó”. A „load ok” megerősítést
akkor kap ha a készülék megfelelően működik GPRS üzemmódban. Ha nem
akkor „load fail!” visszajelzést kap. Ami azt jelenti, hogy ellenőriznie kell a
GPRS kapcsolatot.
 Kiválasztott adatok feltöltése: SMS „load+jelszó+szóköz+év hónap nap”.
Példa: Küldje el a „load123456 20181002” SMS-t, ami azt jelenti, hogy az adatok
2018. október 10-én kerülnek a szerverre.
2.14. Geo-fence
 Ez a készülék mozgására meghatározott területet jelzi. A készülék SMS-t
küld, mikor elhagyja a kijelölt területet.
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 Beállítás: Ha a készülék legalább 10 percig egy helyben van (nem mozog),
küldjön SMS-t
„stockade!+jelszó+szóköz+szélessé,hosszúsá;szélesség,hosszúság”
formában. Abban az esetben ha a készülék kívül kerül akkor
„stockade+geo-info” SMS a jóváhagyott telefonszámokra.
Megjegyzés: az első szélesség és hossz jelzi a négyzet bal felső sarkának
koordinátáit, a másodi szélesség és hosszúság a négyzet jobb alsó sarkának
koordinátáit jelzi. Minden beállításnál egy SMS.
 Leállítás: SMS „nostockade+jelszó”
Megjegyzés: Ez a funkció nem lesz aktív ha a készülék elhagyja a megadott zónát.
2.15. Figyelmeztetés mozgás esetén
 Beállítások: Ha a készülék legalább 10 percig egy helyben van, küldjön SMSt „move+jelszó” formában, megerősítésként „move ok!” választ kap.
Bármilyen mozgás esetén ami meghaladja a 200 m-t a készülék minden
beállításkor egy SMS-t küld.
 Leállítás: SMS „nomove+jelszó” formában.
Megjegyzé: Ez a funkció nem lesz aktív ha a készülék elhagyja a kijelölt zónát.
2.16. Figyelmeztetés sebességhatár átlépésekor
 Beállítás: SMS „speed+jelszó+szóköz+080” (80 km/h sebességre
vonatkozó példa), megerősítés „speed ok!” formában. Ha a készülék
gyorsabban mozog mint a megadott sebesség, akkor „speed+080!” formájú
SMS-t kap. Minden beállításkor egy SMS-t küld.
 Leállítás: SMS „nospeed+jelszó”
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy ne állítson be 50 km/h kisebb sebességet.
Alacsonyabb sebesség esetén a pontosságot jelentősen befolyásolhatja az
időjárás.
2.17. SOS gomb
 Nyomja meg az SOS gombot 3 másodpercig, és 3 percenkén az
engedélyezett számokra SMS-t küld „help me!+location” formában.
2.18. Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony állapotáról
 A készülék 3 perces intervallumban SMS-t küld „low battery+lokace”
formában.
2.19. Készülék állapotának ellenőrzése
 Küldjön SMS-t „check+jelszó” formában és válaszul „100% GPS: OK/NO
GPRS: ON/OFF akkumulátor: 100%” SMS-t kap.
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2.20. IMEI azonosítása
 SMS „imei+jelszó” és válaszul 15 számjegyű IMEI SMS-t fog kapni.
2.21. Helyi idő beállítása
 SMS „time+szóköz+zónajelszó+szóköz+időzóna”
 Példa: „time+szóköz+zone123456+szóköz+1” (mi időzónánki)
Ha az időzóna negatív, pl. USA akkor használja a „-„ jelet a szám előtt.
2.22. GPRS beállítása
Először SMS-t kell küldenie az IP és APN beállításokhoz.
 APN beállítások
o Az APN szabványok országonként eltérőek, és a szolgáltatók között is
vannak eltérések. Ezért javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a
mobilszolgáltatójával, akinek SIM kártyája a készülékben van.
o Először küldje el az „APNjelszó+szóköz+saját APN” SMS-t. ha
beállítás sikerült akkor megerősítésként „APN OK” SMS-t kap.
o Példa: „APN123456 CMNET”
 Felhasználói ID (User ID) és felhasználói jelszó (Password) beállítása
o Sok országban nem szükséges az USER azonosítót beírni a GPRS
használatához, ebben az esetben kihagyhatja ezt a pontot. Abban az
országokban, ahol ez az adat szükséges, tegye a következőket:
o „up+jelszó+szóköz+user+szóköz+password”. Ha a beállítások
sikeresek akkor megerősítésként „user,password ok” SMS-t kap.
 Az IP cím és a port beállítása
o SMS „adminip+jelszó+szóköz+IP cím+szóköz+Port”. Ha a
beállítások rendben vannak akkor megerősítésként „admin OK” SMSt kap.
o Példa „andminip123456 202.104.150.75 9000” (123456 az
alapértelmezett jelszó, 202.104.150.75 az IP cím és a 9000 a port).
2.23. Váltás SMS és GPRS mód között
 Alapértelmezett mód az SMS
 Küldjön SMS-t „GPRS+jelszó”. Megerősítésként „GPRS ok!” választ kap.
Ezután GPRS módban van.
 Visszaállítás: SMS „SMS+jelszó”. Megerősítésként „SMS ok!” választ kap.
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A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések
megsértésével.
Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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