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GPS lokátor pro psy - 18 dní výdrž, 

IP 67  

 

Návod k obsluze 
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Hlavní výhody produktu:   

• Jednoduché ovládání  

• Online mapový podklad  

  

1. Obsah balení   

  

  

  

2. Popis produktu  

  

  

3. Ovládání přístroje   

• Nejprve nabijte baterii po dobu 2-3 hodin. Během nabíjení bude svítit modrá dioda.  
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• Plné nabití je signalizováno zhasnutím modré diody.  

• Pro nabíjení používejte příslušenství dodávané s přístrojem.   

• Následně opatrně odšroubujte slot na SIM kartu a vložte do něj SIM. Kartu opatrně 

zasuňte do slotu.  

  

  

  

  

2.1 Zapnutí:   

Přístroj zapnete automaticky po připojení k nabíječce – rozsvítí se signalizační diody. Poté 

můžete lokátor odpojit a je v zapnutém stavu. Následně umístěte přístroj tak, aby měl přímý 

výhled na oblohu (např. na parapet okna). Přístroj se tak lépe přihlásí k GPS satelitům. Během 

následující 30-60 s by se přístroj měl přihlásit jak k GSM síti, tak k GPS satelitům   

  

2.2 Vypnutí:   

Pokud chcete přístroj vypnout, zašlete SMS ve tvaru Off. Poté diody zhasnou a přístroj je 

vypnut.   

  

2.3 Význam LED diod:  

Zelená dioda   

Bliká rychle – Připojeno k GPRS a GSM  

Bliká pomalu – není připojena na GSM  

Nesvítí – zařízení je vypnuto/spací mód   

  

Modrá dioda   

Bliká rychle – Připojeno k GPS  
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Bliká pomalu – není připojena na GPS  

Svítí – nabíjení baterie  

Zhasnutá – zařízení je vypnuto/spací mód  

  

  

  

4. Autorizace telefonního čísla Autorizace  

• Na přístroji lze nastavit až 3 autorizovaná čísla (A1, B1,C1)   

• Pro nastavení prvního autorizovaného čísla, zašlete na přístroj SMS z příslušného 

telefonu ve tvaru  A1  

• Pro nastavení druhého a třetího čísla zašlete z příslušných telefonů  SMS ve tvaru B1 

či C1.  

• V případě správného nastavení Vám přijde na ovládací telefon SMS ve tvaru „Set 

mobile number  OK“.  

  

 Vymazání autorizovaného čísla   

 Pro vymazání prvního autorizované číslo zašlete z příslušného telefonu SMS ve tvaru 

A0. Pro druhé a třetí je tvar B0 respektive C0.   

  

5. Získání lokace pomocí SMS   

• Lokaci lze zjistit zasláním SMS přičemž, URL s lokalizací obdrží pouze  autorizovaná 

čísla .  

• Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru loc   

• Poté Vám přijde SMS s odazem na mapy, s informací o baterii a čase „Time: xxxxx;  

Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx  

• maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998“  
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6. Pracovní módy No 

Power saving mode  

• Lokátor je stále aktivní. GPS i GSM jsou v pohotovostním režimu po celou dobu. 

Výdrž baterie v tomto módu dosahuje 18-24 hodin.  

• Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS ve tvaru PS0   

  

  

Smart Power saving mode  (základně nastaven)  

• Po cca 5ti minutách se uspí GPS modul (svítí pouze zelená dioda). Zařízení lze 

probudit pohybem, SMS zprávou či zavoláním. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS 

ve tvaru PS1.  

• Výdrž baterie v tomto módu dosahuje až 3-5 dní.  

  

Deep Sleeping mode  

  

• Po cca 5ti minutách se uspí GPS i GSM modul (nesvítí žádná dioda). Zařízení lze 

probudit pohybem, SMS zprávou či zavoláním. Pro aktivaci tohoto módu zašlete SMS 

ve tvaru DS1.  

• Výdrž baterie v tomto módu dosahuje až 18 dní.  

• Pro dekativaci zašlete SMS ve tvaru DS0.  

  

  

7.  Funkce odposlechu   

• Pokud z autorizovaného čísla zavoláte na přístroj, automaticky se aktivuje odposlech 

okolí přístroje. Před tím než se hovor zvedne, dá přístroj uživateli o odposlechu vědět 

zvukovým signálem.  

• Pokud chcete odposlouchávat tajně, zašlete SMS na přístroj ve tvaru L1. Pro vypnutí 

této funkce a obnovení zvukového signálu zašlete SMS ve tvaru L0.  
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8. Další funkce  

Geo – fence alarm  

Pro nastavení Geo-fence alarmu zašlete SMS ve tvaru G1,Y,Z, xxxM/KM.  

Y = 0 -  funkce geo – fence je vypnutá  

Y = 1 -  funkce geo – fence je zapnutá  

Z= 0  - lokátor opustí nastavenou zónu Z= 1  

- lokátor vstoupí do nastavené zóny xxx – 

poloměr nastavené zóny 001-999 M/KM – 

jednotka vzdálenosti (metr/kilometr)  

  

Příklad.   

G1,1,1,100M – Geo-fence je nastaven na vystoupení ze zóny, kdy zóna má poloměr 100 metrů 

.   

G1,1,0,006KM - Geo-fence je nastaven na vstup zóny, kdy zóna má poloměr 6 kilometrů.  

  

Geo-fence vypnete zaslání SMS ve tvaru G1,0  

  

Nastavení lokálního času   

• Pro nastavení lokálního času zašlete SMS ve tvaru tz+00/-00časové pásmo.  

• Př. pro středoevropské pásmo  tz+02 nebo tz+01 dle ročního období.  

  

Zapnutí/ vypnutí signalizačních diod   

• Pokud chcete zhasnout signalizační diody, zašlete SMS ve tvaru LED1.  

• Pro opětovnou aktivaci zašlete SMS ve tvaru LED0.  
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EMEI  

• Pokud chcete zjistit EMEI a verzi Vašeho lokátoru, zašlete SMS ve tvaru version.  

  

RESET  

• Pro tovární nastavení (resetování), zašlete SMS ve tvaru RESET.  

Kontrola nastavení  

Pro kontrolu nastavení zašlete SMS ve tvaru status.  

  

  

  

  

  

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.   

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou  

odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.   

 

  

  

  


