GPS lokátor pro děti
Návod k obsluze
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1. Obsah balení

2. Popis zařízení

1 – Reproduktor

6 – ON/OFF

2 – Kontakty baterie

7 – Micro USB port

3 – Signalizační diody
4 – SOS tlačítko
5 - Mikrofon
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3. Začátek


Nejprve nabijte baterii po dobu min. 3 hodin. Během nabíjení bude svítit
červená signalizační LED dioda.



Pro nabíjení používejte příslušenství dodávané s přístrojem



Následně opatrně odšroubujte zadní kryt lokátoru a do slotu vložte SIM kartu.
Pro správnou funkčnost je nutné, aby na SIM kartě byl odstraněn PIN kód.



Zapnutí: Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF (3s). Následně
umístěte přístroj tak, aby měl přímý výhled na oblohu (např. na parapet okna).
Přístroj se tak lépe přihlásí k GPS satelitům.



Vypnutí: Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte a držte tlačítka ON/OFF a
SOS, dokud nezhasnou všechny diody.



Význam diod
Modrá dioda
Bliká rychle – je připojena k GPS
Bliká pomalu – není připojena k síti GPS
Červená dioda
Svítí – zařízení se nabíjí
Nesvítí – zařízení se nenabíjí/ je nabito
Bliká – nízký stav baterie (pod 15%)
Zelená dioda
Bliká – je připojena ke GSM
Svítí – není připojena ke GSM
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4. Autorizace telefonního čísla
3.1.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“.

4.2.


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 (pokud jsou nastavena)



Pro získání lokace zašlete SMS ve tvaru loc



Poté Vám přijde SMS s odkazem 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“

6. Funkce SOS


Funkce SOS zajistí, že přístroj zašle automaticky SMS HELP ME! + URL s
GPS pozicí poté, když je dlouze stisknuto SOS tlačítko. SMS bude zaslána na
autorizovaná čísla ( A1, B1 nebo C1). Po několika sekundách po obdržení
SMS začne přístroj postupně vytáčet autorizovaná čísla v pořadí, jak jsou
nastavena



První autorizované číslo má prioritu. Pokud se přístroj na první číslo nedovolá,
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pokračuje číslem druhým, případně třetím. Jakmile je hovor zvednut aktivuje
se obousměrná komunikace.

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 ring0
(vyzvánění je vypnuto). Opětnou aktivaci vyzvánění zapnete SMS ve tvaru
ring1.

8. Další funkce
8.1. Nastavení lokálního času


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



Př. pro středoevropské pásmo tz+2 nebo tz+1 dle ročního období.

8.2 Zapnutí/ vypnutí signalizačních diod


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



Pro opětovnou aktivaci zašlete SMS ve tvaru LED0.

8.3 IMEI


Pokud chcete zjistit IMEI a verzi Vašeho lokátoru, zašlete SMS ve tvaru
version.
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8.4 RESET


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

8.5 Kontrola nastavení
Pro kontrolu nastavení zašlete SMS ve tvaru status.
8.6 Volání z lokátoru na číslo B1
Pokud máte nastaveno autorizované číslo B1, lze z lokátoru zavolat tomuto uživateli
podržením tlačítka ON/OFF.

9. Pracovní módy
9.1. Full power – nepřetržité zapnutí


V tomto módu jsou GPS a GSM funkce stále zapnuty. Výdrž baterie 12-18
hodin



Aktivace tohoto módu zasláním SMS ve tvaru PS0

9.2.


Smart Saving Mode – šetřící mód (defaultní nastavení lokátoru)

V tomto módu je GSM stále aktivní pro přijaté hovory a sms, zatímco GPS
funkce je neaktivní a aktivuje se pouze pohybem, hovorem či sms. V tomto
režimu je výdrž baterie v závislosti na aktivitě GSM signálu 2-4 dny



Aktivace módu sms ve tvaru PS1

9.3.


Deep sleeping Mode – „spací mód“
V tomto módu nejsou aktivní ani GSM ani GPS signály a sproduktem nelze
komunikovat pomocí hovorů ani SMS. Jediným způsobem, jak je možné
produkt „vzbudit“ je jeho pohybem. V tomto režimu je výdrž baterie až 14 dní



Aktivace módu sms ve tvaru DS1, deaktivace DS0
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10.

Specifikace

Frekvence GSM

900/1800 MHz

GPS Chip

U-blox 7

GPS citlivost

Cold start: -148 dBm, Hot start: -162
dBm

GPS přesnost

cca 2,5m

Napájení

5V DC

Baterie

Li-on 3,7V 900 mAh

Rozměry

61x43x16 mm

Váha

35g

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z kategorie GPS lokátory
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.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na
našem emailu podpora@SPYobchod.cz
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