Localizator GPS
Manual de instructiune

Contactati furnizorul:
SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email: info@secutek.

Principalele avantaje ale produsului:
•

Rezistenta mare

•

Prelucrare calitativa

•

Baza de hărți online

1. Descrierea produsului

2. Controlul dispozitivului
•

Încărcați mai întâi bateria timp de 12 ore. LED-ul roșu se va aprinde în timpul
încărcării.

•

O încărcare completă este indicată de LED-ul roșu care se stinge.

•

Utilizați accesoriile furnizate împreună cu dispozitivul pentru încărcare.

•

Apoi deschideți cu grijă slotul pentru cartela SIM și introduceți cartela SIM în ea.
Glisați cu grijă cardul în slot până când dă clic

•

Închideți slotul

ATENȚIE: Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că este ancorată corect. Dacă o
indroduceti incorect, cardul se poate bloca în dispozitiv, ceea ce poate deteriora contactele.
Această daună nu va fi recunoscută în reclamație.
2.1 Porniți:
Porniți dispozitivul deplasând maneta ON / OFF în poziția ON - diodele de semnalizare se
aprind.
Apoi poziționați dispozitivul astfel încât să aibă o vedere directă a cerului (de exemplu,
pervazul ferestrei). Acest lucru permite dispozitivului să se conecteze mai bine la sateliții
GPS. În următoarele 30-60 de secunde, dispozitivul trebuie să se conecteze atât la rețeaua
GSM, cât și la sateliții GPS

2.2 Opriti:
Pentru a opri mașina, mutați maneta în poziția OPRIT. Apoi LED-urile se sting și dispozitivul
este oprit.
2.3 Semnificația LED-urilor:
Dioda verde
Intermitent - Conectat la GPRS și GSM
Pornit - nu este conectat la GSM
Nu lumineaza – Dispozitivul este oprit / în modul de repaus

Dioda albastra
Intermitent - Conectat la GSM
Lumineaza – nu este conectat la GPS
Nu lumineaza – Dispozitivul este oprit / în modul de repaus

Dioda rosie
Clipește - baterie descărcată
Pornit - Dispozitivul se încarcă
Nu lumineaza – Dispozitivul este complet încărcat

3. Autorizarea numărului de telefon
3.1 Autorizarea
•

Pentru a seta un număr autorizat, trimiteți un SMS către dispozitiv de pe telefonul
corespunzător din format adm123456,telefoní číslo , (123456 je defaultní heslo).
De exemplu. adm123456,+420111222333,

•

Dacă setările sunt corecte, veți primi un SMS sub forma „ADM A1:+420111222333.

3.2 Ștergerea unui număr autorizat

• Pentru a șterge primul număr autorizat, trimiteți un SMS de pe telefonul relevant
în formular adm123456.

4. Obținerea locației dispozitivului
4.1 Obțineți o locație apelând localizatorul
•

Dacă ați setat un număr de control, formați doar numărul cartelei SIM introduse în
localizator.
În câteva zeci de secunde, veți primi locația sub forma unei adrese URL (link Internet).
Doar faceți clic pe link (dacă aveți acces activ la internet pe telefonul dvs. smartphone)
și în câteva secunde veți vedea o hartă cu locația.

4.2 Obținerea unei locații prin SMS
•

Locația poate fi găsită și prin trimiterea unui SMS, prin care adresa URL cu locația va
primi numai numere autorizate (dacă acestea sunt setate, dacă nu, locația va primi
numărul pe care îl trimite SMS-ul)

•

Pentru a obține locația, trimiteți un SMS în formular G123456# (123456 je defaultní
heslo)

5. Modul de lucru
5.1 Sleep time mode (setare implicită)
Localizatorul doarme automat după 5 minute și poate fi trezit numai dacă îl sunați, trimiteți un
SMS pentru a trimite locația sau apăsați butonul SOS. Pentru a activa acest mod, trimiteți un
SMS în format sleep123456 time (123456 je defaultní heslo).
Pentru a dezactiva, trimiteți un SMS în formular nosleep123456 time.

5.2. Shock sleep mode
Localizatorul doarme automat după 5 minute. Dispozitivul poate fi trezit doar prin mișcare.
Pentru a activa acest mod, trimiteți un SMS în formular sleep123456 shock (123456 je
defaultní heslo).
Pentru dezactivare trimeteti SMS in format nosleep123456 shock.

6. Alte functii
6.1 Functii SOS
•

Pentru a activa această funcție, este necesar să trimiteți un SMS în formular SOS,
numarul de telefon de exemplu. SOS,111222333

•

Veți primi apoi un SMS de confirmare.

•

Acum, dacă localizatorul este scos din locul atașat, butonul SOS va fi eliberat și funcția
va asigura că dispozitivul trimite automat un SMS HELP ME! + URL cu poziția GPS
și apoi formează apelul către telefonul setat. telefon

6.2. Shock alarm
•

Localizatorul vă va trimite un SMS dacă se deplasează. Activați acest mod prin
trimiterea unui SMS în format shock123456 (123456 je defaultní heslo).

•

Pentru a dezactiva, trimiteți un SMS în formular noshock123456.

6.3 Avertisment la depasirea vitezei
•

Dispozitivul poate fi setat pentru a avertiza asupra vitezei

•

Pentru setari trimiteti SMS in format speed12345680 (123456 je defaultní heslo, 80
este viteza - viteza poate fi setată în intervalul 50-120km / h)

•

Pentru a dezactiva această funcție, trimiteți un SMS în formular nospeed123456

6.4 Setarea orei locale
• Pentru setarea orei locale trimiteti SMS in format timezone123456 2 (123456 este
defaultní heslo, 2 este fusul orar)

6.5 Setarile limbii
• Pentru a seta limba, trimiteți un SMS în următorul format:
LAG1 – limba engleza
LAG2 – limba chineză-timp trimite SMS în format timezone123456 2 (123456 je
defaultní heslo, 2 este fusul orar)
6.6 Schimbarea parolei
•

Dacă doriți să modificați parola, trimiteți un SMS în format pwd123456,111222
(123456 je defaultní heslo, 111222 este noua parolă)

•

La schimbarea cartelei SIM în dispozitiv, parola rămâne așa cum a fost setată înainte
de modificare.

•

Parola trebuie să aibă șase cifre

•

Amintiți-vă parola sau Notă. Dacă îl uitați, singura soluție este schimbarea setărilor din
fabrică.

6.7 Reporniți localizatorul
•

Dacă doriți să reporniți dispozitivul, trimiteți un SMS în format RST.

6.8 Setări din fabrică
• Pentru setările din fabrică, trimiteți un SMS în format factory.

Notă: Nu introduceți o cartelă SIM ruptă din carcasă, așa cum se arată mai jos. Extragerea
poate deteriora contactele slotului care citește cartela SIM.
În cazul deteriorării dispozitivului cu cartela SIM introdusă în acest mod, reclamația nu va fi
acceptată.

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie. Utilizați dispozitivul în conformitate
cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru
utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări. Manualul este proprietatea SHX
Trading s.r.o.
Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.

