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GSM/GPRS/GPS Tracker
GPS G900

Uživatelský manuál

GPS sledovací zařízení do automobilu/motocyklu či skůtru

1. Specifikace

Rozměry 83 x 24 x 13 mm

Síť GSM/GPRS/GPS, TCP/IP

Rozsah 850/900/1800/1900 Mhz

GPS citlivost -159dBm

GPS dosah 5-10m

Time To First

Fix

Cold status 45-90s

Warm status 35s

Hot status 1s

Pracovní napětí 9-100V

Klidová teplota -40°C to +85°C

Provozní

Teplota
-20°C to +45°C

Vlhkost 15%--95%
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2. Popis indikační diody

Barva Vysvětlení Normální stav

Červená Napájení Stabilně svítí on

Žlutá GSM signal Stabilně svítí on

Modrá GPS signal Stabilně svítí on

Pozn.: Zařízení se přepne do úsporného režimu během 3 minut, LED diody zhasnou. Spustí se při 
jakékoliv akci jako je např. realizování hovoru z mobilního telefonu do zařízení

Před tím než vložíte SIM kartu do GPS lokátoru, vložte ji do mobilního telefonu a ověřte si, zda-li nemá SIM 
karta PIN kód (pokud ano, zrušte jej) a zda-li na ní nejsou vůbec žádné kontakty (i na nově zakoupené SIM 
kartě najdete kontakt na operátora, sanitku, atd...tyto kontakty smažte). Pokud nedodržíte tyto pokyny, 
nebude možné lokátor používat.

3. Zapojení
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Použití

Výchozí heslo je 123456, použijte telefon pro zaslání SMS, které jsou popsány níže. Nepište + ani mezera, 
jedná se pouze o vodítka, jak správně zadat SMS. Na každou SMS Vám přijde odpověď“OK”. Pro zjištění 

APN jděte na stránku http://bigfun.tripod.co.uk/ najděte Czech republic a název operátora.

Function SMS Command

apn123456 nazevAPNKrok 1 nastavte APN

apn123456 internet
Příklad pro SIM od 
Vodafone, O2:

apn123456 internet.t-mobile.cz

adminip123456+mezera+IP+mezera+port

Příklad adminip123456 121.201.110.9 7018

Odpojit přívod paliva či 
napájení

Format DY123456+mezera+1

Např. DY123456 1

Obnovit přívod paliva
či napájení

Format TY123456+mezera+1

Např. TY123456 1

Kontrola stavu zařízení Format check123456

Nastavení hlavního 
tel. čísla Format centernum123456+mezera+telefonní číslo

Zrušení hlavního tel. čísla             Format centernum123456

Format begin123456

Administrátorské číslo
Format admin123456+mezera+telefonní číslo

Napč. admin123456 13812345678

Příklad pro SIM od 
t-mobile:

Formát

SMS Lokace

Krok 2 nastavte IP port
toto nastavení provádějte pouze pokud 
se Vám lokátor v aplikaci zobrazuje 
jako "offline"

smslink123456

Ostatní nastavení (volitelná)

Format

Příklad

Initializace (obnovení 
nastavení)
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Zrušení autorizovaného č.              Format noadmin123456+mezera+číslo

Nastavené časového 
pásma

Format timezone123456+mezera+(timezone*60)

Např. GMT+1, SMS ve tvaru “timezone123456 60”.

Nastavení časového 
intervalu

Format ITV123456+mezera+čas nahrávání

Např. ITV123456 10 (čím kratší interval nastavíte, tím 
přesnější bude poloha)

Nastavení alarmu při 
překročení rychlosti Format speed123456+mezera+80

Zrušení alarmu při 
překročení rychlosti

Format speed123456+mezera+0

Alarm při zapnutí 
zapalování

Format ACC123456+mezera+1

Zrušení alarmu při 
zapnutí zapalování Format ACC123456+mezera+0

Změna hesla Format password123456+mezera+nové heslo
Pokud budete zařízení posílat k reklamaci a provedete změnu hesla, sdělte jej technikovi, jinak nebude možné reklamaci vyřídit.
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