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GSM/GPRS/GPS TRACKER 
GPS GT06

Uživatelský manuál

dstechnik.cz, s.r.o., Litvínovice, Pod Stromovkou 209 - obchodní a průmyslová zóna (za 
Mercedesem) Č. Budějovice 370 01
Tel: +420 387 203 656 +420 381 302 260
Mobil: +420 777 338 228 +420 777 633 070
Fax: + 420 387 203 659
E-mail: podpora@dstechnik.cz, tichy@dstechnik.cz
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◆Technické
Popis Specs.
Rozměry 97mm x 51 mm x 15 mm
Váha 80g
Síť GSM/GPRS/GPS, TCP/IP

Frekvence 850/900/1800/1900 Mhz
GPS citlivost -159dBm
GPS dosah 10m

Time To First Fix
Cold status 45s-90s
Warm status 50s
Hot status 15s

Napětí 12V-24V
Teplota -40°C to +85°C

Provozní teplota -20°C to +55°C
Vlhkost 15%--95%

◆SIM karta (DŮLEŽÍTÉ!)

Vkládejte SIM kartu do zařízení dříve, než jej zapnete; SIM karta nesmí mít nastavený PIN kód ani 

nesmí obsahovat žádné kontakty (i nové SIM karty obsahují pár kontaktů na operátora, sanitku, atd.) 

Lokátor je 2G, pokud je vložena SIM karta s 3G/4G sítěmi, umí si lokátor 2G síť vyhradit.  Pokud 

nedodržíte tyto pokyny nebude lokátor fungovat. Pod slotem na SIM kartu se nachází spínač ON/OFF 

(viz. obr) je potřeba např. kancelářskou sponkou tento spínač přepnout do pozice ON. 

◆Popis indikační diody

Barva Zastupuje Stav

Červená Zdroj napájení Svítí nepřerušovaně

Žlutá GSM signál Svítí nepřerušovaně

Zelená GPS signál Svítí nepřerušovaně
Pozn: všechny diody se zhasnou po 5 minutách. Pokud zavoláte na SIM kartu v zařízení, diody se opět rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! CHOVÁNÍ LED DIOD, NEBO JEJICH BARVA SE MOHOU LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ DODÁVKY. 
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◆Zapojení zařízení

1)4P červený vodič se připojuje ke kladnému pólu napájení vozidla  +

2)4P černý vodič se připojuje k zápornému pólu napájení vozidla -

3)4P žlutý vodič se připojuje k palivovému čerpadlu nebo k elektrickému vedení

4)4P zelený vodič se připojuje k ACC zapalování

5) Další vodiče se připojují k příslušenství v balení, když stisknete SOS tlačítko

po dobu 3-4 sekund, zařízení pošle "SOS alarm!" na autorizované 

telefonní číslo. 

◆Schéma zapojení
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◆Bezpečnostní upozornění

Pozn.: zařízení by mělo být umístěno v přední straně vozidla nejlépe 

za sklem.

Instalace: pokud je Vaše přední sklo pokryto fóliemi např. tepelnými, je 

zde předpoklad zhoršení přenosu signálu GPS.

Fuknce SMS příkaz Příklad

Výchozí heslo:123456, každý SMS příkaz musí obdržet odpověď na telefonní číslo ve formátu "OK". 

Krok2 nastavení IP a Portu 
(tento krok můžete přeskočit, 
pokud je již lokátor v aplikaci 
zobrazen jako "online")

#IP#heslo#ip adresa#port# #IP#123456#121.201.110.9#7018#

Krok1 nastavení APN
#apn#heslo#APN název#APN 

jméno#APN heslo#

lokace #smslink#heslo# #smslink#123456#

Ostatní nastavení (nejsou povinné)

Kontrola stavu zařízení TCP

Odpojit přívod paliva #stopoil#heslo# #stopoil#123456#
#stopelec#123456#

Operátor O2, vodafone: 
#apn#123456#internet#
Operátor gomobil, t-mobile:
#apn#123456#internet.t-mobile.cz

http://bigfun.tripod.co.uk/
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#stopelec#heslo#

Obnova přívodu paliva a 

napájení

#supplyoil#heslo# 

#supplyelec#heslo#
#supplyoil#123456#
#supplyelec#123456#

Nastavení časového pásma

#timezone#heslo#pásmo#hodnota 

pásma v hodinách#pásmo v minutách# #timezone#123456#E#5#30#

Nastavení hesla
#password#staré heslo#nové 

heslo#
#password#123456#666888#

Alarm při zapnutém 

zapalování ZAP/VYP

ACC ON

ACC OFF

Alarm při překročení 
rychlosti #speed#heslo#rychlost# #speed#123456#080#

Zrušení alarmu při 
překročení rychlosti

#nospeed#heslo# #nospeed#123456#

Nastavení časového
 intervalu

#at#čas#sum#0# #at#10#sum#0#

Obnovit heslo #resume# #resume#

Nastavení čísla 
administrátora

#admin#heslo#telefonní 

číslo#
#admin#123456#1381234567
8#

Zrušení admin. čísla #noadmin#heslo#číslo# #noadmin#123456#13812345
678#

Inicializace #begin#heslo# #begin#123456#

Odposlech #monitor#heslo# #monitor#123456#

Obnova režimu sledování #tracker#heslo# #tracker#123456#

Obousměrný hovor #call#heslo# #call#123456#

Obousměrný hovor: zavolejte na SIM v zařízení, zařízení bude vyzvánět, tlačítkem SOS 

může uživatel hovor zvednout a komunikovat.
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◆GPS trasování www.gps2828.com nebo www.cantrackportal.com

Obě platformy jsou totožné, pouze cantrackportal.com má už výchozí angličtinu.

Ke stažení aplikace do mobilního telefonu vyhledejte v Obchodě Play (Android) nebo v 

AppStore (iOS)  “secumorePlus” nebo oscanujte QR kód níže.

http://www.gps228.com
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