
POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY GPSTRACKERXY.COM 

 

Na stránce gpstrackerxy.com klikněte na SERVER 3 

 

 Do kolonky „User ID“ zadejte Vaše přihlašovací jméno: Petr 
 Do kolonky „Password“ zadejte heslo: lokator123456 
 Zaškrtněte „Remember my user ID and password“ – díky tomu budou Vaše přihlašovací údaje 

zapamatované a nemusíte je při každé návštěvě opakovaně zadávat. 
 Klikněte na „Login“ 

 



Zobrazí se Vám stránka s Vaším lokátorem. V levém pruhu zaškrtněte políčko lokator, tím zobrazíte jeho aktuální, 
nebo poslední známou polohu. 

 

 Časové pásmo (Terminal Time): zde můžete nastavit aktuální časové pásmo. Díky tomuto nastavení budou 
časy přesnější, obzvláště při sledování již absolvovaných tras (viz. Historie tras). 

 Sledovat (Track) – podnabídka: 
o By Time: po časových úsecích (od 10 sekund do 24 hodin) 
o By Distance: po vzdálenostech (od 50m do 10km) 
o Single track: něco jako, ukaž okamžitě 

 Alarm při překročení rychlosti (Over Speed Alarm): Jakmile nastavíte např. 100km/h bude lokátor posílat 
SMS varování při překročení této rychlosti. 

 Alarm při pohybu (Move alarm): pokud např. vozidlo ujede 1km odešle lokátor SMS upozornění na 
překročení této vzdálenosti. 

 Alarm při vibracích (Vibration alarm): při jakékoliv vibraci odešle lokátor SMS upozornění. 
 Stop Alarm – při zastavení vozidla odešle lokátor SMS upozornění 
 Engine control (vztahuje se pouze na lokátory připojené kabeláží k vozidlu) 
 ARM – Aktivace nastavených alarmů 
 DisARM – Deaktivace nastavených alarmů 
 Save GPRS mode – pokud chcete, aby lokátor nezasílal informace o poloze na tyto stránky, zde můžete toto 

zasílání vypnout (Close) nebo zapnout (Open) 
 Geo-Fence – tzv. geo-plot. Nastavíte oblast kolem adresy např. Vašeho domu (od 100m – xKm) , a pokaždé 

když lokátor tuto oblast opustí dostanete SMS upozornění, můžete nastavit i upozornění na návrat do této 
oblasti. 

HISTORIE TRAS: 

V horní liště se nachází tlačítko „Route repeat“  to slouží pro historické zobrazení již realizovaných tras. Když na něj 
kliknete, otevře se Vám nové okno. Zde můžete do kolonky DATE zadat datum, do kolonky FROM čas začátku trasy a 
do kolonky TO čas konce trasy. Potvrďte tlačítkem „PLAY“ 



 


