
APLIKACE SECUMORE PLUS

Pro instalaci aplikace použijte QR kód nebo zadejte název Secumore plus do Obchodu Play 
(Android) nebo AppStore (iOS)

UPOZORNĚNÍ! Aplikace podléhá pravidelným aktualizacím a může docházet ke změnám, jako je vzhled ikon, nové uspořádání, nové 
funkce, atd. Tyto změny nemůžeme postřehnout včas a proto berte tento návod, jako všeobecnou pomůcku. Pokud se bude jednat o 
nějakou zásadní změnu, bude do manuálu zakomponována až na základě zpětné vazby od zákazníků.

Při prvním spuštění tapněte na 
User Regstration. To Vám pomůže 

vytvořit vlastní přezdívku, pod kterou 
se můžete do aplikace přihlašovat a 
následně také do webové platformy 

gps2828.com (viz. manuál k platformě)

Vyplňte IMEI Vašeho zařízení. IMEI 
číslo bývá nalepené přímo na 

lokátoru (dle modelu) případně 
použijte SMS příkaz pro jeho zjištění, 

viz. tabulka na další stránce.
IMEI můžete také vyfotit, když tapnete 

na ikonu

Otevře se fotoaparát. Aplikace Vás 
požádá o povolení přístupu k 
fotoaparátu, potvrďte že povolujete. 
Toto je např. model G200, který má 
IMEI ze spodní strany. 

Potvrďte zadání tlačítkem Next.

--> Do kolonky phone vyplňte jakékoliv přihlašovací 
jméno si přejete používat, nebo to může být i 
telefonní číslo (bez. +420!)

--> Password: jakékoliv heslo min. 6 znaků

--> Confirm password: jakékoliv heslo min. 6 znaků

Tlačítkem Submit uložíte nastavení

Aplikace se vrátí zpět na úvodní přihlašovací obrazovku

Vyplňte nově vytvořené přihlašovací jméno a heslo.
Pro zapamatování zaškrtněte "Remember me"
Přihlašte se tlačítkem Login.

Povolte přístup k notifikacím. Poté co potvrdíte 
tlačítkem OK budete přesměrováni do nastavení 
telefonu. Poté co funkci povolíte, vraťte se zpět do 
aplikace.
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Sledování aktuální polohy

Poslat příkaz pro nastavení lokátoru

Geo-plot 

Zpětné přehrávání tras

Podrobnosti o lokátoru. Zde najdete i výběr ikon pro zobrazení lokátoru na mapě

Zajištění lokátoru: jakmile je tato funkce aktivní, budete získávat upozornění na alarmové zprávy 
(např. alarm při nízkém stavu baterie, alarm při odpojení z napájení, alarm při opuštění geo 
plotu,atd.)

Odjištění lokátoru: tímto vypnete příjem alarmových zpráv.

Graf průměrných rychlostí vozidla během zvoleného období.

Pokud vlastníte více lokátorů, zde mezi nimi můžete přepínat

Historie alarmů

Statistiky: rychlostí, jak často byl lokátor offline, četnost zastavení vozidla, četnost alarmů

Obecná nastavení (způsob notifikace, četnost aktualizace stránky, nastavení hesla, nastavení výchozí mapy baidu/google, odhlášení 
se z účtu)

Přepínání mapy (satelitní, běžná)

Barevné označení silnic

Street view

Aktualizace stránky

Tímto tlačítkem přepnete na zobrazení polohy Vašeho telefonu. Opětovným tapnutím přepnete zpět 
na polohu lokátoru.
Poslední ujetá vzdálenost

Příkaz pro nastavení lokátoru

---> nastavení intervalu, jak často má lokátor posílat svojí polohu do aplikace (pokud se jedná o lokátor s baterií, čím častější 
interval nastavíte, tím dříve bude baterie vybitá) - až 5 telefonních čísel
---> Nastavení autorizovaného telefonního čísla. Toto číslo bude mít oprávnění s lokátorem manipulovat přes SMS příkazy a 
přes hovory.
---> Nastavení alarmů

---> Nastavení IP adresy serveru a portu

---> tovární nastavení

---> Restart lokátoru

---> Odpojení paliva a napájení

---> obnova paliva a napájení

---> informace o zařízení

Nastavení alarmů:

Zde vyberte typ alarmu
Zde alarm aktivujete (ON) nebo deaktivujete (Close)

Tlačítko Send odešle toto na stavení do lokátoru



Upozornění! Funkce alarmů jsou pro každý model lokátoru různé. Lokátory, které jsou na baterii nedisponují alarmem při zapnutí/vypnutí ACC, dveřním alarmem atd.

Alarm při výpadku napájení, vybití baterie

Alarm při zapnutí/vypnutí ACC

Alarm při nízkém stavu baterie

Alarm při vibracích

Alarm při odpojení kabeláže

Alarm při sejmutí lokátoru z místa instalace (lokátor disponuje tzv. Antitamper tlačítkem) 

Alarm při nízkém stavu oleje

Alarm při otevření/zavření dveří

Alarm při běhu/zastavení motoru

Alarm při překročení rychlosti
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