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GSM/GPRS/GPS Lokalizator 

Instrukcja obsługi 
 

 
 

Wprowadzenie 
 

Dziękujemy za zakup naszego lokalizatora. Poniższa instrukcja umożliwia łatwą i bezproblemową 
instalację urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie poniższej instrukcji przed przystąpieniem do 
użytkowania produktu. Zwracamy uwagę, że dane techniczne oraz screeny ustawień mogą ulec 
zmianie w zależności od wersji oprogramowania. Dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za 
wszelkie problemy wynikające z użytkowania naszego urządzenia. 
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1. Podsumowanie: 
 
Urządzenie pracuje w oparciu o istniejące sieci GSM/GPRS we współpracy z systemem lokalizacji GPS 
za pomocą wbudowanych anten GSM i GPS. Lokalizator potrafi namierzyć i monitorować dowolny 
obiekt poprzez SMS lub sieć internet. 
 

2. Zastosowanie: 
 
Zaprojektowane specjalnie aby zapobiec kradzieży i zlokalizować przywłaszczony rower.  
 

3. Wygląd urządzenia: 
 

 
 

4. Akcesoria: 
 

L.P. Zdjęcie Nazwa Opis 
1. 

 

Ładowarka Input: AC110～240V  

Output: 3.7V／380mA 

2. 

 

Ładowalna bateria 
Litowo -jonowa 

16340/700MA 

3. 

 

Kluczyk uzbrajający 
urządzenie 

 

4. 

 

Śruba centrująca M6 
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5. Specyfikacja: 
 

Wymiary: 23.5×110mm 

Waga: 50g 

Sieć: GSM/GPRS 

Pasmo: 850/900/1800/1900Mhz 

Czułość GPS: -159dBm 

Czas reakcji: Zimny start    45s  
Ciepły start    35s  
Gorący start    1s 

Woltaż ładowarki: 110－240V    input 
3.7V    output 

Bateria: 3.7V 700mAh Polymer battery 

Czas pracy w trybie 
czuwania: 

30 Dni 

Temp. 
przechowywania: 

-40°C to +85°C 

Temp. pracy: -20°C to +70°C 

 

6. Instalacja karty SIM: 
 
6.1.1 Odkręć nakrętkę na dole plastikowej obudowy o 
5mm 

 
6.1.2 Wyciągnij korek wraz z uszczelką. 

 
6.1.3 Obróć korek uszczelniający wraz z nakrętką i 
pociągnij aby otworzyć. 

 
6.1.4 Wyciągnij baterię i upewnij się czy jest w pełni 
naładowana zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. 

 
6.1.5 Delikatnie wyciągnij płytkę sterującą aby dostać się 
do slotu na karty SIM. 

 
6.1.6 Zainstaluj kartę SIM i umieść ponownie baterię 
zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów. 
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7.1. Programowanie urządzenia (Tryb pracy): 
 
7.1.1. Tryb domyślny: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści "sleep+hasło+odstęp+bicycle2" 
(przykład: sleep123456 bicycle2), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "sleep bicycle 2 ok". W 
przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 minut, urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru energii. 
Sieci GSM, GPS oraz dioda led ulegną wyłączeniu. Ani SMS ani wykonanie połączenia nie wybudzi 
lokalizatora. Urządzenie może zostać uruchomione jedynie kluczykiem uzbrajającym. 
 
7.1.2. Tryb drugi: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści "sleep+hasło+odstęp+bicycle1" 
(przykład: sleep123456 bicycle1), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "sleep bicycle 1 ok". W 
przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 minut, urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru energii. 
Sieci GSM, GPS oraz dioda led ulegną wyłączeniu. Ani SMS ani wykonanie połączenia nie wybudzi 
lokalizatora. Urządzenie może zostać uruchomione jedynie kluczykiem uzbrajającym. 
 

7.1. Uruchomienie urządzenia: 
 
7.1.1 Tryb pierwszy jest trybem domyślnym. 
 
7.1.2 Uruchomienie urządzenia należy dokonać na otwartej 
przestrzeni. 
 
7.1.3 Przyłóż kluczyk uzbrajający do urządzenia na 3 sekundy po 
czym oddal go na minimum 20cm. Dioda led zacznie szybko migać, 
oznacza to przejście urządzenia w tryb "Uzbrojony". Gdy dioda 
zacznie migać wolno, oznacza to przejście urządzenia w tryb 
"Rozbrojony". 
 
7.1.4 Jeżeli urządzenie wykryje ruch podczas trybu "Uzbrojony", 
lokalizator wyjdzie ze stanu uśpienia i uruchomi się w ciągu 5 
minut. 
 
7.1.5 Urządzenie przestaje pracować w trybie "Rozbrojony". 
 
7.1.6 Urządzenie można programować poprzez komendy SMS 
jedynie gdy urządzenie pracuje w trybie "Uzbrojony". 
 

 

7.2. Uruchomienie oprogramowania: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "begin+hasło" (przykład: begin123456), lokalizator 
odpowie SMS-em o treści: "begin ok". Hasło domyślne to: 123456. 
 

7.3. Zmiana hasła: 
 
7.4.1 Ustanowienie nowego hasła: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: 
"password+dotychczasowe_hasło+odstęp+nowe_hasło" (przykład: password123456 888888), 
lokalizator odpowie SMS-em o treści: "password OK". Oznacza to prawidłową zmianę hasła. 
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7.4.2 Pamiętaj o tym aby zapisać nowe hasło na zewnętrznym nośniku ponieważ jego zapomnienie 
będzie skutkowało zresetowaniem urządzenia do ustawień fabrycznych. 
 
7.4.3 Zwróć uwagę aby hasło składało się wyłącznie z 6 cyfr arabskich.  
 

7.4. Zaplanowane wybudzenie: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "schedule+hasło+odstęp+7d". Lokalizator uruchomi się 
w konkretnym odstępie czasu oraz prześle swoją lokalizację. Możliwe odstępy czasowe: (m: minuty, 
h: godziny, d: dni) (przykład: schedule123456 7d, Urządzenie obudzi się za 7 dni). 
 
Aby wyłączyć zaplanowane wybudzenie przed jego nastąpieniem należy wysłać komendę SMS do 
urządzenia o treści: "nonschedule+hasło" (przykład: nonschedule123456).  
 

7.5. Pojedyncza lokalizacja: 
 
7.5.1 W momencie wykonania połączenia telefonicznego na kartę SIM zainstalowaną w urządzeniu 
otrzymasz zwrotny SMS z pozycją geograficzną w której znajduje się lokalizator.  
 
7.5.2 Podczas wykonywania połączenia po kilku chwilach zostaniesz automatycznie rozłączony po 
czym otrzymasz SMS z pozycją urządzenia.  
 

7.6. Ciągła lokalizacja: 
 
7.6.1 Wysyłanie lokalizacji cyklicznie w określonych odstępach czasu: 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "fix030s005n 123456", lokalizator odpowie SMS-em 
który będzie zawierał pozycję geograficzną urządzenia co 30 sekund, pięć razy pod rząd (s: sekundy, 
m: minuty, h: godziny). Format zarówno odstępu czasu jak i liczba powtórzeń musi być 3-cyfrowa o 
maksymalnej wartości: 255. 
 
7.6.2 Wysyłanie lokalizacji bez limitu w określonych odstępach czasu: 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "fix030s***n 123456", lokalizator odpowie SMS-em 
który będzie zawierał pozycję geograficzną urządzenia co 30 sekund (s: sekundy, m: minuty, h: 
godziny). Należy zwrócić uwagę aby w tym trybie odstęp czasu nie był mniejszy niż 020 sekund. 
 
7.6.3 Aby anulować cykliczne wysyłanie lokalizacji należy wysłać komendę SMS do urządzenia o 
treści: "notfix123456". 
 

7.7. Uzbrajanie/rozbrajanie: 
 
7.7.1 Aby uzbroić urządzenie należy wysłać komendę SMS o treści: "arm+hasło" (przykład: 
arm123456), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "Tracker is activated". 
 
7.7.2 Aby rozbroić urządzenie należy wysłać komendę SMS o treści: "disarm+hasło" (przykład: 
disarm123456), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "Tracker is deactivated". 
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7.8. Dodawanie zaufanych numerów telefonu: 
 
Urządzenie umożliwia dodanie 5 numerów telefonu które mogą służyć do wysyłania komend do 
lokalizatora oraz otrzymywania odpowiedzi. 
 
7.8.1 Zadzwoń na numer przypisany do zainstalowanej karty SIM 10 razy. Urządzenie doda numer 
telefonu dzwoniącego jak tzw "numer zaufany". 
 
7.8.2 Autoryzacja: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: 
"admin+hasło+odstęp+numer_telefonu" (przykład: admin123456 500500500), lokalizator odpowie 
SMS-em o treści "admin OK". 
 
7.8.3 Kasowanie autoryzacji: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: 
"noadmin+hasło+odstęp+numer_telefonu" (przykład: noadmin123456 500500500)  
 

7.9. Przekroczenie prędkości: 
 
7.9.1 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "speed+hasło+odstęp+080" (przykład: 
speed123456 080), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "speed ok!". Kiedy urządzenie przekroczy 
prędkość 80km/h, lokalizator wyśle SMS do zdefiniowanych wcześniej "zaufanych numerów" o treści 
"speed+080!+Geo-info" co 3 minuty dopóki prędkość nie zmaleje poniżej zdefiniowanej. Należy 
pamiętać aby prędkość została zdefiniowana w formacie 3-cyfrowym. 
 
7.9.2 Anulowanie ograniczenia: Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "nospeed+hasło" 
(przykład: nospeed123456)  
 

7.10. Stan niskiego poziomu baterii: 
 
7.10.1 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "lowbattery+hasło+odstęp+on" (przykład: 
lowbattery123456 on", lokalizator odpowie SMS-em zawierającym treść: "low battery+pozycja 
geograficzna" do zdefiniowanych wcześniej "zaufanych numerów" dwa razy w odstępie 15 minut. 
 
7.10.2 Funkcja ta jest zdefiniowana domyślnie. Aby ją wyłączyć wyślij komendę SMS do urządzenia o 
treści: "lowbattery+hasło+odstęp+off" (przykład: lowbattery123456 off". 
 

7.11. Sprawdzanie statusu urządzenia: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "check+hasło" (przykład: check123456), lokalizator 
odpowie SMS-em z informacją o aktualnym statusie lokalizatora: GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: 
ON/OFF battery: 100%. 
 

7.12. Sprawdzanie numeru IMEI karty SIM: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "imei+hasło" (przykład: imei123456), lokalizator 
odpowie SMS-em z informacją o numerze IMEI lokalizatora.  
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7.13. Ustawianie lokalnego czasu: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "time+odstęp+zone+hasło+odstęp+ 
lokalna_strefa_czasowa" (przykład: time zone123456 1). Ostatnia cyfra oznacza strefę czasową w 
formacie GMT. W przypadku Polski wynosi ona "1". 
 

7.14. Resetowanie urządzenia: 
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "reset+hasło" (przykład: reset12345), lokalizator 
odpowie SMS-em o treści: "reset ok!". 
 

7.15. Ustawienia sieci GPRS (niezbędne do prawidłowej 
lokalizacji poprzez stronę www): 
 

7.15. Ustawienia APN:  
 
7.15.1.1 Standard APN jest różne w zależności od operatora sieci komórkowej. Aby uzyskać takie 
informacje należy skontaktować się z operatorem zainstalowanej karty SIM. 
 
7.15.1.2 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "APN+hasło+odstęp+login_apn" (przykład: 
APN123456 internet), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "APN OK". 
 

7.16. Login i hasło do APN:  
 
7.16.2.1 W większości sieci komórkowych login i hasło do sieci GPRS nie jest wymagane, jednakże w 
przypadku gdy jest ono niezbędne należy je wprowadzić do urządzenia. 
 
7.16.2.2 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "up+hasło+odstęp+login+odstęp+hasło" 
(przykład: up123456 internet internet), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "user, password ok". 
 

7.17. Ustawienie IP serwera i portu:  
 
Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "adminip+hasło+odstęp+adres_ip+odstęp+ 
numer_portu" (przykład: adminip123456 202.104.150.75 9000), lokalizator odpowie SMS-em o 
treści: "adminip OK". 
 

7.18. Przełączenia pomiędzy trybami lokalizacji:  
 
Domyślnym trybem powiadamiania o lokalizacji jest TRYB SMS. 
 
7.18.1 Aby przełączyć na tryb GPRS wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "GPRS+hasło" 
(przykład: GPRS123456", lokalizator odpowie SMS-em o treści: "GPRS OK". 
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7.18.2 Aby przełączyć na tryb SMS wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "SMS+hasło" 
(przykład: SMS123456", lokalizator odpowie SMS-em o treści: "SMS OK". 
 

7.19. Dostęp i konfiguracja z darmowym serwerem www:  
 
Poniższa konfiguracja jest możliwa w przypadku sieci Plus GSM. W momencie intalacji karty od 
innego operatora login i hasło do sieci APN może być inne. 
 
7.19.1 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "GPRS+hasło" (przykład dla sieci PLUS GSM: 
GPRS123456), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "GPRS OK". 
 
7.19.2 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "begin+hasło" (przykład dla sieci PLUS GSM: 
begin123456), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "begin ok". Hasło domyślne to: 123456. 
 
7.19.3 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "APN+hasło+odstęp+login_apn" (przykład dla 
sieci PLUS GSM: APN123456 internet), lokalizator odpowie SMS-em o treści: "APN OK". 
 
7.19.4 Wyślij komendę SMS do urządzenia o treści: "adminip+hasło+odstęp+adres_ip+odstęp+ 
numer_portu" (przykład dla sieci PLUS GSM: adminip123456 183.60.156.120 2000), lokalizator 
odpowie SMS-em o treści: "adminip OK". 
 

 
 
 
 

Aby skorzystać z darmowego serwera należy 
wejść pod adres: 

 

www.gpsagps.com 
 

a następnie podajemy jako login (Account) 6 
ostatnich cyfr numeru IMEI urządzenia wraz z 

hasłem (Password), domyślnie: 123456 
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Problemy oraz ich możliwe przyczyny: 
 
Urządzenie nie 
uruchamia się: 

Sprawdź stan naładowania baterii. 

Brak połączenia z 
siecią GSM: 

Sprawdź czy karta SIM została zainstalowana prawidłowo lub sprawdź stan 
konta. 

Brak połączenia z 
siecią GPS: 

Upewnij się że urządzenie jest konfigurowane na otwartej przestrzeni. 

Brak odpowiedzi SMS 
podczas konfiguracji: 

Nieprawidłowe hasło, nieprawidłowo wprowadzona komenda lub brak 
środków na karcie SIM. 

Brak odpowiedzi SMS 
z lokalizacją po 
wykonaniu połączenia 
telefonicznego. 

Numer telefonu nie jest wprowadzony jako "Zaufany numer" lub brak 
środków na karcie SIM. 

 


