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GPS G200
Uživatelský manuál

Použití

● Sledování majetku/přepravy/stroje

● Pronájem vozidel/řízení vozového parku

● Pojištění automobilů

● Sledování motocyklů/skútrů

● Osobní bezpečnost

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si v rámci zkvalitňování výrobků vyhradil právo neinformovat o změnách na 
výrobku, jako jsou barvy LED diod, jejich chování a nové modifikace nastavení zařízení. Z těchto důvodů 
není nutné zařízení ihned reklamovat, pokud se jedná o jiné chování lokátoru, než je uvedeno v manuálu, 
pouze nás prosím informujte a my změnu zaevidujeme, případně doplníme manuál.
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Základní vlastnosti

● Bezdrátové, se silným magnetem

● Podpora služeb GPS/LBS/AGPS

● Bezpečnostní blokování

● Nabíjecí baterie pro dlouhodobý provoz

● Sledování přes web/Android/iOS

Tlačítko/Indikace Stav/ukazatel

Zapínání/Vypínání Dlouze stiskněte tlačítko (3s)

Červená dioda
Bliká během nabíjení; Svítí 

pokud je baterie plně nabitá

Zelená dioda
Bliká pokud nebyl nalezen GSM signál; 

Svítí konstantně pokud přijme GSM signál

Modrá dioda
Bliká pokud nebyl nalezen GPS signál; 

Svítí konstantně pokud přijme GPS signál

Specifikace Parametry

GSM pásmo 850/900/1800/1900Mhz

Rozměry 76.1*50*30.2mm

GSM čip MT6261

GPS přesnost 10m

Baterie Nabíjecí 3.6V/6000mAh

Provozní teplota -20°C to +55°C
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První použití 
1. Před tím, než vložíte SIM kartu vymažte z ní veškeré kontakty (i v nově zakoupené SIM kartě se nachází

kontakt na operátora, záchrannou službu atd.). Na kartě také nesmí být PIN kód. To vše provedete tak, že
SIM kartu vložíte nejprve do mobilního telefonu, tam vše provedete a poté můžete SIM kartu vložit do GPS 
trackeru.

2.

3.

★Funkce níže, nejsou nutné, pokud je nepotřebujete ★Centrální 
číslo slouží pro obdržení všech SMS popláchů a oznámeních

Ostatní funkce SMS příkaz Příklad
Při zadávání SMS nepište “+” ani slovo "mezera", znamená to pouze, že máte v SMS udělat mezeru, heslo 
123456; Všechna upozornění budou posílána pouze na centrální číslo.

Obnova zařízení begin123456 Obnoví se zařízení

Nastavení intervalu ITV123456+mezera+interval
Pro nastavení 60s ,
pošlete SMS: ITV123456 
60 rozmezí: 10s až 180s

Režim hlubokého
spánku HOUR123456+mezera+interval

Pro nastavení 1 hodiny
pošlete SMS: HOUR123456 1

Nastavení centrálního
čísla

centernum123456+mezera+tel. číslo centernum123456 123123123

Nastavení upozornění
při nízkém stavu baterie lowbat123456+mezera+1 lowbat123456 1 (zapnuto již 

továrně)

Zrušení upozornění lowbat123456+mezera+0 lowbat123456 0

Nastavení časového
pásma

timezone123456+mezera+(timezone*60)
Pro nastavení GMT+2 (PRAHA)
pošlete SMS : timezone123456
120

Nastavení alarmu při 
odstranění

remove123456+mezera+1 Remove123456 1 (zapnuto již 
továrně)

Zrušené alarmu při
odstranění

remove123456+mezera+0 Remove123456 0

SIM karta musí být 2G případně se poraďte s Vaším operátorem aby Vám vypnul LTE, jinak Vám lokátor
nebude fungovat, aby byl lokátor schopen odesílat polohu do aplikace a na web je nutné mít aktivní
mobilní data. Spotřeba je minimální cca. 30MB/měsíc.
GPS tracker nabijte (při prvním použití nabíjejte déle, než je běžné. Tj. běžná doba nabíjení je 6 hodin, při
prvním použítí doporučujeme 8 - 12 hodin.
Pošlete SMS ve tvaru: begin123456 pro inicializaci zařízení. Obdržíte odpověď: begin ok!

4. Doporučujeme ještě nastavit správnou APN:
Pošlete SMS pro APN “apn123456+mezera+local apn+mezera+apn name
+mezera+apn password”. 
např. pro gomobil, t-mobile: apn123456 internet.t-mobile.cz
Pro vodafone a O2: apn123456 internet

!!!POKUD LOKÁTOR NEREAGUJE NA SMS PŘÍKAZY, NEJPRVE JEJ SPÁRUJTE S VAŠÍM TELEFONNÍM ČÍSLEM POMOCÍ 
PŘÍKAZU CENTERNUM V TABULCE NÍŽE!!! 
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Kontrola stavu 
zařízení check123456 Zkontroluje stav GSM a GPS

Instalace
Pokud je čelní sklo lepené izolací snižuje se tím příjem GPS signálu a může způsobovat poruchy 

příjmu.

GPS sledovací systém www.gps2828.com nebo www.cantrackportal.com (totožné prostředí)

Výchozí heslo: 123456. Vyhledávání aplikace v Android/iOS “secumorePlus”. Nebo pomocí QR 

kódu níže

Je-li lokátor v aplikaci offline pošlete na něj SMS příkaz: adminip123456 121.201.110.9 7018

GPS lokace se aktualizuje továrně každou 1 hodinu, pro sledování v reálném čase pošlete SMS: ITV123456 60, 

60 znamená 60 sekund, max hodnota je 180s. Pro ještě přesnější lokalizaci můžete poslat 25 sekundové 

sledování. Čím častěji bude lokátor odesílat svojí polohu tím vyšší bude spotřeba na baterii.

Provider aplikace neručí za 100% funkčnost QR 
kódu. Preferujte stahování prostřednictvím 
Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS)

http://www.gps228.com
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