
GPS MINI CAR C13
Uživatelský manuál

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.

Technické parametry:
Napájení: 12V 30A
V lokátoru se nachází záložní baterie nutná pro odeslání Alarmu při 
odpojeném napájení
Přesnost lokalizace: 10m
Technologie: GPS a LBS
Rozměry: 30 x 30 x 54 mm
Vestavěná anténa: GSM,GPRS,GPS
Pracovní teplota: -20°C až +70°C

Zapojení a aktivace zařízení

1. Sejměte vrchní kryt - Pro snadné vyjmutí kryt mírně stlačte prsty po všech obvodních stranách. a vložte NANO 
SIM kartu (růžkem dolů viz. obrázek)

2. Uzavřete kryt, pokud chcete mít jistotu správné funkce lokátoru, než kryt vrátíte zpět, zkuste nanečisto lokátor
zapojit k napájení a sledujte chování LED diod:

Zelená LED dioda (GSM): 
1) LED bliká: je vyhledáván GSM signál pro SIM kartu. V tuto chvíli se na SIM kartu nedovoláte, ani na ní nelze odesílat

SMS zprávy.

2) LED trvale svítí: GSM signál nalezen, nyní lze na lokátor volat, i Vám bude odpovídat na SMS příkazy

Modrá LED dioda (GPS):
1) LED bliká: je vyhledáván GPS signál. V tuto chvíli nelze vidět přesnou polohu lokátoru. Poloha bude čerpána pouze

pomocí tzv. LBS signálu, který čerpá z vložené SIM karty. Čím blíže je lokátor vysílači operátora SIM karty, tím přesnější 

poloha bude (může se lišit až o 2.5km)

2) LED trvale svítí: GPS signál nalezen, nyní by měla být poloha aktuální s přesností 10m

Červená LED dioda (12V):
1) LED bliká: napájení lokátoru 12V napětím

2) LED zhasnutá: lokátor je nyní napájen ze záložní baterie, po dobu potřebnou pro zaslání alarmu o výpadku napájení a

případné sledování jeho pozice.



UPOZORNĚNÍ: CHCETE-LI VYUŽÍVAT OVLÁDÁNÍ OLEJOVÉHO ČERPADLA, JE NUTÉ MÍT LOKÁTOR ZAPOJENÝ DO 12V NAPÁJENÍ, 

AČKOLIV ZAŘÍZENÍ DISPONUJE INTERNÍ BATERIÍ, NELZE TUTO FUNKCI VYUŽÍVAT POUZE PŘI NAPÁJENÍ PŘES BATERII.

Ovládání pomocí SMS příkazů a prvotní nastavení

Nově stačí pouze vložit SIM kartu bez kontaktů a bez PIN kódu a lokátor je připraven pro použití. Dříve bylo nutné 
nastavit APN síť operátora. Toto nastavení provádějte až v nejzazším případě, kdy např. přestane aplikace zobrazovat 
lokátor jako "online" nebo nebude správně komunikovat pomocí SMS příkazů.

1) NASTAVENÍ APN OPERÁTORA (T-mobile, O2, Vodafone,... mají svojí vlastní APN síť)
> Pošlete na zařízení SMS příkaz (dodržujte velká písmena u příkazů):

Je-li SIM karta v lokátoru od operátora O2,Vodafone: STAP:internet,guest,guest
Je-li SIM karta v lokátoru od operátora T-mobile,gomobil: STAP:internet.t-mobile.cz,guest,guest

2) ZKONTROLUJTE ZDA-LI BYLA VAŠE NASTAVENÍ PROVEDENA
> Pošlete na zařízení SMS příkaz (dodržujte velká písmena):

RDST
> Obdržíte odpověď
IMEI:867XXXXXXXXXX ----> IMEI lokátoru, pod tímto číslem se přihlásíte do aplikace
Domain:cn01.360gps.net,6100 ----> Nastavený server, na který lokátor odesílá svojí polohu. 
APN:internet,guest,guest  ----> Vámi nastavená APN síť. Pokud je tato hodnota CMNET, nebyla APN nastavena
SERVER CONN_OK ----> Potvrzení, že je zařízení připojeno k serveru
PulseTime: 180s  ----> Interval odesílání polohy, čím častěji lokátor svojí polohu odesílá, tím   

přesnější je jeho lokalizace v aplikaci
GSM:100% ----> síla GSM signálu. Pokud je signál nedostatečný, budete od lokátoru získávat 

odpovědi se zpožděním.
GPS:0  ----> GPS signál. 0 = žádný signál, 1= přijatý signál
BAT:100% ----> Pokud bude lokátor bez napájení 12V můžete kontrolovat kapacitu nabití
Verno:C13_V2_03_210416 ----> verze nahraného firmwaru v lokátoru

Je nutné aby vložená SIM karta neobsahovala žádné kontakty, ani neměla aktivní PIN kód. Prosíme zkontrolujte SIM kartu 
vložením do mobilního telefonu. Je nutné u operátora aktivovat mobilní data, skrze ně bude lokátor posílat svojí polohu 
do aplikace (spotřeba 30mb/měsíčně) V případě, že budete zařízení reklamovat a bude zjištěno, že se na SIM kartě 
kontakty nacházeli, případně měla aktivní PIN kód, bude reklamace zamítnuta a nebudou Vám proplaceny s tím spojené 
náklady.



FORMÁT PŘÍKAZU ODPOVĚĎ 
Nastavení intervalu odesílání polohy STIN:T  (T= hodnota od 1 – 65535 

sekund) 
+IN:15 

Kontrola nastaveného intervalu RDIN +IN:15 
Nastavení SOS čísla STOS:Tel1,Tel2,Tel3 (max.3 čísla) 

nepoužívejte předvolbu +420 
+SOS:Tel1,Tel2,Tel3 

Kontrola nastavených SOS čísel RDOS +SOS:Tel1,Tel2,Tel3 
ZAP/VYP alarm při vibracích STVB:0 nebo 1 (0 – vypnuto, 1 – 

zapnuto 
+VB:1  (pokud jste napsali 1) 
+VB:2 (pokud jste napsali 2) 

Odpojení olejového čerpadla STOC:CUT +OC:CUT 
Obnovení napájení čerpadla STOC:OK +OC:OK 
Alarm při překročení rychlosti STMA:T1,T2 (T1=rychlost,T2=interval 

odesílání alarmu) 
+MA:OK 

Odstranění SOS tel. Čísla STDE:1 nebo 2 nebo 3  
(1=tel1,2=tel2,3=tel3) – můžete zadat 

+DEL:OK 

1,2,3 naráz pro odstranění všech 
čísel 

Kontrola polohy zařízení  (NEFUNGUJE 
BEZ NASTAVENÉHO SOS ČÍSLA) 

RDUL Lat:xxx   
Lon:xxx 
Speed:xxx 
T:xxx 
Bat:xxx 
ID:xxxx 
Odkaz na mapu 

RESET zařízení (všechna nastavení zachována) REST REST OK 

OSTATNÍ SMS PŘÍKAZY:

Stažení a instalace aplikace
Může se stát, že platnost QR kódu vyprší. Použijte jej pokud nemůžete aplikaci najít v Google Play, nebo 

v AppStore. 

Do vyhledávání v aplikaci Google Play/AppStore zadejte "360GPS" a nainstalujte aplikaci

Po otevření aplikace vyplňte IMEI lokátoru (nebo jej načtěte pomocí ikony         )

IMEI lokátoru můžete nalézt na více místech: 
1. Nalepený štítek přímo na krabici
2. Nalepený štítek přímo na lokátoru
3. Štítek vložený do krabice
4. Posláním SMS příkazu RDST

Poté do kolonky Password vyplňte heslo: 123456 

Potvrďte tlačítkem LOGIN

Tento model disponuje alarmem pouze do aplikace

Tento model disponuje alarmem pouze do aplikace

Alarmová upozornění chodí pouze do aplikace, nastavená SOS čísla 
mají pouze přístup k zaslání polohy prostřednictvím SMS příkazu



Přidání, nebo odebrání nových zařízení
Seznam Vašich zařízeních
Sledování polohy v reálném čase

Historie
Tzv. Geofence (geo-plot)

Tato funkce není dostupná pro tento model lokátoru

Ovládání lokátoru (aktivace/deaktivace alarmu, ovládání čerpadla, reset, tovární nastavení,)

Nastavení (zdroj mapy,interval aktualizace,heslo, ikona, odhlášení z účtu)
Po otevření této nabídky se Vám zobrazí seznam všech alarmů.

Historie

Start time: datum a čas počáteční pozice vozidla
End time: datum a čas koncové pozice vozidla
The day before yesterday: předevčírem
Today: dnes
Yesterday: včera
Target category (kategorie pozice)
All: vše
GPS: ukáže trasy pouze kde byl dostupný GPS signál
WIFI: ukáže trasy kde byl dostupný pouze WIFI signál
LBS: ukáže trasy kde byl dostupný pouze LBS signál
Playback speed (rychlost přehrávání historie)
Quick: rychle
Medium: středně
Slow: pomalu
Stop ID: včetně zastávek
Not Set: nezobrazí se
10 minutes: pouze zastávky dlouhé do 10 minut
30 minutes: pouze zastávky dlouhé do 30 minut
60 minutes: pouze zastávky dlouhé do 60 minut
How to display (způsob zobrazení)
Line: trasa
icon: ikona
icon+line: ikona i trasa
OK : Potvrdit

Tzv. Geofence (geo-plot)

Přesuňte se po mapě na adresu, kolem které chcete Geofence nastavit. Pomocí posuvníku níže 
nastavte radius v km a potvrďte tlačítkem

Vyplňte libovolný název např. práce, doma,..
Zvolte Enter alarm chcete-li dostat upozornění na vstup do oblasti
Leave alarm chcete-li dostat upozornění na opuštění oblasti
Enter and Leave alarm chcete-li dostat upozornění pro oba případy.
Potvrďte nastavení tlačítkem

http://www.360gps.net/



