
LOKÁTOR GPS SC20-OBD NENÍ ONLINE: 

☐Než do lokátoru vložíte SIM kartu, vyzkoušejte ji v mobilním telefonu. Na SIM kartě smažte PIN kód 

(pokud se na ní nějaký nachází) a zkontrolujte seznam kontaktů. Kontakty se na kartě nesmí 

nacházet, smažte vše. 

☐Dbejte na správné vložení SIM karty: 

☐U operátora je nutné aktivovat přenos mobilních dat, bez této služby nebude lokátor schopen 

odesílat svoji polohu do Vámi použité aplikace v mobilním telefonu a ani na webových 

stránkách www.18gps.net 

☐Zkontrolujte kontrolky nacházející se na spodní straně lokátoru: 

LED diody musí trvale svítit, pokud jedna z nich bliká lokátor nemá nejspíš v dosahu signál GPS 

(modrá LED) nebo GSM (červená LED) 



Následující nastavení je nutné provézt v případě, že se lokátor stále nachází v offline 

režimu na mapě, tedy není správně spárován s aplikací: 

☐Pošlete na telefonní číslo SIM karty v lokátoru SMS ve tvaru: AS7777AT+CONFIG; měla by přijít 

odpověď v této podobě: 

+CONFIG:<SN01*58.61.154.237*1*7018*cmnet*15192900188*E8*10*5*0*60*0*1*3*360*> OK 

58.61.154.237*1*7018 je IP adresa serveru na kterou lokátor posílá svojí polohu, pokud je tato IP 

adresa jiná, je špatně nastavená. V takovém případě pošlete na lokátor SMS ve tvaru: 

AS7777AT+MSERVER=58.61.154.237,7018,1;     (---dodržujte tečky čárky i zakončení středníkem) 

Další údaj zmíněný v SMS odpovědi *cmnet* je takzvaná APN síť operátora. Pokud máte SIM kartu od 

O2 měl by název APN sítě být „internet“ pokud máte Vodafone je název APN také „internet“ a pokud 

používáte SIM kartu T-mobile je APN název „internet.t-mobile.cz“ tuto APN síť využívají také SIM 

karty, které k lokátorům dodáváme, jsou-li momentálně skladem (operátor Gomobil)  

☐APN síť změníte posláním SMS: AS7777AT+APN=název,,; (----- např. pro t-mobile bude SMS 

vypadat takto: AS7777AT+APN=internet.t-mobile.cz,,;) 

 

POKUD I PŘES TATO NASTAVENÍ LOKÁTOR NEFUNGUJE, ODEŠLETE JEJ NA ADRESU: 

DSTECHNIK.CZ 

LITVÍNOVICE 209 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 

 

K lokátoru přibalte SIM kartu, kterou v něm chcete používat (nebo jí nechte vloženou do lokátoru)  

 

UPOZORNĚNÍ! V případě, že bude našimi techniky zjištěna závada, bude reklamace řešena v rámci 

běžného záručního servisu. Pokud však bude zjištěno, že na lokátoru nebyla provedena výše 

zmíněná nastavení, bude lokátor odeslán zpět bez jakéhokoliv zásahu. Pokud si budete přát lokátor 

nastavit, bude Vám účtován poplatek za doplňkový servis. 


