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úspěšném nastavení, přístroj odpoví „adminip OK“. (123456 je výchozí heslo;  58.61.154.247 je IP; 
7018 je port. Poznámka: toto je pouze příklad, IP a port jsou smyšlené) 
Příklad 2: Zašlete SMS příkaz ve tvaru „adminip123456 www.18gps.net 7018“ na SIM v přístroji. 
Při úspěšném nastavení přístroj odpoví „adminip OK“. (123456 je výchozí heslo; www.18gps.net je 
doména naší platformy; 7é18 je port.) 
 
 
5-24 Přepínání mezi režimy „SMS“ a „GPRS“ 
5-24-1 Výchozí režim je „SMS“ 
5-24-2 Zašlete SMS ve tvyru „GPRS+heslo“ na SIM v přístroji. Ten odpoví „GPRS ok!“ a přepne se 
do režimu „GPRS“ 
5-24-3 Zašlete SMS ve tvaru „SMS+heslo“ na SIM v přístroji. Ten odpoví „SMS ok!“ a přepně se do 
režimu „SMS“. 
 
 
6 Upozornění 
Dodržováním těchto doporučení prodloužíte životnost přístroje: 
6-1 Uchovávejte přístroj suchý. Jakákoliv vlhkost např. déšť mohou poškodit obvody uvnitř 
přístroje. 
6-2 Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v prašném prostředí. 
6-3 Nevystavujte přístroj extrémně vysokým ani extrémně nízkým teplotám. 
6-4 Buďte opatrní při používání přístroje. Chraňte ho před pádem nebo otřesy. 
6-5 Čistěte přístroj suchým hadříkem. Nepoužívejte detergenty ani jiné chemikálie. 
6-6 Nenanášejte žádný jiný nátěr na přístroj. Můžete tím poškodit obvody uvnitř přístroje. 
6-7 Přístroj nerozebírejte ani nijak neupravujte. 
6-8 Používejte pouze baterie a nabíječku, které jsou součástí balení. Používáním jiných baterií a 
nabíječek můžete poškodit přístroj. 
 
 
7 Chyby a řešení 
Chyba Řešení 
Chyba při startu Zkontrolujte zda je baterie nabitá a správně 

vložená. 
Chyba při zavěšení V případě existujícího autorizovaného čísla, 

neautorizované číslo vytočí SIM v přístroji. 
Spusťte přístroj a nastavte znovu autorizovaná 
čísla. 

Žádný GSM signál Zkontrolujte SIM kartu a její umístění a také zda 
je vypnutý PIN kód. 
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V187A 

GSM/GPRS/GPS TRACKER LOKÁTOR 
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 
 

Úvod 
Děkujeme za nákup našeho lokátoru. Tento manuál popisuje jak správně přístroj používat. 
Přečtěte si tento manuál pozorně ještě před použitím přístroje. Mějte na paměti, že specifikace a 
informace se mohou změnit bez předchozího upozornění v tomto manuálu. Každá změna bude 
zavedena do nejnovějšího vydání. Výrobce nebere zodpovědnost za jakékoliv chyby opomenutí v 
tomto manuálu. 
 
 
Obsah 
1. Obecné informace; 2. Způsoby použití; 3. Popis přístroje; 4. Specifikace; 5 Používání; 5-1 
Instalace SIM karty; 5-2 Baterie a nabíječka; 5-3 Start přístroje; 5-4 Spouštění; 5-5 Změna hesla; 5-
6 Autorizace; 5-7 Jednoduchá lokalizace; 5-8 Určení úplné adresy; 5-9 Automatické sledování; 5-
10 LBS (location-based service); 5-11 Odposlech; 5-12 Paměť; 5-13 Nahrávání dat; 5-14 Výstraha 
senzoru pohybu; 5-15 Geo-fence; 5-16 Upozornění na pohyb; 5-17 Upozornění překročení 
rychlosti; 5-18 Tlačítko SOS; 5-19 Výstraha vybité baterie; 5-20 Kontrola stavu; 5-21 Kontrola IMEI; 
5-22 Nastavení lokálního času; 5-23 Nastavení GPRS; 5-24 Přepínání režimů „SMS“ a „GPRS“; 
Webová platforma a instalace sledovacího softwaru na PC; 6. Upozornění; 7. Chyby a řešení 
 
 
1 Obecné informace 
Přístroj pracuje s využitím sítí GSM/GPRS a satelitů GPS. Přístroj dokáže lokalizovat a 
monitorovat pohyblivé předměty pomocí SMS a internetu. 
Obecný popis: 
1. Pozice GPS, GSM;  
2. Globálně aplikovatelné frekvence GSM 850/900/1800/1900MHZ;  
3. Když GPS lokalizace selhává, používá GSM lokalizaci, globální lokalizaci, podporovanou 
většinou zemí světa;  
4. Podporuje TF karty, informace o GPS lokaci je automaticky uložena, když je GSM signál špatný, 
aby byla trajektorie cesty nenarušená;  
5. Automatické nastavení APN;  
6. Vestavěný šokový senzor  
 
 



NÁVOD K OBSLUZE 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

2   

 

3 Popis přístroje 

 
Přední strana 

 
 
 
Zadní strana 

 

 
Pohled z boku 
 

 
Pohled zespoda 
 

 
Vnitřek přístroje 
 
 
2 Způsoby použití 
1. Půjčovny vozidel/firemní automobilové flotily;  
2. Umístění na skrytém místě v automobilu pomocí silného magnetu;  
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5-16-2 Zrušení: Zašlete SMS: „nomove+heslo“ pro zrušení této funkce. 
 
 
5-17 Upozornění na překročení rychlosti 
5-17-1 Nastavení: Zašlete SMS ve tvaru „speed+heslo+mezera+080“ na SIM v přístroji (kde 080 je 
rychlost 80km/h). Přístroj odpoví „speed ok!“. V případě, že se přístroj bude pohybovat rychlostí 
překračující 80 km/h, zašle každé 3 minuty SMS ve tvaru: „speed+080!+geo-info“ na autorizovaná 
čísla. 
5-17-2 Zrušení: Zašlete SMS ve tvaru „nospeed+heslo“ pro deaktivování upozornění na rychlost. 
Poznámka: Doporučovaná rychlost by neměla být nižší než 50 km/h. Pod touto hodnotou může být 
přesnost signálu gps narušená. 
 
 
5-18 Tlačítko SOS 
Stiskněte tlačítko SOS na 3 vteřiny přístroj odešle každé 3 minuty „help me!+geo-info“ na všechna 
autorizovaná čísla. Přístroj přestane odesílat tyto SMS, teprve tehdy održí-li odpověď z 
kteréhokoliv autorizovaného čísla ve tvaru „help me!“. 
 
 
5-19 Výstraha vybité baterie 
Když je stav baterie v přístroji nízký, začne přístroj posílat každé 3 minuty SMS ve tvaru „low 
battery+geo-info“. SMS o stavu baterie přestane přístroj zasílat teprve tehdy, obdrží-li z 
kteréhokoliv autorizovaného čísla SMS ve tvaru: „low battery“. 
 
 
5-20 Kontrola stavu 
Zašlete SMS ve tvaru „check+heslo“ na SIM v přístroji. Přístroj odpoví SMS s aktuálními 
informacemi o stavu: GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OFF battery: 100% 
Poznámka: GPS NO znamená, že nejsou žádné požadavky na GPS pozici. 
 
 
5-21 IMEI kontrola 
Pošlete SMS příkaz: „imei+heslo“ na SIM v přístroji (příklad: „imei123456“) a na mobil obdržíte 
odpověď s 15místným imei číslem. 
 
 
5-22 Nastavení lokálního času 
5-22-1 Zašlete SMS ve tvaru „time+mezera+zone+heslo+místní časové pásmo“. 
Příklad: SMS ve tvaru „time zone123456 8 (časové pásmo Číny). Pokud má místní časové pásmo 
negativní hodnotu „-8“, pak odešlete SMS ve tvaru „time zone123456 -8“. 
 
 
5-23 Nastavení GPRS 
Přístroj dokáže automaticky nastavit APN. Funkce podporuje většinu zemí. Výchozí IP je IP naší 
společnosti. Pro nastavení parametrů můžete použít SMS nebo náš software. 
5-23-1 Nastavení APN 
5-23-1-1 Standardy APN jsou různé a mohou se země od země lišit. Proto doporučujeme 
kontaktovat vašeho mobilního operátora, přesněji operátora, jehož SIM budete v přístroji používat. 
5-23-1-2 Pošlete SMS ve tvaru „APN+heslo+mezera+vaše lokální APN“+ APN jmeno 
uzivatele+APN heslo“ na SIM v přístroji. Příklad: „apn123456 cmnet claro claro“, kde „cmnet“ je 
lokální APN, „claro“ je APN uživatel a „claro“ je APN heslo. 
Pokud nepotřebujete APN uživatele ani APN heslo je formát SMS následující: 
„APN+heslo+mezera+vaše lokální APN“. Příklad: „apn123456 cmnet“ 
5-23-2 Nastavení IP adresy a domény 
Příklad 1: Zašlete SMS příkaz ve tvaru „adminip123456 58.61.154.247 7018“ na SIM v přístroji. Při 
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5-11 Odposlech 
5-11-1 Příkazy pro přepínání mezi módy Track a Monitor jsou „tracker“ a „monitor“. 
5-11-2 Výchozí mód je „track“. 
5-11-3 Zašlete SMS ve tvaru „monitor+heslo“ na SIM v přístroji a ten odpoví „monitor ok!“ a přepne 
se do módu „monitor“. 
5-11-4 Zašlete SMS ve tvaru „tracke+heslo“. Po obdržení odpovědi „tracker ok!“ je přístroj v módu 
„tracker“. 
 
 
5-12 Ukládání dat 
5-12-1 Automatické ukládání: Pokud přístroj ztratí GSM nebo GPRS signál, začne ukládat dat do 
vnitřní paměti. Jakmile signál opět získá, odešle všechny uložené lokace na předem určené číslo 
nebo platformu GPRS (server). 
5-12-2 Uložení daného počtu lokací v daném čase: Zašlete SMS ve tvaru „save030s005n+heslo“ 
na SIM v přístroji. Přístroj odpoví „save ok“ a uloží lokace v 30s intervalech 5x za sebou. 
(s=sekunda; m=minuta; h=hodina) 
5-12-3 Mnohonásobné uložení: Zašlete SMS ve tvaru „save030s***n+heslo“ na SIM v přístroji. 
Přístroj odpoví „save ok“ a začne ukládat všechny lokace v intervalu 30s. 
5-12-4 Vyčištění paměti: Zašlete SMS ve tvaru „clear+heslo na SIM v přístroji, přístroj smaže data 
a odpoví „clear ok“. 
5-12-5 Velikost paměti: externí TF karta podporuje maximálně 32GB. 
 
 
5-13 Nahrávání dat 
5-13-1 Nahrání aktuálních dat: Zašlete SMS ve tvaru „load+heslo“ na SIM v přístroji. Přístroj 
odpoví „load ok“, pokud pracuje v režimu GPRS. Pokud ne, odpoví „load fail! Please check gprs“, 
což znamená, že přístroj nepracuje v režimu GPRS. 
5-13-2 Nahrání konkrétních dat: Zašlete SMS ve tvaru „load+heslo+mezera+rok měsíc den“ na 
SIM v přístroji, ten odpoví „load ok“ a nahraje na monitorovací platformu informace podle 
zvoleného data. Příklad: zašlete SMS „load123456 20110425“ na SIM v přístroji, což znamená 
nahrání na monitorovací platformu informací z 25. dubna 2011. 
 
 
5-14 Výstraha senzoru pohybu 
Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Zašlete MS ve tvaru „shock+heslo“ na SIM v přístroji. 
Přístroj odpoví „shock ok!“. Pohne-li se přístroj bude na autorizovaná čísla zaslána informace o 
pohybu společně s lokací. SMS je zasílána jednou pro každé nastavení. 
 
 
5-15 Geo-fence 
Nastavte funkci geo-fence pro vymezení území pro pohyb přístroje. Jakmile přístroj překročí 
vymezené území, zašle SMS na autorizovaná čísla. 
5-15-1 Nastavení: Pokud je přístroj nehybně na místě po dobu 3-10 minut, můžete zaslat SMS ve 
tvaru: stockade+heslo+mezera+šířka,déla; šířka,délka“ na SIM v přístroji pro nastavení 
vymezeného území. V případě překročení území bude přístroj každé 3 minuty posílat SMS 
„stockade!+geo-info“ na autorizovaná čísla. 
Poznámka: První šířka,délka udává koordináty levého horního rohu vymezeného území, druhá 
šířka,délka udává koordináty pravého dolního rohu vymezeného čtvercového území. 
5-15-2 Zrušení: Zašlete SMS ve tvaru „nostockade+heslo“ pro zrušení této funkce. 
 
 
5-16 Upozornění na pohyb 
5-16-1 Nastavení: Pokud je přístroj nehybně na místě po dobu 3-10 minut, můžete zaslat SMS ve 
tvaru „move+heslo“ na SIM v přístroji. Přístroj odpoví „move ok!“. V případě pohybu (výchozí 
nastavení je 200m) pošle přístroj každé 3 minuty SMS „move+geo-info“ na autorizovaná čísla. 
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3. Ochrana dětí, starších osob nebo zvířat;  
4. Klid pro majitele automobilu;  
5. Monitoring osob;  
6. Sledování zločinců 
 
 
4 Specifikace 
Rozměry 64mm x 46mm x 17mm 
Hmotnost 50g 
Síť GSM/GPRS 
Pásmo 850/900/1800/1900Mhz 
GSM čip MT6260 
GPS čip Ublox 7020 
GPS citlivost -159dBm 
GPS přesnost 5m 
Doba zjištění polohy Studený start 45s; teplý start 35s; aktivní přístroj1s  
Autonabíječka 12-24V vstup; 5V výstup 
Nabíječka 110-220V vstup; 5V výstup 
Baterie Nabíjecí vyměnitelná 3.7V 800mAh Li-ion 
Skladovací teplota -40°C až +85°C 
Provozní teplota -20°C až +55°C 
Vlhkost 5%-95% nekondenzované 
 
 
5 Používání 
5-1 Instalace SIM karty 
Ujistěte se, že SIM karta nemá nastavené přesměrování hovorů, a že není zapnutá PIN kód. SMS 
zprávy musí být v textovém formátu a nesmí být identifikovány pro PDU formát. 
Postup: 
5-1-1 Otevřete zadní kryt a vyjměte baterii. 
5-1-2 Zvedněte kryt karty podle šipky na obrázku a vsuňte microSD kartu a vraťte kryt zpět 
 

 
 
5-1-3 Vsuňte SIM kartu do držáku jako na ilustraci. 
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5-2 Baterie a nabíječka 
Při prvním nabíjení nechte baterii nabíjet po dobu 8-12 hodin. Používejte baterie a nabíječky 
dodávané výrobcem v balení. Přístroj je vybaven vestavěnou Li-ion baterii. Po prvním vybití stačí 
nabíjet zpravidla 3-5 hodin. 
Upozornění: 
1. Li-ion baterie obsahují škodlivé chemikálie. Nevystavujte je nárazům, nepropichujte a 
nevhazujte do ohně.; 2. Dobíjejte baterie pravidelně pro zajištění jejího správného fungování.  
 
 
5-3 Start přístroje 
1. Vložte SIM kartu a baterii do přístroje;  
2. Zapněte přístroj ve venkovním prostředí pomocí tlačítka „on/off“. Rozsvítí se indikátor.  
3. V případě prvního použití nastavte přístroj podle instrukcí v bodě 5-4 níže);  
4. Po 10 až 40 vteřinách začne přístroj pracovat a přihlásí se k signálům GSM a GPS. Indikátor 
bude blikat každé 3 vteřiny v případě, že přístroj přijal signály.;  
5. Když přístroj správně přijímá GPS signály, můžete ho začít používat a nastavit všechny 
možnosti z tohoto manuálu.   
 
 
5-4 Spouštění 
Pošlete SMS s textem „begin+password“ na číslo SIM v přístroji, přístroj odpoví „begin ok“ a spustí 
všechna nastavení. (Výchozí heslo: 123456) 
Příklad: Pošlete SMS ve tvaru „begin123456“ na SIM v přístroji a v případě úspěšného nastavení 
obdržíte odpověď „begin ok“. 
 
 
5-5 Změna hesla 
5-5-1 Nastavení hesla: Pro změnu hesla pošlete SMS ve tvaru „password+staré 
heslo+mezera+nové heslo“ na SIM v přístroji. 
Příklad: Pošlete SMS ve tvaru „password123456 888888“ a přístroj odpoví „password OK“. Nové 
heslo je nyní nastaveno na číselnou kombinaci 888888. 
5-5-2 Zvolte dobře zapamatovatelné heslo. V případě zapomenutého hesla je potřeba uploadovat 
software pro obnovení originálního nastavení. 
5-5-3 Zvolte vždy heslo obsahující právě 6 číslic. V opačném případě přístroj heslo nerozpozná. 
5-5-4 Ve všech SMS je příkaz „+“ pouze informativní a slouží k lepšímu pochopení formátu 
zasílané SMS, tento symbol v SMS nepište. Stejně tak slovo „mezera“ nahraďte symbolem mezery 
na klávesnici mobilu. 
 
 
5-6 Autorizace 
Je možno autorizovat pouze 5 telefonních čísel. Autorizaci čísel proveďte před použitím přístroje. 
5-6-1 Zavolejte na přístroj 10x za sebou a přístroj automaticky autorizuje toto telefonní číslo. 
5-6-2 Pošlete SMS: „admin+heslo+mezera+číslo telefonu“ pro autorizování čísla. Další 
autorizovaná čísla by měla být nastavena prvním autorizovaným číslem. Pokud je číslo úspěšně 
autorizováné, přístroj pošle automatickou odpověď „admin ok!“ formou SMS. 
5-6-3 Pošlete SMS: „noadmin+heslo+mezera+autorizované číslo“ pro odstranění čísla ze seznamu 
autorizovaných. 
5-6-4 V případě používání roamingu, je potřeba před telefonním číslem uvést mezinárodní 
předvolbu. Příklad: Pošlete SMS „admin123456 +8613322221111“ na SIM v přístroji pro nastavení 
čísla 13322221111 jako autorizovaného čísla. 
 
 
5-7 Jednoduchá lokalizace 
5-7-1 Pokud není nastaveno autorizované číslo, přístroj pošle informace o lokaci na jakékoliv číslo, 
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které na něho zavolá. Pokud autorizované číslo existuje, nebude přístroj odpovídat na volání z 
neautorizovaných čísel. 
5-7-2 Když na přístroj zavolá autorizované číslo, přístroj automaticky zavěsí a zašle aktuální info o 
lokaci: 

 
Když je signál GPS příliš slabý a přístroj 
nedokáže během 10s určit lokaci, použije 
systém LBS lokace a zašle odpověď formou 
SMS, viz vpravo: 

 

 
Poslední informace „Last:“ je posledním údajem o pozici. „Now“ je informací získanou pomocí 
služby LBS. 
 
LAC: Location Area Code – Kód lokace 
CID: Cell indentity - Identifikace mobilu 
MCC: Mbile Country Code- Státní mobilní kód 
MNC: Mobile Network Code – Kód mobilní sítě 
 
Pomocí LBS informací může policie dohledat pozici. 
 
 
5-8 Získání celé adresy 
5-8-1 Pro využití této funkce si nejdříve musíte registrovat náš server. Pokud chcete odpovědní 
zprávy v místním jazyce, použijte lokální SIM kartu. 
5-8-2 Odešlete text „address+heslo“ a přístroj bude zasílat zpět lokaci včetně celé adresy. 
 
 
5-9 Automatické sledování 
5-9-1 Zašlete SMS příkaz „t003s005+heslo“ na SIM v přístroji. Přístroj bude reportovat o aktuální 
lokaci v 30s intervalech a 5x po sobě (s=sekunda; m=minuta; h=hodina). Tento příkaz musí 
obsahovat 3 číslice. 
5-9-2 Neomezený počet informací o lokaci: Zašlete SMS ve tvaru „t030***n+heslo“ na SIM v 
přístroji a ten bude zasílat informace o lokaci opakovaně v 30s intervalech. 
5-9-3 Zrušení: Zašlete SMS ve tvaru „notn+heslo“ na SIM v přístroji. 
Poznámka: Interval zasílání nesmí být menší než 20 vteřin 
 
 
5-10 Location based service (LBS) 
Když se přístroj ztrácí kvalitní GPS signál, začne lokalizovat pomocí funkce LBS. 
 
 


