
Mini GPS lokátor A8 
 

 

 

 

Specifikace 
• Používejte SIM kartu (není součástí balení) 

• Vytáčení pomocí ovládání zvuku 

• Dohled nad životním prostředím 

• Polohování LBS (tato funkce bude fungovat pouze v následujících zemích: (Čína, Thajsko, Španělsko, Rusko, 

Arábie, Portugalsko, Vietnam, Indonésie, Indie, Pákistán, Bangladéš) 

• Tísňové volání SOS 

• 4 pásma GSM / GPRS v reálném čase 

• VOX zpětné volání 

• 12denní pohotovostní doba 

Poznámka: Je třeba použít GSM kartu s podporou GPRS 

Použití 
1. Zapnutí: otevřete zadní kryt, vložte SIM kartu do sedadel, poté se automaticky zapne.  

Při spouštění se kontrolka rozsvítí na 10 sekund, poté co indikátor zhasne, zakryjte zadní kryt a poté jej 

můžete použít. 

2. Monitorování životního prostředí: normální spuštění, vytočte číslo alarmu, bude snadné slyšet situaci do 10 

metrů kolem stroje po čekání na pět sekund. 

3. Vytáčení pomocí ovládání zvuku: pomocí mobilních telefonů nebo pevné linky se v budíku dostanete přes 

číslo SIM karty, zavěste zařízení, když uslyšíte zvuk zařízení asi 3 sekundy, což znamená, že se úspěšně 

zařízení nastaví.  

Pokud je v okolí alarmu zvuk nad 45 dB do 10 metrů - Hovor automaticky vytočí číslo, které jste nastavili 

dříve. 

4. Pošlete 0000 SMS pro vypnutí funkce ovládání zvuku 

5. Pošlete 1111 SMS pro zapnutí funkce ovládání zvuku 

6. Polohování LBS: přímo upravte velká písmena „DW“ SMS na poplach v Číně a na palubě upravte velká 

písmena „GPS“ na poplach, poplach vrátí zprávu obsahující informace o adresách / délce a šířce / obsah 

webových stránek za minutu. 

7. SOS Tísňové volání: Upravte obsah zpráv velkými písmeny „ SOS “ tak, aby se alarm spustil, přímo stiskněte 

klávesu SOS nad tři sekundy po úspěšném nastavení, alarm přímo vytočí nastavovací číslo. A indikátor bude 

blikat. 

Upozornění 
• Před použitím nového stroje je třeba naplnit elektřinu, abyste dosáhli co nejlepšího účinku. 

• Nabíječky papíru: 5.0V, 500 MA, aby nedošlo k poškození hostitele. 

• Při instalaci věnujte pozornost síle signálu sítě GSM, neinstalujte na žádný signál ani na slabý signál místa, 

aby to neovlivnilo účinek použití. 

• Když dojde baterie, kontrolka nesvítí, proto prosím před použitím nabíjejte. 

• Pokud se vám nepodařilo projít telefonem, znovu vložte kartu a znovu spárujte nebo nabíjejte a poté znovu 

otestujte. 

• Pokud nelze automaticky odpovědět, znovu vložte kartu a zaváděcí systém. 

• Pokud nemůžete na zprávu odpovědět, zkontrolujte, zda sim karta musí dlužit poplatek, nebo zkontrolovat, 

zda je sim karta plná textových zpráv, a zkuste to znovu. 

• Tento produkt je zakázán pro nezákonné účely 
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