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Dziękujemy za zakup niniejszego lokalizatora CCTR-830C. Produkt wyposażony jest w 

moduły GPS, GSM oraz OBDII. Produkt pozwala na ładowanie bieżącej lokalizacji na stronę 

internetową w czasie rzeczywistym czy wyświetlanie historii trasy na stronie. Jest 

kompatybilny z Google Maps. Produkt jest prosty w instalacji i użytkowaniu – wystarczy 

podpiąć lokalizator do złącza diagnostycznego pojazdu (OBD). Dodatkowe funkcje i 

wyposażenie urządzenia to czujnik wstrząsów kontrolujący zużycie zasilania, alarm 

wstrząsowy i ruchowy obiektu, akumulator 180mAH, alarm przekroczenia zakresu obszaru, 

alarm przekroczenia prędkości itd. 

Dzięki modułom GPS i GSM, lokalizator wysyła informacje o lokalizacji przez GPRS na 

serwer internetowy. Dzięki temu użytkownik po wejściu na stronę www.999gps.net i 

zalogowaniu się do systemu za pomocą nazwy użytkownika i hasła (dostarczonymi przez nas) 

z dowolnego komputera mającego dostęp do Internetu może sprawdzić aktualne położenie 

lokalizatora, odtworzyć historię trasy itp. System jest pomocny w zarządzaniu flotą pojazdów. 

Dodatkowo urządzenie posiada zabezpieczenie przeciw kradzieżom pojazdów (anti-hijack). 

Użytkownik może także pobrać aplikację na telefon komórkowy z systemem Android. Po 

otwarciu aplikacji i zalogowaniu się za pomocą dostarczonych przez nas danych logowania 

użytkownik może skorzystać z funkcji lokalizacji. Dodatkowo można nawiązać połączenie 

lub wysłać wiadomość SMS do lokalizatora, w odpowiedzi na co urządzenie odeśle w 

wiadomości zwrotnej link do Mapy Google z aktualną lokalizacją. Lokalizację urządzania 

można sprawdzić także poprzez śledzenie oficjalnego konta WeChat. 

Niniejszy lokalizator wysyła także status diagnostyczny samochodu w wiadomości SMS 

(zawierającej kod DTC i status pojazdu). Jest to pomocne w celu zorganizowania naprawy 

samochodu. 

Lokalizatora GPS można dodatkowo używać jako alarmu i do zarządzania flotą pojazdów czy 

zespołem kierowców. Urządzenie sprawdza się w przekazywaniu położenia samochodów 

osobowych, pojazdów firmowych, autobusów, taksówek, ciężarówek itp. 

 

Kody QR: 

 
  Aplikacja na iPhone’a   Aplikacja na Androida 

 

 
  Instrukcja (doc)    Instrukcja (pdf)  

http://www.999gps.net/
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 

 
SPECYFIKACJE 

 

 Złącze OBD, bez konieczności instalacji; 

 Status diagnostyczny samochodu przez SMS; 

 Globalne pasmo uniwersalne 4 GSM; 

 Szeroki zakres napięcia zasilania: 9-40V DC; 

 Lokalizacja GPS, ładowanie lokalizacji na serwer przez GPRS; 

 Odpowiedź na SMS z linkiem do aktualnej lokalizacji na Mapie Google; 

 Wbudowany czujnik wstrząsów i alarm; 

 Wbudowany akumulator do alarmu braku zasilania (alarm o usunięciu lokalizatora); 

 Aktualizacje online z serwera przez GPRS. 

 

WSKAŹNIKI DIOD LED 

 

ZIELONA lampka LED miga raz:  GSM i GPS działają bez zarzutu 

ZIELONA lampka LED miga 2 razy: GSM działa bez zarzutu a sygnał GPS jest słaby   

ZIELONA lampka LED miga 3 razy: GSM i GPS działają poprawnie, ale bateria jest 

      słaba  

ZIELONA lampka LED miga 4 razy: GSM działa bez zarzutu, słaba bateria i brak 

      sygn. GPS  

ZIELONA lampka LED stale włączona: GSM szuka sieci  

ZIELONA lampka LED stale wyłączona: Zasilanie wyłączone  

ZIELONA lampka LED miga szybko: Rozmowa przychodząca lub wysyłanie SMS  

CZERWONA lampka LED miga raz: Ładowanie bieżącej trasy 

CZERWONA lampka LED miga 2 razy: Ostatnie ładowanie trasy nie powiodło się 

CZERWONA lampa LED miga rzadko: Ładowanie akumulatora 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA 

 

1. Włączanie i wyłączanie 

Gdy urządzenie jest wyłączone, należy podpiąć je do złącza OBD. Nastąpi 

automatyczne uruchomienie. 

Gdy urządzenie jest włączone, należy odłączyć je od złącza OBD. Lokalizator 

pozostanie włączony aż do wyładowania się akumulatora około godzinę później, po 

czym wyłączy się. 

2. Instalacja karty SIM 

Nacisnąć żółty przycisk z boku urządzenia, aby wysunąć wejście karty. Wyciągnąć 

wejście do końca i umieścić w nim kartę stroną z chipem metalowym do góry. 

Wepchnąć wejście z powrotem. 

Złącze OBD 

Dioda LED 

Wejście karty SIM 

LOKALIZATOR GPS 
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Uwaga! 

 Lokalizator wykorzystuje sieć 2G GSM i przesyła informacje o lokalizacji przez 

GPRS. Nie ma możliwości pracy w sieci CDMA czy G3 (WCDMA ani 

CDMA2000). Jednakże niektóre karty SIM 3G mogą być używane w sieci 2G 

GSM – tego typu karty SIM mogą być wykorzystane w lokalizatorze. 

 Należy upewnić się, że żądanie kodu PIN na karcie SIM jest wyłączone. W tym 

celu umieścić kartę w telefonie komórkowym. Jeśli żądanie kodu PIN jest aktywne, 

wyłączyć je w menu telefonu. 

 Przed włożeniem i wyjęciem karty należy wyłączyć lokalizator. 

3. Antena 

Anteny GSM i GPS są wbudowane w lokalizator. 

Duże elementy metalowe będą powodować osłabienie siły sygnału GSM i GPS. 

Antena GPS powinna być zwrócona do góry – w przeciwnym wypadku sygnał GPS 

będzie słaby lub nie uda się go złapać. W razie braku po podpięciu do złącza OBD 

należy przepiąć wejście OBD w inne miejsce za pomocą kabla.  

4. Warunki użytkowania 

Temperatura pracy urządzenia mieści się w zakresie od -20º do 60ºC. Jeśli temperatura 

nie mieści się w tym zakresie, specyfikacje urządzenia mogą nie zgadzać się z opisem. 

Zakres temperatury przechowywania urządzenia: od -40º do 80ºC. 

5. Przywracanie ustawień fabrycznych (domyślnych) 

Wysłanie wiadomości SMS o treści „factory*123456” na numer lokalizatora 

spowoduje utratę wszelkich ustawień użytkownika, powrót do konfiguracji fabrycznej 

i restart urządzenia. 

Uwaga! 

Po przywróceniu ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia IP, GPRS, języka, strefy 

czasowej, alarmów itd. wprowadzone przez użytkownika są usuwane do stanu, w 

jakim dostarczany jest nowy produkt. Wszystkie numery telefonu są kasowane, hasło 

zostaje zmienione na 123456, ustawienia alarmów zostają anulowane. Wszelkie 

ustawienia należy wprowadzić na nowe. 

 

INSTALACJA URZĄDZENIA 

 

1. Najpierw należy zakupić kartę SIM typu 2G GSM obsługującą usługę SMS, 

wyświetlanie numeru przy połączeniach przychodzących oraz funkcję GPRS. 

Wyłączyć żądanie kodu PIN karty SIM. Numer telefonu karty SIM jest numerem 

lokalizatora i należy go wykorzystywać do wszystkich operacji (dzwonienia i 

wysyłania SMS). 

2. Aby zainstalować urządzenie, wystarczy umieścić je w złączu OBD samochodu. 

Wszystkie samochody z roczników młodszych niż 2000 posiadają tego typu złącze. 

Znajduje się ono zazwyczaj na desce rozdzielczej. W razie problemów ze 

Wysunięte wejście SIM 
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znalezieniem złącza należy sprawdzić jego położenie w instrukcji samochodu lub 

zadzwonić na infolinię producenta. 

3. Po podłączeniu lokalizatora do złącza zostanie on uruchomiony automatycznie, a jego 

wbudowany akumulator zostanie naładowany do pełna. Ładowanie trasy jest 

sterowane czujnikiem wstrząsów – kiedy lokalizator zaczyna się poruszać, rozpoczyna 

się wysyłanie danych lokalizacyjnych, a status lokalizatora na platformie zmienia się 

na online. Kiedy lokalizator przestanie się poruszać, wysyłanie trasy zostaje 

zatrzymane. Urządzenie przerywa połączenia GPS i GPRS, po czym przechodzi do 

stanu uśpienia. Po kilku minutach jego status na platformie zmienia się na offline. Aby 

lokalizator stale pozostawał w trybie online, należy wysłać SMS o treści 

„keeponline*123456”, aby zmienić jego ustawienie. Spowoduje to jednak większe 

zużycie zasilania z akumulatora samochodu. Jeśli akumulator jest zużyty lub 

samochód pozostanie na postoju dłuższy czas, mogą wystąpić problemy z odpaleniem 

samochodu. 

 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

 

Po założeniu karty SIM i umieszczeniu urządzenia w złączu OBD możemy wysyłać na numer 

karty SIM wiadomości SMS, aby lokalizować i konfigurować urządzenie. Lokalizator jest 

zabezpieczony hasłem (domyślne hasło to 123456). Każde polecenie SMS powinno zawierać 

hasło. W wypadku używania autoryzowanego numeru, niektóre z poleceń nie wymagają 

hasła. Dla bezpieczeństwa należy zmienić domyślne hasło przed rozpoczęciem użytkowania. 

1. Po instalacji lokalizatora należy zaparkować samochód na otwartej przestrzeni 

(wewnątrz budynków i w podziemiach nie ma sygnału GPS) i wysłać SMS o treści 

„LOCATE*123456” na numer lokalizatora. Lokalizator odpowie wiadomością 

zawierającą link do Mapy Google. Po kliknięciu w link, mapa wyświetli się na 

telefonie. Oznacza to, że łączność GPS i GSM działa. 

2. Załadować śledzenie lokalizacji na serwer internetowy przez GPRS. Ustawić nazwę 

użytkownika i hasło APN i GPRS. Lokalizator wykorzystuje ustawione dane APN i 

GPRS operatora komórkowego. Jeśli urządzenie nie wysyła danych lokalizacji, być 

może konieczne jest ustawienie APN i GPRS samemu. Wysłać SMS o treści 

„APN*123456*nazwaapn”, aby ustawić APN. Wysłać SMS o treści 

„USERNAME*123456*nazwaużytkownika*hasło”, aby ustawić nazwę użytkownika i 

hasło do GPRS. Więcej szczegółów w instrukcjach ustawień. 

3. Na stronie www.999gps.net należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i 

hasła (nazwa użytkownika to ostatnie 7 cyfr numeru ID lokalizatora. Domyślne hasło 

jest takie samo, jak nazwa użytkownika. Przykład: jeśli ID to CC0830C12345678, tak 

domyślna nazwa użytkownika jak i hasło to 2345678. Numer ID jest umieszczony na 

etykiecie z tyłu produktu. Użytkownik może zmienić hasło oraz dane użytkownika, ale 

nie ma możliwości samodzielnej zmiany nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika 

może zostać zmieniona przez administratora lub dystrybutora na prośbę użytkownika. 

Po zalogowaniu należy kliknąć samochód, którego lokalizację chcemy sprawdzić. Na 

Mapie Google wyświetli się jego aktualna lokalizacja. Sprawdzić, czy data, godzina i 

lokalizacja się zgadza. Jeśli wszystko jest w porządku, instalacja i konfiguracja 

lokalizatora przebiegła pomyślnie, a jego działanie jest poprawne. 

4. Lokalizowanie za pomocą aplikacji na iPhone’a i Adroida oraz WeChat: patrz 

instrukcja korzystania z platformy. 

5. Jeśli użytkownik śledzi wiele pojazdów, możemy stworzyć konto, na którym 

wszystkie pojazdy będą widoczne po zalogowaniu. Należy poprosić dystrybutora o 

zgłoszenie się do producenta w sprawie uzyskania konta administratora floty 

http://www.999gps.net/
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pojazdów. 

6. Data i godzina wysyłana przez lokalizator dotyczy strefy GMT. Aby ustawić czas 

lokalny, należy ustawić swoją strefę czasową na platformie po zalogowaniu i wejściu 

w Moje konto („My Account”). Patrz instrukcja platformy. 

 

USTAWIENIA 

 

1. Sprawdzanie numeru ID lokalizatora 

Numer ID jest umieszczony na etykiecie z tyłu produktu. Jeśli etykiety brakuje, 

wysłać SMS o treści „ID*123456” do lokalizatora (człon „ID” to ustalona komenda, a 

człon „123456” stanowi hasło). Lokalizator odeśle wiadomość zwrotną z 

indywidualnym numerem ID urządzenia. Numer ID służy do różnicowania trasy 

wysyłanej na stronę internetową przez dane urządzenie od tras z innych urządzeń. 

Ostatnie 7 cyfr numeru ID lokalizatora stanowi domyślną nazwę użytkownika i hasło 

do platformy. Przykład: jeśli ID to CC0830C12345678, tak domyślna nazwa 

użytkownika jak i hasło to 2345678. Po zalogowaniu użytkownik może zmienić hasło. 

2. Ustawianie adresu IP serwera 

Wysłać SMS o treści „IP*123456*58.64.155.133,8011” do lokalizatora (człon „IP” to 

ustalona komenda, człon „123456” stanowi hasło, a człon „8.64.155.133,8011” to 

adres serwera). Po poprawnym ustawieniu urządzenie odeśle SMS o treści „IP: 

58.64.155.133,8011”. Adres IP może jednak zmienić się po aktualizacji serwera, więc 

należy sprawdzać powiadomienia na naszej stronie. 

Uwaga! 

Domyślnie ustawiony adres IP to 58.64.155.133,8011. Nie jest konieczne ponowne 

ustawianie adresu IP, chyba że IP się zmieniło lub użytkownik ma potrzebę ładowania 

lokalizacji na inny serwer. W wypadku zmiany adresu IP serwera przez producenta, 

zamieścimy stosowną informację na stronie internetowej. 

3. Ustawianie APN 

Aby możliwe było wysyłanie trasy przez GPRS, nazwa użytkownika i hasło APN i 

GPRS powinny być poprawnie ustawione. Wysłać SMS o treści 

“APN*123456*apnname” do lokalizatora (człon „APN” to ustalona komenda, człon 

„123456” stanowi hasło, a człon „apnname” to nazwa APM operatora sieci 

komórkowych). Po zakończeniu ustawiania otrzymamy wiadomość SMS z nazwą 

APN. Dla większości operatorów, np. Orange, APN to „internet”. 

Uwaga! 

Nazwy i hasła APN i GPRS niektórych operatorów zostały zapisane na urządzeniu. 

Jeśli urządzenie nie ładuje lokalizacji na platformę, należy spróbować zresetować 

nazwę i hasło APN i GPRS. Poprawne dane APN i GPRS można potwierdzić z 

operatorem sieci komórkowych. 

4. Ustawianie nazwy użytkownika i hasła GPRS 

Aby możliwe było wysyłanie trasy przez GPRS, nazwa użytkownika i hasło APN i 

GPRS powinny być poprawnie ustawione. 

Wysłać SMS o treści „USERNAME*123456*username*password” do lokalizatora, 

gdzie „USERNAME” jest poleceniem, „123456” jest hasłem lokalizatora; „username” 

to nazwa użytkownika GPRS operatora sieci komórkowej, a „password” to hasło. Jeśli 

operacja zakończy się pomyślnie, lokalizator odeśle informację “Username:username, 

Password:password”, należy wówczas skontaktować się z infolinią operatora w celu 

uzyskania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie 

zakończyła się pomyślnie, lokalizator wyśle informację “Wrong Password” 

(Nieprawidłowe hasło). 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  

7 
 

Uwaga! 

Przed rozpoczęciem ładowania lokalizacji użytkownik musi ustawić IP, nazwę 

użytkownika APN i GPRS (dane powinny dotyczyć sieci 2G GSM – lokalizator nie 

jest kompatybilny z siecią 3G). Dane te wystarczy ustawić raz – zostaną zapamiętane 

w pamięci urządzenia. Zostają one jednak skasowane w wypadku przywrócenia 

ustawień fabrycznych. 

5. Dodawanie, usuwanie i sprawdzanie zaprogramowanego numeru 

Zaprogramowany numer telefonu używany jest do wysyłania informacji o alarmie 

przez SMS oraz do lokalizacji urządzenia za pomocą telefonu komórkowego, bez 

platformy internetowej. Jeśli numer telefonu do komunikacji nie jest zaprogramowany, 

urządzenie nie może wysyłać informacji o alarmie do użytkownika przez SMS (słaba 

bateria, SOS itp.). 

5.1 Dodawanie zaprogramowanego numeru przez SMS 

Wysłać SMS o treści „ADDPHONE*123456*A*number”. „Number” oznacza 

numer telefonu, który ma być zaprogramowany w trackerze, „ADDPHONE” jest 

poleceniem; „123456” jest hasłem; „A” jest telefonem z zaprogramowanym 

numerem. Każdy lokalizator posiada możliwość dodania trzech numerów 

telefonów do lokalizacji trackera: A, B i C. Jeśli operacja dodawania zakończy się 

pomyślnie, lokalizator odeśle informację „Add Preset Phone OK”. Jeśli hasło nie 

jest prawidłowe lub operacja nie zakończyła się pomyślnie, lokalizator wyśle 

informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

5.2 Usuwanie zaprogramowanego numeru przez SMS 

Wysłać SMS o treści „DELETEPHONE*123456*A” do lokalizatora. 

„DELETEPHONE” jest poleceniem, „123456” jest hasłem; z kolei „A” to 

zaprogramowany numer telefonu do komunikowania się z urządzeniem. Możliwe 

jest zaprogramowanie 3 numerów: „A”, „B” oraz „C”. Jeśli operacja usuwania 

zostanie zakończona pomyślnie, lokalizator wyśle informację ”Delete Preset 

Phone OK” (Usuwanie zaprogramowanego numeru). Jeśli hasło nie jest 

prawidłowe lub operacja nie zakończyła się pomyślnie, lokalizator wyśle 

informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

5.3 Sprawdzanie zaprogramowanego numeru przez SMS 

Wysłać SMS o treści „CHECKPHONE*123456” do lokalizatora. 

„CHECKPHONE” jest poleceniem, a “123456” jest hasłem. Jeśli operacja 

zakończy się pomyślnie, lokalizator wyśle informację „Preset Phone  A: 

13322990998； B： 13322990033； C： 13316868198” (numery telefonów są 

przykładowe). Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się 

pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe 

hasło). 

6. Zmiana i sprawdzanie hasła 

6.1 Zmiana hasła 

Wysłać SMS o treści „CHANGEPASSWORD*123456*888888” do lokalizatora. 

„CHANGEPASSWORD” jest poleceniem, „123456” jest starym hasłem, a „888888” 

jest nowym hasłem. Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, lokalizator wyśle 

informację “New Password：888888” pod każdy przypisany numer telefonu. Jeśli 

hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończyła się pomyślnie, a lokalizator wyśle 

informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Uwaga! 
Jedynie przypisany numer może zmienić hasło. 

6.2 Sprawdzanie hasła 

Wyślij SMS o treści „CHECKPASSWORD” do lokalizatora. „CHECKPASSWORD” 
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jest poleceniem. jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, lokalizator wyśle informację 

„Password：888888”. „888888” to przykładowe hasło. 

Uwaga! 

Jedynie ustawiony numer może sprawdzić hasło. 

7. Ustawienie alarmu przez dzwonienie 

Wysłać SMS o treści „CALLON*123456” (połączenie z numerem 

zaprogramowanym) lub „CALLOFF*123456” (bez połączenia) do lokalizatora. 

Człony „CALLON” i „CALLOFF” to ustalone komendy, a człon „123456” stanowi 

hasło. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS 

powiadamiającą o włączeniu lub wyłączeniu alarmu przez dzwonienie. Jeśli hasło nie 

jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację 

“Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). Kiedy alarm przez dzwonienie jest 

aktywny, po aktywowaniu alarmu lokalizator wykona połączenie z zaprogramowanym 

numerem, aby powiadomić o alarmie. Domyślnie funkcja jest włączona. 

8. Ustawienie alarmu przez SMS 

Wysłać SMS o treści „SMSON*123456” (SMS do numeru zaprogramowanego) lub 

„SMSOFF*123456” (SMS niewysyłany) do lokalizatora. Człony „SMSON” i 

„SMSOFF” to ustalone komendy, a człon „123456” stanowi hasło. Jeśli operacja 

przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS powiadamiającą o 

włączeniu lub wyłączeniu alarmu przez SMS. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja 

nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” 

(Nieprawidłowe hasło). Kiedy alarm przez SMS jest aktywny, po aktywowaniu alarmu 

lokalizator wyśle SMS do numeru zaprogramowanego, aby powiadomić o alarmie. 

Domyślnie funkcja jest włączona. 

9. Ustawianie alarmu o odłączeniu zasilania 

Wysłać SMS o treści „POWERALARMON*123456” (odłączenie od zasilania 

aktywuje połączenie bądź SMS) lub „POWERALARMOFF*123456” (brak alarmu) 

do lokalizatora. Człony „POWERALARMON” i „POWERALARMOFF” to ustalone 

komendy, a człon „123456” stanowi hasło. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, 

lokalizator odpowie wiadomością SMS powiadamiającą o włączeniu lub wyłączeniu 

alarmu o odłączeniu zasilania. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy 

się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe 

hasło). Kiedy alarm przez SMS jest aktywny, po odłączeniu lokalizatora lub w 

wypadku braku zasilania urządzenie zadzwoni lub wyśle SMS do numeru 

zaprogramowanego, aby powiadomić o alarmie. Domyślnie funkcja jest włączona. 

10. Ustawienia trybu GPRS: KEEPONLINE / SHOCKCONTROL 

Wysłać SMS o treści „KEEPONLINE*123456” (lokalizator pozostaje online nawet po 

zatrzymaniu) lub „SHOCKCONTROL*123456” (połączenie GPRS zostaje 

zawieszone po 2 minutach od zatrzymania) do lokalizatora. Człony „KEEPONLINE” i 

„SHOCKCONTROL” to ustalone komendy, a człon „123456” stanowi hasło. Jeśli 

operacja przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS 

powiadamiającą o włączeniu danej konfiguracji. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). Domyślnie włączona jest funkcja kontroli 

wstrząsów – Shock Control. Kiedy jest aktywna, po rozpoczęciu ruchu lokalizator 

rozpoczyna wysyłanie informacji o położeniu, a jego status na platformie zmienia się 

na online. Po zatrzymaniu urządzenie przestaje wysyłać dane położenia i wyłącza 

połączenia GPS i GPRS, po czym przechodzi w stan uśpienia. Po kilku minutach jego 

status na platformie zmienia się na offline. 

Uwaga! 
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Włączenie trybu online w lokalizatorze na stałe spowoduje większe zużycie zasilania z 

powodu potrzeby nieustannego wysyłania danych położenia. Jeśli akumulator 

samochodu jest zużyty lub samochód pozostanie na postoju dłuższy czas, mogą 

wystąpić problemy z odpaleniem samochodu. Nie zalecamy stosowania trybu 

pozostawania online. 

11. Ustawienia trybu GPS: GPSON / SHOCKCONTROL 

Wysłać SMS o treści „GPSON*123456” (lokalizator ma włączony GPS nawet po 

zatrzymaniu) lub „SHOCKCONTROL*123456” (połączenie GPS zostaje zawieszone 

po 2 minutach od zatrzymania) do lokalizatora. Człony „GPSON” i 

„SHOCKCONTROL” to ustalone komendy, a człon „123456” stanowi hasło. Jeśli 

operacja przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS 

powiadamiającą o włączeniu danej konfiguracji. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). Domyślnie włączona jest funkcja kontroli 

wstrząsów – Shock Control. Kiedy jest aktywna, po rozpoczęciu ruchu lokalizator 

włącza GPS. Po zatrzymaniu natomiast wyłącza GPS, aby oszczędzać akumulator. 

Uwaga! 

Włączenie GPS w lokalizatorze na stałe pozwala na odbiór lepszego sygnału i szybkie 

lokalizowanie położenia, ale powoduje większe zużycie zasilania. Jeśli akumulator 

samochodu jest zużyty lub samochód pozostanie na postoju dłuższy czas, mogą 

wystąpić problemy z odpaleniem samochodu. Nie zalecamy stosowania trybu z 

włączonym na stałe połączeniem GPS. 

12. Ustawianie częstotliwości wysyłania lokalizacji 

Wysłać SMS o treści „INTERVAL*123456*xxx” do lokalizatora. Człon 

„INTERVAL” to ustalona komenda, człon „123456” stanowi hasło, a człon „xxx” to 

wpisywany przez użytkownika czas częstotliwości mieszczący się w zakresie 30-999 

s. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS 

potwierdzającą nową częstotliwość aktualizowania położenia. Jeśli hasło nie jest 

prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację 

“Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). Domyślnie ustawiona jest częstotliwość 

30 s. Rzadszy czas aktualizacji położenia pomoże oszczędzać zasilanie, ale spowoduje 

większe niedokładności w obliczaniu przebiegu pojazdu. 

13. Ustawianie numeru rejestracyjnego samochodu 

Wysłać SMS o treści „PLATE*123456*rejestracja” do lokalizatora. Człon „PLATE” 

to ustalona komenda, człon „123456” stanowi hasło, a człon „rejestracja” to 

wpisywany przez użytkownika numer rejestracyjny samochodu lub jego nazwa. Jeśli 

operacja przebiegnie pomyślnie, lokalizator odpowie wiadomością SMS 

potwierdzającą nową nazwę pojazdu. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie 

zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” 

(Nieprawidłowe hasło).  

14. Sprawdzanie danych OBD samochodu 

Wysłać SMS o treści „OBD*123456” do lokalizatora. Człon „OBD” to ustalona 

komenda, a człon „123456” stanowi hasło. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja 

nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” 

(Nieprawidłowe hasło). 

Przykład informacji OBD: 

Number of DTCs:1,P0340,Speed:0km/h,Car voltage:13V,GPS battery 66% 

Ilość DTC: 1, P0340, Prędkość: 0 km/h, Napięcie: 13 V, akululator GPS: 66 %. 

Dokładne dane dotyczące kodu DTC można odszukać w instrukcji samochodu. 

Informacje DTC są różne dla różnych modeli. 
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15. Sprawdzanie ustawień lokalizatora 

Wysłać SMS o treści „CHECK*123456” do lokalizatora. Człon „CHECK” to ustalona 

komenda, a człon „123456” stanowi hasło. Lokalizator odpowie wiadomością 

zawierającą wersję oprogramowania, numer ID S/N, adres IP, zaprogramowany numer 

telefonu, siłę sygnału GPS i GSM itp. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie 

zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” 

(Nieprawidłowe hasło). 

Przykład wiadomości z ustawieniami: 

V Mar 03 2014,TQ,CC0830C00820800,58.64.155.133,8011,30,A:13987654321, 

B:13876543210, GPS OK,+00,ShockControlGPS,-95dBm,ShockControlGPRS, 

CMNET,User,Password,46000,e1d/24a0,93% 

V Mar 03 2014:   Data wersji oprogramowania 

TQ:     Nazwa protokołu TCP/IP 

CC0830C00820800:   Numer ID S/N 

58.64.155.133,8011:   IP serwera i port 

13987654321:    Zaprogramowany numer telefonu (A/B/C) 

GPS OK:    Status GPS 

+00:     Strefa czasowa (00 oznacza czas GMT) 

ShockControlGPS:   GPS na czujnik wstrząsów 

-95dBm:    Siła sygnału GSM 

ShockControlGPRS:   GPRS na czujnik wstrząsów 

CMNET:    Nazwa APN 

User:     Nazwa użytkownika GPRS 

Password:    Hasło GPRS 

46000:     MCC+MNC karty SIM 

e1d/24a0:    Aktualne ID komórki 

Battery:88%     Stan akumulatora 

Uwaga! 

Powyższej komendy używa się najczęściej do zdiagnozowania ewentualnych 

problemów z urządzeniem. 

16. Ponowne uruchamianie lokalizatora 

Wysłać SMS o treści „RESET*123456” do lokalizatora, aby ten uruchomił się 

ponownie. Człon „RESET” to ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. 

Lokalizator odpowie wiadomością zawierającą potwierdzenie anulowania wszelkich 

ustawień alarmów i restartu, po czym automatycznie wyłączy się w włączy ponownie. 

Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator 

wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). Jeśli zdarzy się, że 

urządzenie nie działa jak należy, reset może rozwiązać problem. 

17. Przywracanie ustawień fabrycznych 

Wysłać SMS o treści „FACTORY*123456” do lokalizatora, aby ten uruchomił się 

ponownie. Człon „FACTORY” to ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. 

Lokalizator odpowie wiadomością zawierającą potwierdzenie usunięcia wszelkich 

ustawień użytkownika i przywrócenia ustawień fabrycznych. Następnie urządzenie 

zresetuje się. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, wszystkie ustawienia IP, APN, 

zaprogramowanych numerów itd. wprowadzone przez użytkownika są usuwane do 

stanu, w jakim dostarczany jest nowy produkt. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). 

18. Aktualizacja oprogramowania przez GPRS 

Wysłać SMS o treści „UPGRADE*123456*NazwaPliku*69.195.124.168*21” do 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  

11 
 

lokalizatora, aby wykonać aktualizację oprogramowania. Człon „UPGRADE” to 

ustalona komenda, człon „123456” stanowi hasło, człon „NazwaPliku” to nazwa pliku 

z aktualizacją, a „69.195.124.168*21” to IP serwera i port. Lokalizator odpowie 

potwierdzeniem rozpoczęcia aktualizacji. Nie przemieszczać lokalizatora, aby łatwiej 

było pobrać oprogramowanie. Po zakończeniu pobierania lokalizator automatycznie 

przeprowadzi aktualizację. Po jej zakończeniu dojdzie do ponownego uruchomienia. 

Lokalizator wyśle powiadomienie o zakończeniu aktualizacji i aktualnej wersji. Po 

aktualizacji urządzenie powraca do ustawień fabrycznych. Jeśli hasło nie jest 

prawidłowe, pobieranie zostanie przerwane lub operacja nie uda się, lokalizator wyśle 

informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło) lub „upgrading fails for read 

file data via FTP error, please try later” 

Producent na swojej stronie powiadamia o dostępnych aktualizacjach. 

 

LOKALIZOWANIE – INSTRUKCJE 

 

1. SMS tekstowy w odpowiedzi na połączenie 

Używając zaprogramowanego numeru telefonu, zadzwonić na numer lokalizatora. Po 

3 sygnałach lokalizator automatycznie odrzuci połączenie i odeśle wiadomość SMS z 

danymi położenia. Jeśli na lokalizatorze nie zaprogramowano żadnego numeru, 

jakikolwiek numer telefonu może uzyskać informacje przez SMS po zadzwonieniu. 

Jeśli natomiast numer jest zaprogramowany, tylko z niego można zadzwonić, aby 

otrzymać SMS z lokalizacją. 

Przykładowy SMS z danymi położenia: 

 
Wysłać SMS o treści „LOCATE*123456” do lokalizatora. Człon „LOCATE” to 

ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. W wyniku udanego wykonania 

komendy, lokalizator odsyła informacje jak powyżej. 

Jeśli na lokalizatorze zaprogramowano numer telefonu, w celu uzyskania położenia 

należy użyć właśnie tego numeru. 

Jeśli urządzenie nie zdobędzie opisu lokalizacji, jego odpowiedź będzie zawierać link 

do Mapy Google. 

2. Link do Mapy Google w odpowiedzi na SMS 

Wysłać SMS o treści „URL*123456” do lokalizatora. Człon „URL” to ustalona 

komenda, a człon „123456” stanowi hasło. W wyniku udanego wykonania komendy, 
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lokalizator odsyła link z lokalizacją na Mapie Google. Po kliknięciu w link można 

wyświetlić mapę. 

Przykład wiadomości: 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

 
3. Lokalizacja według ID komórki z linkiem do Mapy Google 

Jeśli po wysłaniu SMS lub nawiązaniu połączenia w celu uzyskania położenia 

lokalizator nie odbiera sygnału GPS lub jest on za słaby (wnętrza budynków, 

podziemia), lokalizator przełączy się na lokalizowanie po ID komórki i będzie 

odpowiadał wiadomością z linkiem do Mapy Google. Taki link działa dokładnie tak, 

jak opisano we wcześniejszym punkcie. Przykład wiadomości: 

http://maps.google.com/maps?q=N22.6775,E114.1518  

Uwaga! 

Lokalizacja ta jest wyznaczana według ID stacji bazowej GSM. Pomiar taki jest 

nieprecyzyjny – w mieście dokładność jest przybliżana co do 30-50 metrów, a na wsi 

powyżej 1 km. 

Jeśli nie uda się odczytać lokalizacji także według ID sieci komórkowej, lokalizator 

wyśle wiadomość: „Can not get location, please try again later” (Nie można odczytać 

położenia, proszę spróbować później”). 

4. Włączanie alarmu wstrząsowego przez SMS 

Wysłać SMS o treści „SHOCKALARMON*123456” do lokalizatora. Człon 

„SHOCKALARMON” to ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. 

Lokalizator odpowie wiadomością potwierdzającą uruchomienie alarmu 

wstrząsowego. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a 

lokalizator wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Po przejściu do trybu z alarmem wstrząsowym, system będzie sprawdzał czujnik 

wstrząsów. Jeśli zostanie on aktywowany (aby uniknąć niepotrzebnego 

aktywowania, tylko ciągłe wstrząsy są w stanie wywołać aktywację), lokalizator 

wyśle alarm i dane położenia za pomocą wiadomości SMS do zaprogramowanego 

numeru. Dodatkowo, informacja o alarmie zostaje wysłana na serwer strony 

internetowej, a lokalizator dzwoni kolejno do zaprogramowanych numerów A, B, i C. 

Jeśli alarm jest włączany stale, każdy z trzech telefonów może otrzymać do 3 

wiadomości alarmowych na godzinę. 

Jeśli na lokalizatorze zaprogramowano numer telefonu, można także aktywować alarm 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
http://maps.google.com/maps?q=N22.6775,E114.1518
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wstrząsowy wysyłając z tego numeru komendę „ARM#”. 

Alarm wstrząsowy wygląda następująco: 

Shock Alarm 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

5. Wyłączanie alarmu wstrząsowego przez SMS 

Wysłać SMS o treści „SHOCKALARMOFF*123456” do lokalizatora. Człon 

„SHOCKALARMOFF” to ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. 

Lokalizator odpowie wiadomością potwierdzającą wyłączenie alarmu wstrząsowego. 

Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator 

wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Po dezaktywacji alarmu wstrząsowego system nie będzie sprawdzał czujnika 

wstrząsów. Alarm można wyłączyć także poprzez komendę SMS 

„CANCELALARM*123456”.  

Jeśli na lokalizatorze zaprogramowano numer telefonu, można także dezaktywować 

alarm wstrząsowy wysyłając z tego numeru komendę „DISARM#”. 

Alarm wstrząsowy wygląda następująco: 

Shock Alarm 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

6. Włączanie alarmu ruchowego przez SMS 

Wysłać SMS o treści „MOVEALARMON*123456” (włączanie alarmu ruchowego) 

lub „MOVEALARMOFF*123456” (wyłączanie alarmu) do lokalizatora. Człony 

„MOVEALARMON” i „MOVEALARMOFF” to ustalone komendy, a człon 

„123456” stanowi hasło. Lokalizator odpowie wiadomością potwierdzającą 

uruchomienie lub wyłączenie alarmu ruchowego. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Po aktywowaniu alarmu ruchowego, system zlokalizuje urządzenie i zapisze jego 

aktualną lokalizację jako pozycję początkową. Jeśli lokalizator oddali się od pozycji 

początkowej na więcej niż 500 m, uruchomiony zostanie alarm ruchowy. Lokalizator 

wyśle wiadomość SMS do zaprogramowanego numeru. Jeśli alarm jest włączany 

stale, każdy z trzech telefonów może otrzymać do 3 wiadomości alarmowych na 

godzinę.  

Alarm ruchowy wygląda następująco: 

Move Alarm 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

Po wyłączeniu alarmu ruchowego system przestanie kontrolować odległość. Alarm 

można wyłączyć także poprzez wysłanie komendy „CANCELALARM*123456”. 

7. Włączanie alarmu typu Geo-fence przez SMS 

Wysłać SMS o treści „GEOFENCEALARMON*123456*yyy” (włączanie alarmu 

naruszenia strefy) lub „GEOFENCEALARMOFF*123456” (wyłączanie alarmu) do 

lokalizatora. Człony „GEOFENCEALARMON” i „GEOFENCEALARMOFF” to 

ustalone komendy, człon „123456” stanowi hasło, a „yyy” oznacza promień strefy 

geo-fence (od 001 do 999, w km). Lokalizator odpowie wiadomością potwierdzającą 

uruchomienie lub wyłączenie alarmu typu Geo-fence. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Po aktywowaniu alarmu Geo-fence, system zlokalizuje urządzenie i zapisze jego 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
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aktualną lokalizację jako pozycję początkową. Jeśli lokalizator oddali się od pozycji 

początkowej na więcej niż ustalony promień, uruchomiony zostanie alarm. Lokalizator 

wyśle wiadomość SMS do zaprogramowanego numeru. Jeśli alarm jest włączany 

stale, każdy z trzech telefonów może otrzymać do 3 wiadomości alarmowych na 

godzinę.  

Alarm Geo-fence wygląda następująco: 

Geo-fence Alarm 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

Po wyłączeniu alarmu system przestanie kontrolować odległość. Alarm można 

wyłączyć także poprzez wysłanie komendy „CANCELALARM*123456”. 

8. Włączanie alarmu o przekroczeniu prędkości przez SMS 

Wysłać SMS o treści „OVERSPEEDALARMON*123456*xxx” (włączanie alarmu 

przekroczenia prędkości) lub „OVERSPEEDALARMOFF*123456” (wyłączanie 

alarmu) do lokalizatora. Człony „OVERSPEEDALARMON” i 

„OVERSPEEDALARMOFF” to ustalone komendy, człon „123456” stanowi hasło, a 

„xxx” oznacza ograniczenie prędkości. Lokalizator odpowie wiadomością 

potwierdzającą uruchomienie lub wyłączenie alarmu przekroczenia prędkości. Jeśli 

hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle 

informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

Po aktywowaniu alarmu o przekroczeniu prędkości, system sprawdza prędkość 

samochodu w czasie rzeczywistym. Jeśli aktualna prędkość jest wyższa niż 

ograniczenie, uruchomiony zostanie alarm. Lokalizator wyśle wiadomość SMS do 

zaprogramowanego numeru. Jeśli alarm jest włączany stale, każdy z trzech telefonów 

może otrzymać do 3 wiadomości alarmowych na godzinę.  

Alarm o przekroczeniu prędkości wygląda następująco: 

Overspeed Alarm 

80km/H 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E  

Battery:88% 

Po wyłączeniu alarmu system przestanie kontrolować odległość. Alarm można 

wyłączyć także poprzez wysłanie komendy „CANCELALARM*123456”. 

9. Sprawdzanie ustawień alarmów 

Wysłać SMS o treści „ALARM*123456” do lokalizatora. Człon „ALARM” to 

ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. Lokalizator odpowie wiadomością 

zawierającą aktualny status każdego z alarmów. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, 

operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong 

Password” (Nieprawidłowe hasło). 

10. Anulowanie wszystkich alarmów 

Wysłać SMS o treści „CANCELALARM*123456” do lokalizatora. Człon 

„CANCELALARM” to ustalona komenda, a człon „123456” stanowi hasło. 

Lokalizator odpowie wiadomością potwierdzającą dezaktywację wszystkich alarmów. 

Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się pomyślnie, a lokalizator 

wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

11. Nasłuch dźwięku w pojeździe 

Wysłać SMS o treści „MONITOR*123456*13987654321” do lokalizatora. Człon 

„MONITOR” to ustalona komenda, człon „123456” stanowi hasło, a „13987654321” 

to numer telefonu, na który zadzwoni lokalizator. Jeśli operacja się udała, urządzenie 

oddzwoni natychmiast na podany numer. Użytkownik po odebraniu może słuchać 

głosów w samochodzie. Jeśli hasło nie jest prawidłowe, operacja nie zakończy się 

https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
https://maps.google.com/maps?q=22.67680N,114.15188E
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pomyślnie, a lokalizator wyśle informację “Wrong Password” (Nieprawidłowe hasło). 

 

OBSŁUGA PLATFORMY – PATRZ INSTRUKCJA PLATFORMY 

 

Uwagi: 

1. Należy potwierdzić, że kod PIN karty SIM został deaktywowany, oznacza to, że jeśli 

telefon komórkowy wykorzystuje tę kartę SIM, nie ma potrzeby wprowadzania 

żadnego hasła. W przeciwnym razie lokalizator nie znajdzie sieci GSM, zielona 

lampka będzie cały czas zapalona. Lokalizator ten wykorzystuje sieć GSM, i ładuje 

trasę poprzez GPRS. 

2. Lokalizator wykorzystuje sieć 2G GSM i przesyła informacje o lokalizacji przez 

GPRS. Nie ma możliwości pracy w sieci CDMA czy G3 (WCDMA ani CDMA2000). 

Jednakże niektóre karty SIM 3G mogą być używane w sieci 2G GSM – tego typu 

karty SIM mogą być wykorzystane w lokalizatorze. 

3. Antena GSM oraz GPS jest wbudowana w lokalizator, należy zwrócić uwagę na 

lokalizację instalacji lokalizatora i ułatwienie odebrania sygnału GPS, zwykle jest to 

tył siedzenia, podłokietnik, miejsce pod tylnym oknem lub miejsce na panel. 

Lokalizator powinien znajdować się z dala od dużych metalowych powierzchni i nie 

mieć styczności z częściami magnetycznymi. 

4. Lokalizator posiada wbudowaną baterię litową o wysokiej pojemności. Jej wydajność 

pozwala na użytkowanie do dwóch godzin po odłączeniu od zasilania. 

5. GPS potrzebuje 10-200 sekund w celu zlokalizowania pozycji. W przypadku, kiedy 

sygnał GSM jest słaby lub sieć jest zajęta, może nastąpić opóźnienie wysłania 

wiadomości SMS przez sieć GSM. 

6. Dane trasy będą utrzymywane na naszym serwerze przez okres 6-12 miesięcy, starsze 

dane zostaną usunięte. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

1. Automatyczne wyłączenie lokalizatora: należy upewnić się, że zasilanie jest 

odpowiednio podłączone. 

2. Po włączeniu lokalizatora świeci czerwona lampka LED. Jeśli nie daje on żadnej 

odpowiedzi na dzwonienie, należy potwierdzić czy karta SIM została poprawnie 

zainstalowana, kod PIN karty SIM jest deaktywowany a karta SIM ma wystarczającą 

ilość środków. Czynniki te mogą uniemożliwić pracę modułu GSM. Jeśli lokalizator 

działa bez zarzutów, zielona lampka LED będzie zapalała się co każde 4 sekundy.  

3. Jeśli lokalizator nie może załadować lokalizacji na stronę, należy sprawdzić czy karta 

SIM posiada funkcję GPRS i ma ustawioną nazwę użytkownika i hasło GPRS oraz 

APN (w tym celu najlepiej zadzwonić do biura obsługi abonenta). Jeśli lokalizator 

pozostaje w bezruchu, nie ładuje trasy, należy przenieść go w inne miejsce. 

4. Jeśli lokalizator nie może wysłać informacji drogą SMS, należy sprawdzić czy karta 

SIM posiada funkcję wyświetlania ID dzwoniącego i odczytać informację SMS 

odsyłaną przez lokalizator, jak również sprawdzić prawidłowość komendy i hasła.  

5. Nie można zalogować się na platformę. Sprawdzić ID lokalizatora za pomocą SMS. 

Spróbować ponownie. W razie dalszych problemów skontaktować się z producentem. 

6. Po wyjeździe z podziemnego parkingu niektóre lokalizatory tracą sygnał, odzyskanie 

sygnału GSM i GPS oraz ponownej lokalizacji może potrwać kilka minut.  

7. Zdarza się, że utracony zostanie punkt lokalizacji w trakcie procesu przesyłania 

danych, lecz nie występuje to zbyt często. 
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SPECYFIKACJE 

 
Moduł GSM  SIMCOM Moduł GPS U-Blox lub MTK 

Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 

(4 pasma) 

Kanały GPS 24 kanały 

GPS / Antena Wbudowana Precyzja lokalizacji 10-20 metrów 

Czas rozruchu GPS na 
zimno 

36 sekund Czas rozruchu GPS na 
gorąco 

1 sekunda 

Prąd w trybie pracy 9-40 V DC Prąd ładowania < 200mA / 5V 

Prąd w trybie czuwania < 10 mA Prąd wysyłania < 100 mA / 12V 

Bateria 180 mAh Temperatura robocza -20 0C to +55 0C 

Temperatura bezwzględna -35 0C do +70 0C  Temperatura 
przechowywania 

-40 0C to +80 0C 
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KARTA GWARANCYJNA 

 

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z data na dowodzie zakupu oraz w karcie gwarancyjnej). 

Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. 

2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę: 

– poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej; 

– ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;  

– wadliwego produktu. 

Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w 

powyższych dokumentach. 

3. Karta gwarancyjna musi posiadać pieczątkę punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy. Karta gwarancyjna wypełniona 

niepoprawnie lub nieczytelnie jest nieważna. 

4. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie. 

5. Gwarancją nie są objęte: 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją 

obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa; 

– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady; 

– jakiekolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę); 

– uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem; 

– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do 

usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp..; 

– czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika; 

– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania 

elektryczne; zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy 

plamy; 

– produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna; 

6. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie 

podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, iż produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub 

profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty 

robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania 

gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy. 

8. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. 

Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis BLOW w możliwie jak 

najkrótszym terminie. 

9. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz BLOW, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania 

naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części 

zamienne/ lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu. 

10. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, 

proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.  

11. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamacje w miejscu zakupu.  

12. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis BLOW stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady 

jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, 

koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca. 

13. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: 

sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi. 

14. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony 

mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. BLOW jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na 

sprzęty uszkodzone mechanicznie. 

15. W przypadku utraty karty gwarancyjnej nie będzie wydawany dokument zastępczy lub duplikat, a naprawa i roszczenia 

wynikające z niniejszej gwarancji ulegają wygaśnięciu. 

16. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Lokalizator GPS CCTR-830C Nr fabryczny: ...................................................................... 

 

Data sprzedaży: ............................................................................................................................ .... 

 

Pieczęć i podpis sprzedawcy: .......................................................................................................... 

 

Akceptuję warunki niniejszej sprzedaży: ................................................................................... ... 

  



INSTRUKCJA OBSŁUGI  

18 
 

Wyprodukowano w ChRL dla: 

 

PROLECH R. i S. Leszek Sp. J. 

Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

Serwis: 

 

Serwis BLOW 

Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska 

www.blow.com.pl 

 

 

 

 

 

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza 

nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki 

sprzęt podlega zbiórce oraz recyklingowi. 

 

 

 

 

 

 

 


