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Samochodowy lokalizator GPS BL032  

 

Dziękujemy za zakup lokalizatora GPS. Służy on do śledzenia i ochrony osób oraz 
mienia dzięki technologiom U-blox GPS oraz GSM/GPRS.  

Funkcje 
Pozycjonowanie GPS + AGPS + #LBS 
Śledzenie w czasie rzeczywistym 
Zapis trasy na serwerze www 
Sprawdzanie lokalizacji za pomocą komend SMS 
Alarm przekroczenia prędkości 
Alarm opuszczenia zaznaczonego obszaru 
Alarm niskiego stanu naładowania baterii. 
 

Specyfikacja 
Parametr Dane 

Wymiary urządzenia 70 x 24 x 15 mm 
Waga netto 27 g 

Zakres napięcia 9-100 V, DC  
Prąd w trybie czuwania ≤ 3,5 mAh 

Dokładność namierzania 
GPS 

≤ 10 m 

Czułość GPS -159 dB 

Temperatura otoczenia -20°C do 80°C 
Wilgotność otoczenia 20% do 80% RH 

Bateria wielokrotnego ładowania 3.7 V, 100 mAh,  
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Karta SIM 
 

Informacje 
Karta SIM nie jest dołączona do urządzenia.  
Rozmiar karty: Mikro SIM (12x15mm). 
Karta SIM dowolnego operatora obsługująca technologię GSM 2G 
Karta nie może być  zabezpieczona blokadą PIN. W razie konieczności zdejmij 
blokadę za pomocą telefonu komórkowego.  
Karta sim i musi być aktywna i stan konta pozwala na przesyłanie wiadomości sms i 
na transmisję danych. 
 
Montaż karty 

 
 
                           Karta MICRO SIM 
Ścięty narożnik karty SIM skierowany do wnętrza urządzenia 
Układ karty SIM (Chip) skierowany w dół 

Schemat podłączenie lokalizatora.  

 
Dioda Led: 
 

Niebieska ciągła 
włączona 

Sieć działa normalnie 

Niebieska migająca  Wyszukiwanie sygnału GPS 
Żółta włączona  Lokalizacja działa prawidłowo 
Żółta migająca  Lokalizowanie  
Żółta wyłączona Tryb czuwania; urządzenie 

wyłączone  
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Konfiguracja i obsługa przez SMS 
Uwaga: Litery i symbole powinny znajdować się w standardowym alfabecie angielskim. 
Używać tylko wielkich liter. 
Przykład: CENTER,A,123456789# 

1. Ustawianie punktu dostępowego APN. 
 

W celu używania funkcji GPRS (śledzenie obiektu z wykorzystaniem platformy 
www.gps903.net), należy dokonać ustawień Access Point Name (APN). Nazwę APN można 
uzyskać od lokalnego operatora GSM. Aby ustawić odpowiedni APN należy użyć komendy: 
APN,nazwa APN,nazwa użytkownika,hasło użytkownika# 
Uwaga: Niektóre nazwy APN nie posiadają nazwy użytkownika – należy w ich wypadku 
pozostawić te miejsca puste.  
Przykłady:  
APN,internet,123,456# → z nazwą użytkownika i hasłem  
APN,internet,# → bez nazwy użytkownika i hasła 

2. Ustawianie upoważnionego numeru telefonu. 
Aby ustawić numer upoważniony, należy użyć komendy: 
CENTER,A,numer telefonu# 
Aby wykasować numer upoważniony, należy użyć komendy: 
CENTER,D#  

3. Ustawienie interwału przesyłania danych na serwer. 
Komenda: TIMER,30# 

• Czas musi być wielokrotnością 10 

• Zakres 10s-60s 

4. Reset urządzenia. 
Komenda: RESET# 

5. Sprawdzanie Parametrów. 
Komenda: PARAM# 

6. Konfiguracja serwera, adresu IP i portu. 
Komenda: SERVER,1, adres IP, numer portu# 

7. Zapytanie lokalizatora o położenie 
Komenda: URL# 

8. Ustawienie alarmu przekroczenia prędkości. 
Komenda: SPEEDING,prędkość,sposób powiadomienia# 
Przykład: SPEEDING,120,3# 

• Zakres prędkości: 60-220 km/h 

• Sposób powiadomienia: 1 – telefonicznie ; 2 – przez SMS ;  3 – telefonicznie i przez 
SMS 

• Domyślny sposób powiadomienia to 1 – telefon. Tylko numer upoważniony może 
otrzymać powiadomienie o alarmie. 

9. Przywracanie ustawień fabrycznych 
Komenda: FACTORY# 
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Obsługa platformy www i aplikacji mobilnej 
 

W celu zalogowanie się: 
a) Do platformy internetowej  www.gps903.net.  

− Wybierz język poprzez zaznaczenie odpowiedniej flagi (1),  

− Wybierz zakładkę IMEI (2),  

− Wprowadź nr UID urządzenia (3),  

− Następnie wprowadź hasło urządzenia (4);  
(domyślnie: 123456), 

− Kliknij GO (5) w celu zalogowania się do platformy. 
 

b) Do aplikacji mobilnej.  
 

− Pobierz aplikację GPSONE z 

google play lub istore, 

 
− Kliknij „login_przez_nazwę” (1), 

− Wprowadź nr UID lokalizatora 

(2), 

− Wpisz hasło (3) 

(domyślne 123456) , 

− Możesz kliknąć zapamiętaj (4), 

zostanie zapamiętany nr UID i 

hasło przy kolejnych logowaniach, 

− Kliknij login (5) w celu 

zalogowania się do platformy. 

http://www.gps903.net/
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Informacje 
 
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. 

 
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; 
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– 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 BL032, nr fabryczny: .....................................................................  

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

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

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

 


