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Platformy www.blowgps.com 

 

Zapraszamy do korzystania z tej platformy w celu śledzenia lokalizatorów GPS w czasie rzeczywistym, to 

oprogramowanie jest oparte na sieci, nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania dodatkowego, wystarczy 

odwiedzić witrynę internetową i zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika. Użytkownik może sprawdzić 

bieżące położenie trackera, odtwarzać historię lokalizatora w określonym czasie, ustawiać Geo-fence, 

ustawić alarm przekroczenia prędkości itd. 

System posiada wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami, które jest odpowiednie do zarządzania 

flotą, Platforma wykorzystuje mapę Google, jest bezpłatna i aktualizuje się automatycznie, możliwość 

otworzenia platform w przeglądarkach Microsoft IE, Google Chrome, Firefox, Apple Safari, Opera itp. Dane 

śledzenia zostaną zapisane na serwerze 6-12 miesięcy. 

 

Tracking Platform Operation 

Platforma ta jest przeznaczona do śledzenia  trackerów GPS serii CCTR-8XX. System jest 

wielojęzyczny, język platform należy wybrać przed zalogowaniem. Do zalogowania się do systemu 

należy użyć nazwy użytkownika i hasła. Każdy tracker ma unikalną nazwę użytkownika i hasło, 

domyślna nazwa użytkownika i hasło to 7 ostatnich cyfr numeru ID lub IMEI, ten numer jest 

wydrukowany na etykiecie wklejanej z tyłu trackera lub pod baterią. Użytkownik może również 

sprawdzić ID trackera wysłając SMS na nr. Telefonu trackera o treści “ID * 123456” (gdzie 123456 jest 

domyślnym hasłem do trackera). Na przykład nr ID trackera to: 800201601688988, w tym przypadku 

domyślna nazwa użytkownika na platformie to: 1688988, a domyślne hasło to: 1688988. 

Użytkownik może zmienić hasło i informacje o użytkowniku (takie jak nr. rejestracyjny, numer 

telefonu), ale nie może zmienić nazwy użytkownika.  W przypadku posiadania kilku trackerów, 

administrator systemu może stworzyć konto użytkownika floty. Po zalogowaniu możliwe będzie 

wyświetlenie wszystkich lokalizatorów. W celu stworzenia konta użytkownika floty prosimy o kontakt z 

administratorem systemu. Administratorem systemu jest firma Prolech Sp.j R i S Leszek. 

 

 

 

 

 

http://www.blowgps.com/
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Uwaga: W dalszej części instrukcji wyraz "Kliknij" oznacza, aby kliknąć raz lewym 

przyciskiem myszy. 

➢ Logowanie do platformy: 

Wejdź na www.blowgps.com, wybierz wersję językową, wprowadź nazwę użytkownika i hasło 

(domyślna nazwa użytkownika i hasło to 7 ostatnich cyfr numeru ID) strona logowania wyświetli się w 

poniższy sposób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Widok po zalogowaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło 

Kliknij „Wejdź” 

Alarmy, 

Raporty, 

Ustawienia 

 

Nazwa i status 

Mapa 

Okno statusu 

Użytkownik 

Wybór języka 

Nazwa użytkownika 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  

3 
 

 

➢ Podgląd bieżącej lokalizacji: 

Za każdym razem po zalogowaniu, wyświetli się następujące okno. 

 

W lewym dolnym oknie wyświetlana jest aktualna nazwa i status trackera (online lub offline), 

kliknij nazwę treckera aby wyświetlić dokładną lokalizację i status. 
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➢ Zmiana hasła: 

Domyślne hasło jest takie samo jak nazwa użytkownika (ostatnie 7 cyfr ID trackera), Zalecamy 

zmianę domyślnego haśła na indywidualne. W tym celu, kliknij menu "Więcej" po prawej stronie, 

następnie “Moje konto”, i kliknij zakładkę "Zmień hasło", wyświetli się strona do zmiany hasła. 

Wprowadź bieżące hasło, nowe hasło i potwierdzenie nowego hasła/. 

 

➢ Zmiana informacji o koncie użytkownika: 

 Kliknij menu "Więcej" po prawej stronie, a następnie kliknij "Moje konto", wyświetli się strona z 

informacjami o koncie, ustaw informacje kontaktowe użytkownika i wybierz lokalną strefę czasową. Dane 

kontaktowe są bardzo ważne, jest to jedyny sposób skontaktowania się z Tobą w sprawie zmiany 

platformy lub informacji o koncie. Nigdy nie ujawnimy Twoich danych innym podmiotom. Nie będziemy 

przesyłać Tobie reklam i ofert. 
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➢ Zmiana informacji o trackerze (nazwa, nr karty SIM itp.) 

Kliknij nazwę trackera w lewym dolnym oknie, wyskakujące okno pokaże stan trackera, następnie 

w oknie kliknij menu "Więcej", rozwinie się kolejne menu, kliknij "informacje o urządzeniu", ukaże się 

okno informacyjne, numer IMEI / data opłacenia / Typ /, numer karty SIM to numer karty SIM 

znajdującej się w trackerze ( w ten sposób unikniesz zapomnienia numeru karty SIM w przyszłości). 

Kliknij "Zapisz", aby zapisać zmiany ustawień.  

 

➢ Stan trackera: 

Domyślnym trybem działania trackera jest tryb oszczędzania energii akumulatora i oszczędzania 

transferu danych GPRS. Po zatrzymaniu się obiektu na 2 minuty, tracker wyłączy GPS i GPRS, 

przejdzie w tryb uśpienia, a następnie po kilku minut stan trackera zmieni się w tryb offline. Tracker 

automatycznie uruchomi GPS i transfer danych po wykryciu ruchu przez obiekt. W przypadku 

potrzeby ciągłego monitorowania przez cały czas, wyślij SMS-a, aby zmienić ustawienie trackera, 

szczegółowe polecenie SMS, patrz instrukcja obsługi trackera (do pobrania ze strony: 

www.prolech.com.pl). 
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➢ Odtwarzanie historii trasy: 

Kliknij nazwę trackera w lewym dolnym oknie, wyskakujące okna pokażą status trackera, 

następnie kliknij menu "Odtwarzanie" w wyskakującym okienku lub pod nazwą trackera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojawi się nowa strona odtwarzania, wprowadź "Od" i "Do", aby wybrać początkowy i końcowy 

czas odtwarzania, następnie kliknij "OK". 

 

Następnie za pomocą suwaka ustaw prędkość odtwarzania i kliknij “Odtwórz”", system 

automatycznie załaduje śledzenie historii i odtwarzanie. Prawe dolne okno wyświetli informacje 

zdarzenia (Czas zatrzymania i okres itp.) Dane na serwerze przechowywane są przez okres 6 

miesięcy. 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  

7 
 

 

 

 

➢ Śledzenie w czasie rzeczywistym: 

Kliknij nazwę trackera, aktualna lokalizacja samochodu pojawi się na mapie. Lokalizacja trackera 

jest aktualizowana co 30 sekund, proces ten odbywa się automatycznie. 

 

➢ Ustawienie alarmu przekroczenia zaznaczonego obszaru. (Geo-fence Alarm): 

Kliknij nazwę trackera w lewym dolnym oknie, wyskakujące okno pokaże stan lokalizatora, 

następnie kliknij menu "Strefa zasięgu", w wyskakującym oknie lub kliknij kolejno pod nazwą 

samochodu "Więcej" i "Strefa zasięgu", menu jest takie samo jak na powyższym ekranie. Otworzy się 

nowa strona "Strefa zasięgu", kliknij "Dodaj", aby zdefiniować nową strefę. Kliknij w biały punkt na 

obwodzie okręgu i przytrzymując przycisk myszy i przeciągaj, aby ustalić wielkość obszaru strefy. 

Następnie kliknij i przytrzymaj środkowy biały punkt koła, aby przesunąć kółko do punktu gdzie będzie 

centrum strefy. Wprowadź nazwę strefy i kliknij "Zapisz". Później gdy obiekt znajdzie się poza 

obszarem, informacje będą zapisywane na serwerze, możesz sprawdzić i wyeksportować listę 

alarmów: 
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➢ Alarm przekroczenia prędkości: 

Alarm przekroczenia prędkości jest ustawiony w "Target Info", patrz powyżej, aby ustawić 

prędkość. Alarm można sprawdzić i wyeksportować z menu "Statystyki". 

Rozwiązywanie problemów 

1. Dane śledzenia historii na naszym serwerze będą przechowywane przez 6 miesięcy, starsze 

dane zostaną usunięte. 

2. Tracker nie jest cały czas online, jest to normalne, tracker ma wbudowany czujnik wstrząsów 

do kontrolowania GPS, jeśli tracker przestanie się poruszać  przez 2 minuty, tracker 

wyłączy GPS i przejdzie w tryb gotowości, tryb ten zaoszczędzi naładowanie akumulatora 

trackera i ładowanie transfer danych, jeśli tracker zacznie się przemieszczać, natychmiast 

prześle lokalizację na serwer, a status natychmiast zmieni się na online. 

3. Obiekt fizycznie się porusza, a status trackera pozostaje w trybie offline i lokalizacja się nie 

zmieniła, należy sprawdzić czy: 

na karcie SIM są wystarczające środki na przesył danych 

została włączona funkcja GPRS 

APN został prawidłowo ustawiony 

4. Zapomniałeś swojego hasła logowania lub nazwy użytkownika lub nie możesz się 

zalogować na platformie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, aby zresetować 

hasło. 

5. W pewnych miejscach sygnał GPS i sygnał GSM mogą być niewystarczająco silne, w takim 

przypadku tracker może utracić pewne punkty śledzenia, jest to normalne zjawisko, jednak 

nie występuje to często. 

6. Przebieg w raporcie z jazdy pojazdu jest obliczany na podstawie danych GPS, może się 

różnić w stosunku do licznika przebiegu zamontowanego w pojeździe. 


