Kapesní GPS lokátor Secutek SGT-LK105
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Tel: 244 472 125

SHX trading s.r.o

1

Podrobný manuál
1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Zařízení
Šroubováček
USB kabel

2. Popis zařízení

3. Zapojení zařízení
a)
b)
c)
d)

Nabijte zařízení pomocí přiloženého příslušenství
Vložte do zařízení Sim kartu a ujistěte se že je čipová strana dolů,
Přepněte přepínač do polohy ON (vpravo) – zařízení se zapne
Nastavte číslo správce odesláním SMS zprávy na SIM kartu uvnitř zařízení.
Např. admin123456 +420xxxxxxxxx (xxx bude vaše telefonní číslo),

4. Led diody
Zelená LED dioda GPRS
Status
Bliká
Souběžně svítí
Vypnutá

Význam
GSM/GPRS zahájení
Žádný GPRS signál
Režim spánku

Modrá LED dioda GPS
Status
Bliká
Souběžně svítí
Vypnutá
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Význam
GPS úspěšné umístění
GPS hledání signálu
Režim spánků
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Červená LED dioda nabíjení
Status
Souběžně svítí
Vypnutá

Význam
Nabíjí
Plně nabito

5. Připojení k aplikaci
a) Nastavte APN: Zašlete SMS ve tvaru APN123456 internet
b) Aktivace GPRS – zašlete SMS upload123456
c) Do mobilního telefonu si stáhněte pomocí aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „LKGPS2“. Popř. naskenujte přiložený QR kód,
d) Otevřete staženou aplikaci a proveďte registraci. Vyberte možnost IMEI, vepište
ID kód, který naleznete na spodní straně zařízení a heslo (123456) poté
stiskněte OK,

e) Nyní můžete provádět veškeré nastavení a sledovat GPS lokaci daného zařízení.
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6. Další příkazy
Restart – Zašlete SMS ve tvaru rst a zařízení bude restartováno.
Tovární nastavení – zašlete SMS ve tvaru format.
Spací mód – zašlete SMS ve tvaru sleep123456 time

7. Specifikace
Hmotnost zařízení
Rozměry zařízení
Frekvence
Baterie
Podporovaný operační systém
Operační teplota
Lokační přesnost

56,6g
50x47x22mm
GSM 850/900/1800/1900MHz
3.7V 1400mAh
Android / IOS
-20°C až +55°C
5m

8. Závěrečná ustanovení
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma
šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše
uvedených údajů.
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