INSTRUKCJA OBSŁUGI
LOKALIZATOR GT06

Włączyć urządzenie:
wyłącznik pod klapką!

Poniższe komendy SMS należy wysłać na numer aktywnej karty SIM znajdującej się w
lokalizatorze GPS
Karta SIM musi być zarejestrowana i włożona do telefonu aby sprawdzić zasięg i możliwość
wykonywania połączeń, musi być to karta obsługująca pasmo 2G służąca do rozmów. Typowa
karta do internetu 3G lub 4G nie będzie działać w lokalizatorze.
Nazwę APN karty można sprawdzić w ustawieniach po włożeniu jej do telefonu lub zadzwonić
do swojego operatora
1. Ustawić numer autoryzowany - administratora (swój numer z którego będą wysyłane komendy
SMS) wysłać SMS o treści : 101#numer#
np. 101#505433788# ( bez numeru kierunkowego)
Lokalizator odpowie: Add Auth OK!
2. Ustawić APN wysłać SMS o treści 802#nazwa APN#użytkownik APN#hasło APN#
Przykład SMS dla Sieci Orange: 802#internet#intrernet#internet#
Przykład SMS dla Sieci Play: 802#internet# (nie ustawiamy użytkownika i hasła ponieważ Play
nie wymaga tych ustawień)

Lokalizator odpowie: APN OK!
3. Ustawienie serwera do podglądu przez aplikację. Wysłać SMS o treści:
803#gps.dyegoo.net#6100#
Lokalizator odpowie: SET IP OK
Aby sprawdzić czy lokalizator złapał sygnał GPS należy wysłać SMS o treści : 666#
Lokalizator odpowie linkiem do map Google z aktualną lokalizacją urządzenia

Odcięcie Paliwa
Żeby uruchomić odcięcie paliwa należy wprowadzić numer administratora wysyłając SMS
-komendę o treści 710#swój numer telefonu z którego będzie
sterowane urządzenie #

przykład 710#501234567#

Ze względów bezpieczeństwa odcięcie paliwa zadziała przy prędkości poniżej 20km/h
Aby odciąć paliwo wyłączając pompę należy wysłać komendę o treści 222# natomiast żeby
przywrócić zasilanie pompy należy wysłać komendę 333#
Uwaga proszę zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenia przekaźnika sterującego
pompą paliwa.
Czyli
1.żółty przewód przekaźnika do żółtego przewodu kostki lokalizatora
2.biały przewód przekaźnika - stały + z akumulatora
3. dwa zielone przewody styk przekaźnika -wpinamy na zasilanie pompy (rozcinamy przewód
zasilający pompę)

Podsłuch-Lokalizacja
Urządzenie może pracować w dwóch trybach lokalizacji i podsłuchu. Aby przełączyć urządzenie w
tryb podsłuchu należy wysłać komendę o treści SS1#
natomiast żeby powrót do trybu lokalizacji wysyłamy SMS o treści SS0#
Uwaga: Lokalizator podczas podsłuchu wyłącza tryb lokalizacji. I na odwrót. Dwie funkcje
nie mogą działać jednocześnie.

Lokalizacja przez stronę
WWW
1.Wchodzimy na stronę http://www.dyegoo.net

Wpisujemy ID urządzenia (nalepka na lokalizatorze) i hasło
fabrycznie 123456

Lokalizacja przez aplikację

W Google należy wpisać:
dyegoo.net app i ściągnąć
aplikację widoczną obok

www.janserwis.pl 26-600 Radom ul.1905 roku 47 tel. 48 360-24-83, 505-433-788

