
Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są  zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach 
autorskich. Zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Zabrania się modyfikacji treści poniższej instrukcji bez wyraźnej zgody właściciela. Mimo dołożenia wszelkich starań nie  
gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i opisy nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości, prosimy przed 
podjęciem decyzji o zakupie o kontakt z naszym działem handlowym lub technicznym. Firma KORJAR ma prawo do zmiany poniższej instrukcji obsługi w każdej chwili, bez  informowania o tym  
fakcie zainteresowanych. Firma KORJAR nie odpowiada ze użycie urządzenia jak i zamieszczonych poniżej informacji niezgodnie z prawem. Instrukcja oraz jej aktualizacje można pobrać ze stron 
internetowych Firmy KORJAR, w szczególności:
www.korjar.pl ,www.PolGps.pl ,  www.PolPhone.pl , www.pilnujauta.pl , www.forum.polphone.com i inne. 
Wszystkie  prezentowane  zdjęcia  i  opisy  podlegają  ochronie  prawem  autorskim  .  Ustawa  o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  z  dnia 
1994-02-04 (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm. 

Przestrzegamy przed pojawiającymi sie podrobionymi naszymi urządzeniami występującymi 
pod rożnymi nazwami!  Nie  odpowiadamy za  jakość  wykonania  i  użytych podzespołów w 
nieoryginalnych  urządzeniach!  Jesteśmy  jedynym  dystrybutorem  urządzenia  JP-01K  w 
Polsce!  Jeśli  nie  jesteś  pewien czy  oferowane urządzenie  przez inną firmę jest  oryginalne 
napisz  do  nas  a  otrzymasz  informacje  czy  dana  firma  jest  autoryzowanym  sprzedawcą! 
Wszystkie urządzenia od 22.09.2008 posiadają obudowę z naszym firmowym logo oraz nazwę 
naszej firmy w skrypcie urządzenia! Nie udzielamy pomocy technicznej do nieoryginalnych 
urządzeń! 

Dziękujemy  za  zamówienie  Lokalizatora  GPS  JP-KORJAR.  Ta  instrukcja  pokaże  jak  używać 
urządzenia  łatwo  i  poprawnie.  Przed  użyciem  urządzenia  proszę  dokładnie  przeczytać  całą 
instrukcje.  Firma  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  specyfikacji  i  opisie  bez  uprzedniego 
powiadomienia.  Wszelkie  zmiany  będą  publikowane  w  następnych  wersjach.  Firma  nie  bierze 
żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w przedstawionej instrukcji obsługi. 
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1. Skrót
Działanie  urządzenia  oparte  jest  na  istniejących  sieciach  GSM/GPRS  oraz  satelitach  GPS.  To 

urządzenie może lokalizować i monitorować każdy wybrany cel przez SMS lub Internet.   

2. Wykorzystanie
 Wynajem samochodów / zarządzanie flotami itp
 Zabezpieczenie dzieci / osób starszych / niepełnosprawnych / zwierząt itp
 Zapewnić poczucie bezpieczeństwa dla osób prowadzących działalność
 Kontrola pracowników
 Śledzenie osób/obiektów również do wykorzystania w kryminalistyce
 Śledzenie przesyłek



 Zabezpieczenie własnego samochodu na wypadek kradzieży
 inne

3. Opis urządzenia

         

4. Specyfikacja

Specyfikacja.
64mm x 46mm x 17mm(1.8”*2.5”*0.65”)
50g
GSM/GPRS
900/1800/1900Mhz
SIRF3 chip
Siemens MC55
-159dBm
5m
Zimny status  45s
Ciepły status  35s
 Gorący status  1s

12—24V  wejście
      5V   wyjście

110－220V  wejście
       5V   wyjście
3.7V 800mAh Li-jon 
72 godziny
-40°C do +85°C
-20°C do +55°C
5%--95% nie skondensowana

5. Używanie

5.1 Instalacja karty SIM
Upewnij się, że na karcie nie ma ustawionych przekierowań połączeń, że  identyfikacja numeru 
dzwoniącego jest aktywna oraz że kod PIN na karcie jest WYŁĄCZONY. Format SMS musi być 
ustawiony na tekst. 
Jeśli Twoja karta ma aktywny kod PIN należy włożyć ją do telefonu komórkowego a następnie w 
ustawieniach  zabezpieczeń  WYŁĄCZYĆ żądanie  podawania  kodu  PIN.  Po  tej  operacji  należy 
wyłączyć  i  ponownie  włączyć  telefon.  Aparat  powinien  zostać  uruchomiony  bez  potrzeby 
podawania kodu PIN. Dopiero tak przygotowana kartę można włożyć do lokalizatora. 

Upewnij się, że karta SIM jest ważna, że ma możliwość wykonywania połączeń wychodzących 



oraz  w  przypadku  używania  karty  pre-paid  –  że  na  karcie  znajdują  się  środki  umożliwiające 
wykonywania połączeń. Jeśli kartę otrzymałeś przy zakupie urządzenia jest to karta typu Pre-Paid. 
Karta wymaga zasilania odpowiednią kwotą co określony czas (więcej na ten temat dowiesz się na 
stronie operatora karty SIM). Uzupełnienie karty należy do obowiązków użytkownika.  Pamiętaj 
jednak,  że  kartę  możesz  zmienić  zawsze  na  jakakolwiek  inną  własną.  Urządzenie  nie  posiada 
simlocka. Dołączona karta z urządzeniem nie jest przedmiotem sprzedaży, zostaje dołączona, aby 
po otrzymaniu przesyłki klient nie musiał szukać karty we własnym zakresie.

Kroki:
1. Otwórz tylną obudowę i wyciągnij baterie.
2. Pchnij zaczep na kartę i obróć w lewo.

.

3. Włóż kartę pamięci a następnie kartę SIM zgodnie z poniższym obrazkiem, następnie zaciśnij 
uchwyt. 

5.2 Bateria i ładowarka
Przy  pierwszym  ładowaniu  proszę  ładować  baterie  około  12  godzin.  Proszę  używać  baterii  i 

ładowarki dostarczonej z urządzeniem. Urządzenie jest wyposażone w baterie litowo – jonową, 

która  umożliwia  do  72  godziny  pracy.  Czas  pracy  zależy  od  częstotliwości  pracy  urządzenia, 

zadanych komend oraz od poziomu sygnału sieci GSM oraz sygnału satelity GPS. Po pierwszym 

użyciu pełne ładowanie trwa 3 do 5 godzin. 

Uwagi: 

Zamek slotu kart: prawo – 
zamknięty, lewo - otwarty

Miejsce na kartę 
pamięci

Miejsce na 
kartę SIM



a:  Bateria  zawiera  szkodliwe  związki  chemiczne.  Nie  można  jej  narażać  na  uderzenia, 

promieniowanie ultrafioletowe, należy trzymać z dala od ognia.

b: Proszę ładować baterie na czas aby utrzymać urządzenie w stanie czuwania.

5.3 Uruchomienie
 Włóż kartę SIM i baterie na odpowiednie miejsce.
 Włącz urządzenie  na zewnątrz budynku przez włożenie baterii do urządzenia i poczekaj, aż 

dioda zaświeci się. 
 Przy  pierwszym  użyciu  proszę  zainicjalizować  urządzenie  i  przywrócić  ustawień  do 

fabrycznych (rozdział 5.4)

 Od 10 do 40 sekund urządzenie zacznie pracować logując się do sieci GSM oraz łapiąc sygnał 
GPS. 

 Kiedy  urządzenie  odbierze  sygnał  GPS  można  używać  urządzenia  stosując  następujące 
ustawienia.

5.4 Inicjalizacja

Uwaga: 
– Znak „+” w poniższej instrukcji obsługi stanowi tylko łącznik znaków. Jeśli w 

komunikacie  znajduje  się  znak  +  oznacza  to,  że  pomiędzy  danymi 
komendami nie ma przerwy!

– Przerwa oznaczona jest jako „spacja”.
– Cudzysłów  nie  jest  częścią  komendy,  jest  użyty  tylko  i  wyłączenie  do 

uwidocznienia początku i końca komendy
– Wszystkie  niżej  podane  komendy  należy  wysłać  z  telefonu  komórkowego 

SMSem na numer telefonu karty SIM znajdującej się w Lokalizatorze. 

Wyślij  do  urządzenia  komendę:  „begin+hasło” .  Urządzenie  odeśle  SMS o  treści  „begin  ok”  i 
zainicjalizuje wszystkie ustawienia (hasło fabryczne: 123456).

Przykład: SMS o treści: begin123456

Nota: wysłanie  tej  komendy  z  telefonu  komórkowego  powoduje  automatyczne  
dodanie  numeru  telefonu  jako  numeru  zarządzającego.  Od  tej  pory  wszystkie  
ustawienia możesz dokonać z tego numeru telefonu. Ta komenda spowoduje również 
przywrócenie ustawień fabrycznych w urządzeniu (za wyjątkiem hasła)

5.5 Zmiana hasła
Wyślij SMS o treści: „password+stare hasło+spacja+nowe hasło” , aby zmienić hasło

Przykład: SMS o treści: password123456 000000 - spowoduje zmianę hasła na 000000

Nota:
5.5.1 Upewnij się, że zapamiętasz hasło ponieważ nie ma możliwości jego zresetowania z poziomu 



użytkownika.  W  przypadku  zapomnienia  hasła  urządzenie  należy  odesłać  celem 
przeprogramowania. 

5.5.2  Upewnij  się,  że  hasło  ma  6  cyfr,  w  przeciwnym  razie  urządzenie  nie  będzie  działać 
poprawnie.

5.6 Autoryzacja
5 numerów telefonów komórkowych może być autoryzowane przez urządzenie. Aby dodać numery 

autoryzowane należy w pierwszej kolejności zainicjalizowac urządzenie (rozdział 5.4) a następnie z 

numeru  zarządzającego  dodać  kolejnych  zarządzających  urządzeniem.  Pierwszym  numerem 

administratora  powinien  być  numer  zarządzającego,  następnie  z  numeru  zarządzającego 

(pierwszego administratora) można dodać kolejnych.

5.6.1 Wyślij SMS o treści: „Admin+hasło+spacja+numer telefonu komórkowego” .

Przykład:

admin123456 600000000 (dla hasła: 123456 i numeru telefonu 600000000) 

Jeśli numer będzie poprawnie autoryzowany urządzenie odeśle SMS o treści „admin OK”

5.6.3 Aby usunąć autoryzowany numer wyślij do urządzenia SMS o treści: „noadmin+hasło+spacja
+autoryzowany numer”.

Przykład: noadmin123456 600000000 (dla hasła 123456 i numeru telefonu 600000000)

proszę PODAĆ w komendzie kod kraju przed numerem telefonu, np. +48. 

5.7 Śledzenie
5.7.1 Jeśli urządzenie nie ma przypisanych autoryzowanych numerów i jakikolwiek 

numer zadzwoni do urządzenia, otrzyma SMSem zwrotną informację o aktualnym położeniu. Jeśli 

numer autoryzowany jest przypisany, urządzenie nie poda położenia na nieautoryzowany numer.

5.7.2 Gdy autoryzowany numer zadzwoni na urządzenie, połączenie zostanie zawieszone a numer 

otrzyma SMSem informacje o położeniu:



Opis informacji:
359587014409091091 – numer seryjny urządzenia IMEI
090120122725 – data i godzina wysłania raportu:  09 - rok, 01 – miesiąc, 20 – dzień,  12.27.25 
(godziny, minuty, sekundy) 
50.776876  N   – szerokość geograficzna
016.276238  E   – długość geograficzna
0.00 – aktualna prędkość z jaką porusza się urządzenie
1 – kąt
F:3,82V – poziom baterii (F: oznacza full – pełny)
0 – oznacza słaby sygnał GPS w naszym wypadku urządzenie znajduje się w budynku. Gdy sygnał 
jest pełny wartość w tym miejscu wyniesie „1”
260 – MCC – kod identyfikujący kraj, w którym działa dana sieć telefonii komórkowej
02 – MNC - unikalny w obrębie danego kraju numer, identyfikujący sieć telefonii komórkowej 
Połączenie kodu MCC + MNC daje kod operatora, tutaj 260-02 (operator ERA)

Lub dla nowej wersji oprogramowania:



Opis informacji:
lat: 50.777218N – szerokość geograficzna
long: 016045E – długość geograficzna
speed: 0.00 - aktualna prędkość z jaką porusza się urządzenie
06/02/09 13:18 – data i godzina wysłania raportu
F: 3,94V - poziom baterii (F: oznacza full – pełny)
imei: - numer seryjny urządzenia 
260 02 – mcc + mnc operatora (260 02 – era, 260 01 – plus, 260 03 – orange)
202D C187 – LAC i CID nadajnika GSM z jakiego aktualnie korzysta urządzenie 

Szerokość  i  długość  geograficzna  można  wkleić/przepisać  do  jakiejkolwiek  mapy.  Poniżej  na 
przykładzie http://mapy.google.pl

Po załadowaniu pliku z większą ilością punktów np. do darmowego programu Google Earth można 
uzyskać całą trasę.

http://mapy.google.pl/


Mapę można dowolnie przybliżać, oddalać, zmienić wygląd na konturową itp.

Widok w przybliżonej pozycji:



Na oznaczonym punkcie widać: datę, godzinę, prędkość. Oznacza to, że 29 maja 2008 o godzinie 
16.07 urządzenie przemieszczało się z prędkością 49km/h.

Lokalizacja pozycji z wyświetleniem mapki na telefonie komórkowym

Jeśli Twój telefon komórkowy ma możliwość połączenia z Internetem, możesz zażądać pozycji w 
formie  linku,  który przyjdzie  na  Twój  telefon  komórkowy.  Po otworzeniu  linku automatycznie 
zobaczysz na wyświetlaczu telefonu komórkowego mapkę z zaznaczonym punktem, gdzie w daje 
chwili  znajduje  się  urządzenie.  Aby  otrzymać  pozycje  w  formacie  link  wyślij  z  telefonu 
komórkowego do urządzenia SMS o treści: 
Smslinkone+hasło (przykład: Smslinkone123456 jeśli hasło urządzenia do 123456)

W odpowiedzi dostaniesz SMS o treści: SMSLINKONE ok! A następnie SMS w postaci:

W opcjach SMSa należy odnaleźć funkcje „otwórz link” i wybrać

Nastąpi połączenie z internetem, na telefonie pokaże się mapka z zaznaczona lokalizacją:



Oraz  dodatkowe informacji  z  możliwością  powiększenia  widoku  i  wyświetlenia  dokładniejszej 
mapy:

5.8 Automatyczne Śledzenie

Przykład:
Raportowanie położenia co 50 sekund do autoryzowanych numerów 5 razy:

5.8.1
Ustawienie:  Wyślij  SMS  o  treści:  „t050s005n+hasło”.  Jeśli  hasło  to:  123456  należy  wysłać 
komendę SMS o treści: t050s005n123456
 
T050s – wysyłanie raportów co 50 sekund (s: sekunda, m: minuta, h: godzina)
0005n – ilość wysłanych raportów – 5



Urządzenie będzie raportowało położenie co 50 sekund 5 razy. Ustawienie każdego parametru musi 
mieć 3 cyfry, maksymalna wartość dla ilości raportów to 255.

5.8.2
Aby ustawić wysłanie raportów co określony czas bez ograniczeń ilościowych raportów, należy 
zastosować poniższe:
Wyślij  SMS: „t030s***n+hasło”.  Jeśli  hasło to:  123456 należy wysłać komendę SMS o treści: 
t030s***n123456

T030s – wysyłanie raportów co 30 sekund
***n – brak ograniczenia ilości wysyłanych raportów (do odwołania funkcji)

Urządzenie będzie wysyłało położenie co 30 sekund do momentu wyłączenia funkcji.

5.8.3
Wyłączenie funkcji automatycznego śledzenia: Wyślij SMS o treści: „notn+hasło”. Jeśli hasło to: 
123456 należy wysłać komendę o treści: notn123456

Urządzenie przestanie automatycznie raportować swoje położenie.

Nota: zalecany odstęp raportów to minimum 30 sekund.

Zastosowanie: Niezastąpione podczas np. kradzieży samochodu. Za pomocą stałych raportów bez  
problemu ustalimy pozycje w jakiej obecnie znajduje się pojazd informując jednocześnie policje.

5.9 Inwigilacja głosowa:

W tym trybie  użytkownik  może  zadzwonić  do  urządzenia  aby monitorować  głos  w  otoczeniu 
urządzenia. 

5.10 Przełączanie pomiędzy trybem „śledzenie” i „monitorowanie - podsłuch”

5.10.1. domyślnym trybem jest śledzenie. 

wyślij SMS o treści: „monitor+hasło” do urządzenia. Urządzenie odpowie SMSem „monitor 
ok!” i przełączy się w tryb monitorowania. Jeśli hasło urządzenia to: 123456 wyślij komendę o 
treści: monitor123456.

Urządzenie  przejdzie  w  tryb  podsłuchu.  Po  wykonaniu  połączenia  telefonicznego  z  telefonu 
komórkowego na numer telefonu znajdujący się w lokalizatorze, połączenie zostanie automatycznie 
odebrane a dzwoniący usłyszy rozmowę odbywającą się w otoczeniu urządzenia.

W tym trybie nie ma możliwości otrzymania raportu o aktualnej pozycji urządzenia. Aby otrzymać 
raport o lokalizacji należy powrócić do trybu „śledzenie”. 

5.10.3.
Wyślij SMS o treści „tracker+hasło” do urządzenia. Urządzenie odpowie SMSem „tracker ok!” i 
przywróci  tryb  śledzenia.  Jeśli  hasło  urządzenia  to:  123456  należy  wysłać  SMS  o  treści: 
tracker123456. 

Urządzenie powróci do domyślnego trybu pracy - śledzenia. 



Zastosowanie: Inwigilacja głosu może być niezastąpiona w przypadku np kradzieży pojazdu aby  
poznać zamiary złodzieja. Można również zastosować do kontroli osób znajdujących się w okolicy 
lokalizatora, np. kontrola trzeźwości kierowcy.
            
5.11 Geo-fence
Ustawienie GEO-fence to  utworzenie prostokąta,  w którym powinno znajdować się urządzenie. 
Jeśli urządzenie opuści ustalony obszar wyśle wiadomość do autoryzowanych numerów.

5.11.1 Ustawienie: 
Jeśli urządzenie pozostaje w jednym miejscu 3-10 minut użytkownik może wysłać SMS o treści: 
„stockade+hasło+spacja+szerokość,długość;szerokość,długość” aby ustawić obszar. 

W przypadku opuszczenia obszaru urządzenie wyśle SMS do autoryzowanych numerów o treści 
„stockade!+położenie geograficzne”

Nota : Pierwsza szerokość i długość geograficzna jest położeniem lewego górnego rogu strefy a 
druga szerokość i długość geograficzna jest położeniem dolnego prawego rogu strefy. 

5.11.2 Anulowanie: 
Wyślij SMS nostockade+hasło do urządzenia aby anulować tą funkcje. 

Zastosowanie: Kontrola dzieci,  osób starszych,  zwierząt,  samochodu itp.  które swobodnie mogą 
poruszać się po określonym, naszym zdaniem bezpiecznym, obszarze. Wyjście poza ustalony obszar  
będzie skutkowało informacją na naszym telefonie komórkowym.

5.12 Alert przemieszczania z zastosowaniem GPS

5.12.1 Ustawienia:  Jeśli  urządzenie  pozostaje  w jednym miejscu  3-10  minut  użytkownik  może 
wysłać SMS o treści: „move+hasło” do urządzenia. Urządzenie odpowie „move ok!” i jednocześnie 
utworzy okrąg o promieniu 200 metrów, po którym urządzenie może się poruszać. Jeśli urządzenie 
opuści  zadany obszar,  zostanie  wysłany SMS do autoryzowanych numerów o treści  „Move” z 
położeniem geograficznym. 

5.12.2 Anulowanie: Wyślij SMS o treści: nomove+hasło aby wyłączyć alert przemieszczania. 

Zastosowanie: W przypadku planowanego pozostawienia auta bez opieki np. na lotnisku, w garażu,  
na parkingu można użyć alertu przemieszczania. W przypadku jakiegokolwiek ruchu urządzenia  
zostaniemy automatycznie powiadomieni o tym SMSem, dzięki czemu natychmiast możemy podjąć 
odpowiednie reakcje celem ustalenia przyczyny przemieszczania się urządzenia. Lokalizator można  
również zastosować do zabezpieczenia np. dzieł sztuki.

5.12 Alert przemieszczania z zastosowaniem czujnika ruchu

Opis funkcji:
Alert  przemieszczenia  z  zastosowaniem  GPS  nie  jest  w  100%  dokładną  funkcja,  ponieważ 
urządzenie dość często zmienia pozycje z powodu zmiany widoku satelit. Obracająca się ziemia 
powoduje „przeskoki” które mogą być odebrane przez urządzenie jako zmiana pozycji a zmiana ta 
może  spowodować  włączenia  alertu  w  szczególności,  gdy  pojazd  znajduje  się  np.  w  garażu. 
Zastosowanie  czujnika  ruchu  niweluje  ten  problem  ponieważ  do  jego  działania  nie  jest 
wykorzystywana satelita GPS. Czujnik posiada 10 stopni czułości.  Po aktywacji  czujnika ruchu 



tylko realny i prawdziwy ruch spowoduje natychmiastowe włączenie alertu ruchu. Nie ma również 
znaczenia jaki jest poziom sygnału GPS. 

Aktywacja funkcji:
Aby aktywować czujnik ruchu należy wysłać SMS o treści: „shake+hasło+spacja+X” gdzie X to 
wartość od 1 do 9 gdzie:
1 – najmniejsza czułość czujnika ruchu
9 – najwyższa czułość czujnika ruchu
Jeśli  hasło  urządzenia  to:  123456 i  chcemy ustawić  najwyższą  czułość  czujnika  należy wysłać 
komendę SMS o treści: shake123456 1

Urządzenie odpowie „shake ok” co potwierdza aktywacje funkcji. W przypadku wykrycia ruchu 
urządzenie natychmiast zaraportuje SMS lub GPRS (w zależności od ustawień własnych)

Lub dla nowej wersji oprogramowania:

Aby dezaktywować działanie czujnika ruchu należy wysłać SMS o treści: „shake+hasło+spacja+0” 

5.13 Alert prędkości:

5.13.1 Ustawienia:  Wyślij  SMS  o  treści:  „speed+hasło+spacja+080” do  urządzenia  (założona 
prędkość  80  km/h),  urządzenie  odpowie  „speed  ok!”  .  Jeśli  cel  będzie  przemieszczał  się  z 



prędkością większą niż 80km/h urządzenie wyśle SMS na autoryzowane numery o treści: speed
+080!+położenie geograficzne.

5.13.2 Anulowanie: Wyślij SMS o treści: „nospeed+hasło” aby dezaktywować alert prędkości. 

Nota: Zalecane jest ustawienie alertu prędkości nie mniej niż 50 km/h. 

Zastosowanie:  Planujesz pożyczyć samochód znajomemu? A może dziecko właśnie zrobiło prawo 
jazdy i  obawiasz się o jego sposób jazdy? A może kierowca służbowego samochodu wyciąga z  
samochodu  więcej  niż  wydaje  się  to  możliwe?  Włączając  funkcje  alertu  prędkości  będziesz  
informowany o każdym nadużyciu prędkości. 

5.14 Sprawdzenie numeru seryjnego IMEI:
Wyślij  SMS o  treści:  „imei+hasło” do  urządzenia.  W odpowiedzi  otrzymasz  SMS z  numerem 
seryjnym urządzenia.  

5.15 Przycisk SOS
Naciśnij SOS na 3 sekundy, urządzenie wyśle SMS do autoryzowanych numerów „help me ! + 
położenie  geograficzne”  co  3  minuty!  Wysyłanie  informacji  będzie  przerwane  kiedy  jeden  z 
autoryzowanych numerów wyśle SMS do urządzenia o treści „help me+hasło” (przykład: SMS o 
treści: help me123456 .

Lub dla nowej wersji oprogramowania:



Zastosowanie:  Zawsze, kiedy użytkownik lokalizatora będzie potrzebował pomocy może użyć tej  
funkcji. 

5.16 Alert słabej baterii
Urządzenie  zaczyna  raportować  o  słabej  baterii  gdy osiągnie  poziom 3,7V.  Wiadomość  będzie 
wysłana co 30 minut w formacie: low battery+położenie geograficzne.

5.17 Śledzenie ukrytych numerów
Jeśli  ukryty autoryzowany numer  zadzwoni  na  urządzenie,  jednostka  odpowie  SMS z  ukrytym 
numerem i położeniem geograficznym na wszystkie autoryzowane numery.

5.17.1 Wyślij SMS o treści: „hide number” aby ustawić ukryty numer.

5.17.2 Wyślij SMS o treści „nohide number” aby wykasować ukryty numer.

5.18 Centrum SMS 

5.18.1 Wyślij SMS o treści: adminsms+hasło+spacja+numer telefonu aby ustawić centrum SMS. 
Jeśli  centrum SMS jest  ustawione  i  autoryzowany numer  wyśle  SMS do urządzenia,  jednostka 
odpowie SMSem z położeniem geograficznym i autoryzowanym numerem do centrum SMS.

5.18.2 Wyślij SMS o treści: noadminsms+hasło aby anulować centrum SMS.

Forma odpowiedzi SMS: autoryzowany numer+położenie geograficzne 

Zastosowanie:  Jeśli  lubisz  wiedzieć  kto  i  jak  często  sprawdza  położenie  danego  lokalizatora,  
wystarczy dodać swój numer jako centrum SMS.

5.19 Ustawienia GPRS
Aby używać funkcji GPRS użytkownik musi ustawić IP, Port na który wysyłane będą dane oraz 
APN (Acess Point Name) sieci GSM. 



5.19.1 Ustawienie IP i Portu:
Wyślij SMS o treści: „adminip+hasło+spacja+adres IP+spacja+port” 

Jeśli hasło urządzenia to: 123456, IP to: 219.11.11.11 a port to: 9999 wyślij SMS o treści:
adminip123456 219.11.11.11 9999
Jeśli ustawienie będzie poprawne, urządzenie odpowie SMS o treści „adminip ok”
Po zastosowaniu tej funkcji wszystkie raporty jak i komunikaty (w tym alert słabej baterii, alert 
przemieszczenia oraz SOS) będą wysyłane przez GPRS na zadany IP i Port.

W  przypadku  korzystania  z  naszego  serwera  komunikaty  te  będą  widoczne  w  odpowiedniej 
zakładce. 

Anulowanie:
Wyślij  SMS  o  treści:  noadminip+hasło.  Urządzenie  wyśle  potwierdzenie  SMSem  o  treści 
„noadminip ok!”. Urządzenie przejdzie w tryb transmisji SMS. 

5.19.2 Ustawienie APN

Ustawienia: Wyślij SMS o treści: „apn+123456+spacja+nazwa APN sieci”. Jeśli hasło urządzenia 
to: 123456 a APN Twojego operatora to: internet, wyślij SMS o treści: apn123456 internet 
Jeśli ustawienie będzie poprawne, urządzenie odpowie SMSem „APN ok”.

Uwaga: Stare APN nie będzie ważne kiedy użytkownik ustawi nowe APN. Każdy operator telefonii 
komórkowej ma inne – własne APN. Aby poznać APN operatora skontaktuj się z biurem obsługi 
klienta operatora karty lub odwiedź stronę www operatora.

Wybrane APN dla polskich operatorów:
Nazwa operatora  APN (Acces Point Name)
Plusgsm www.plusgsm.pl
Era erainternet
Orange internet
Mobilking mobilkling
Heyah heyah.pl
Play internet

Uwaga: W przypadku braku sygnału GPRS urządzenie będzie próbować wysłać pozycje 3 razy. 
Jeśli nie będzie mogło wysłać pozycji przez GPRS wyśle ją SMSem na numer telefonu z którego 
było wysłane zapytanie. 

Aby  dowiedzieć  się  więcej  na  temat  sposobu  odbierania  danych  przez  GPRS  zapoznaj  się  z 
instrukcja „serwer GPS” oraz „Tracker by KORJAR” dostępnymi na stronie www.PilnujAuta.pl w 
dziale Download

5.20. zmiana strefy czasowej w urządzeniu:

Aby zmienić strefę czasową w urządzeniu na Polską (w przypadku blednie wyświetlanej godziny w 
sms) należy z autoryzowanego numeru wysłać SMS o treści:

time zone+hasło 1 

http://www.PilnujAuta.pl/


Przykład: time zone123456 1 (gdy hasło jest 123456). Spowoduje to ustawienie strefy czasowej 
odpowiedniej dla Polski (1). Urządzenie odeśle SMS z potwierdzeniem: TIME ZONE ok

6. Zastosowanie czytnika kart micro SD:
Urządzenie posiada slot karty micro SD. Po włożeniu karty dane mogą być zapisane na karcie w 
przypadku gdzie raportujące urządzenie w trybie GPRS straci zasięg GSM. Po uzyskaniu dostępu 
do sieci GSM zapisane na karcie dane będą automatycznie wysłane w trybie GPRS

7. Optymalizacja użycia baterii: 
 

Urządzenie  z  wgraną  aktualizacją  posiada  funkcję  auto  włączenia.  Urządzenie  po  włożeniu  do 
niego baterii włączy się automatycznie. Jeśli urządzenie pozostanie dłużej bez zasilania i bateria 
znajdująca  się  w  środku  rozładuje  się,  po  ponownym  otrzymaniu  zasilania  urządzenie  będzie 
włączone  automatycznie.  Jeśli  do  wyłączenia  użyjemy  przycisku  on/off  ,  ponowne  włączenie 
będzie  również  wymagało  użycia  przycisku  on/off.  Aby  aktywować  funkcje  automatycznego 
włączenia, należy wyjąć i ponownie włożyć baterie. 

Zastosowanie:  Jeśli  urządzenie  jest  podłączone  na  stałe  w  samochodzie  nie  jest  konieczne  
włączenie urządzenia ręcznie w przypadku rozładowania się baterii. 

8. Uwagi
Proszę stosować się do instrukcji aby wydłużyć działanie urządzenia:
1. Zachowaj urządzenie suche. Jakikolwiek płyn, deszcz, wilgoć może uszkodzić urządzenie.
2. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w zakurzonych miejscach.
3. Nie trzymaj urządzenia w zbyt gorących lub zbyt zimnych miejscach.
4. Nie potrząsaj urządzeniem zbyt mocno. Urządzenie nie jest odporne na uderzenia. 
5. Czyść urządzenie suchą szmatką. Nie używaj chemikaliów i detergentów.
6. Nie maluj urządzenia. Resztki farby mogą zalegać w otworach urządzenia i przycisków.
7. Nie rozbieraj i nie naprawiaj na własną rękę urządzenia.
8.  Używaj  baterii  i  ładowarki  dostarczonej  przez  producenta.  Używanie  innych  baterii  lub 
ładowarek może spowodować uszkodzenie urządzenia.
9. Nie demontuj anteny i nie używaj innych anten. Może to zakłócać transmisje.

9. Problemy & Rozwiązania
Problem Rozwiązanie

Niemożliwe włączenie
Sprawdź baterie, upewnij się, że jest naładowana i poprawnie zainstalowana.

Zawieszenie nieudane
Proszę na nowo ustawić autoryzowany numer lub zresetować ustawienia.

Nieudane monitorowanie
Sprawdź, czy jest ustawiony autoryzowany numer.



Raport  z  lokalizacji 
pokazuje zera 

Umieść jednostkę na zewnątrz budynku szczególnie podczas
 jej uruchamiania. Budynki mogą zakłócać sygnał GPS

Urządzenie  nie  wysyła 
danych,  dzwoniąc  pojawia 
się  komunikat,  że  abonent 
jest niedostępny

   Proszę sprawdzić podłączenie urządzenia do zasilania, baterie, styki od baterii 
oraz styki pod karta sim. W przypadku zauważenia nieprawidłowości proszę 

delikatnie podgiąć styki   

1  0. Szybkie uruchomienie urządzenia do działania z serwerem:  
1. Wyłącz PIN na karcie SIM, która jest w urządzeniu
2. Po włożeniu karty SIM do urządzenia wykonaj połączenie telefoniczne ze swojego telefonu 

na numer znajdujący się w urządzeniu. Zostanie odesłany między innymi numer IMEI który 
należy użyć do aktywacji na serwerze (więcej na ten temat w instrukcji serwer online)

3. Wyślij ze swojego telefonu SMS o treści: begin123456 – urządzenie odpowiem „begin ok”
4. Wyślij  ze  swojego  telefonu  SMS  o  treści:  apn123456(spacja)www.plusgsm.pl (jeśli 

posiadasz kartę simdata). Urządzenie odpowie Apn OK
5. Wyślij  SMS  o  treści:  adminip123456(spacja)89.149.244.240(spacja)10000  –  urządzenie 

odpowiem Adminip OK
6. Wyślij SMS o treści: t030s***n123456 – urządzenie wyśle potwierdzającego SMSa.

Nota: Jest  to  szybkie  uruchomienie!  Wszystkie  ww komendy i  funkcje  są  opisane  w powyższej  
instrukcji obsługi. Jeśli przed „szybkim uruchomieniem” dokonałeś jakiś zmian w urządzeniu (jak  
np.  zmiana standardowego hasła urządzenia 123456 na swoje własne) uwzględnij  te  zmiany w 
komendach!  „Szybkie  uruchomienie”  zostało  dodane  ze  względu  na  klientów,  którzy  mają 
chroniczną niechęć do czytania instrukcji obsługi :) Zdecydowanie zalecamy przeczytanie instrukcji  
obsługi.

11. Aktualizacja 08 czerwca 2009

Dodano możliwość zapisu danych o lokalizacji na karcie Micro SD, którą w tym wypadku należy 
włożyć do urządzenia w odpowiednie slot. Karta powinna być wcześniej sformatowana.  Funkcja 
może zostać aktywowana gdy urządzenie jest w trybie wysyłania danych przez GPRS (np. zgodnie 
z ustawieniem z działu numer 10).

Procedura ustawienia zapisu na karcie:
1. Ustaw  transmisje  GPRS  oraz  częstotliwość  wysyłania  danych  przez  GPRS  (zgodnie  z 

działem 10 tej instrukcji)
2. Sprawdź, czy dane są odbierane przez serwer poprawnie
3. Aby aktywować funkcje  zapisu danych na karcie  pamięci  urządzenia  wyślij  komendę o 

treści:
„sdlog+hasło(spacja)1”   przykład: jeśli hasło urządzenia to 123456 wyślij SMS o treści 
sdlog123456  1 .  Urządzenie  potwierdzi  przyjecie  ustawień,  funkcje  związane  z  karta 
pamięci zostaną aktywowane.

4. Wyślij  z telefonu komórkowego SMS o treści:  „setsd+hasło(spacja)1”   przykład:  jeśli 
hasło urządzenia to 123456 wyślij SMS o treści: setsd123456 1. Urządzenie odpowie SMS o 
treści  „setsd ok”.  Od tego momentu wszystkie dane będą zapisywane na karcie pamięci 
urządzenia z częstotliwością taką, jak została ustawiona przy ustawieniu wysyłania danych 

http://www.plusgsm.pl/


przez GPRS na serwer (w przypadku ustawień zgodnie z działem 10 dane będą zapisywane 
co 30 sekund).  Moduł GSM przejdzie w stan czuwania. 

5. Aby wyłączyć zapis danych na karcie pamięci urządzenia i przejść do trybu poprzedniego, tj 
wysyłania danych przez GPRS na serwer wyślij SMS o treści:  „setsd+hasło(spacja)2” , 
przykład: jeśli hasło urządzenia to 123456 wyślij SMS o treści: setsd123456 2. Urządzenie 
odpowie SMS o treści „setsd ok”. Od tej  chwili zapis danych na karcie pamięci zostaje 
wyłączony, dane będą wysyłane przez GPRS w czasie rzeczywistym zgodnie z ustawiona 
częstotliwością. 

6. Aby wysłać na serwer zapisane na karcie pamięci dane i jednocześnie rozpocząć wysyłanie 
danych w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustawiona częstotliwością, wyślij SMS o treści: 
„setsd+hasło(spacja)3”  przykład: jeśli hasło urządzenia to 123456 wyślij  SMS o treści: 
setsd123456 3. Urządzenie odpowie SMS o treści „setsd ok”. Po tym ustawieniu wszystkie 
zapisane  na  karcie  pamięci  dane  zostaną  wysłane  przez  GPRS  na  serwer,  urządzenie 
jednocześnie zacznie wysyłać dane w czasie rzeczywistym za pomocą GPRS, zgodnie z 
ustawioną częstotliwością. 

7. Aby wyłączyć funkcje związane z kartą pamięci wyślij komendę o treści:
„sdlog+hasło(spacja)0”   przykład: jeśli hasło urządzenia to 123456 wyślij SMS o treści 
sdlog123456  0 .  Urządzenie  potwierdzi  przyjecie  ustawień,  funkcje  związane  z  karta 
pamięci zostaną dezaktywowane.

Zastosowanie: 
Zastosowanie  zapisu  danych  na  karcie  pamięci  umożliwia  zdecydowane  ograniczenie  kosztów 
użytkowania urządzenia poprzez wysłanie wszystkich zapisanych danych w ciągu krótkiego czasu 
(od kilku sekund do kilku minut w zależności od ilości danych). Oszczędności będą szczególnie 
zauważalne podczas używania urządzenia za granicą (w roamingu). Ponadto poprzez wyłączenie 
wysyłania danych w czasie rzeczywistym i przestawienie zapisu na karcie oszczędzamy baterie, 
ponieważ pracuje tylko moduł GPS a moduł GSM przechodzi w stan czuwania. 


