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Pred použitím
Pripravte si nano SIM kartu, ktorá podporuje 2G/GSM sieť. Ak je SIM karta nová môže trvať aj 24
hod., kým bude aktivovaná - musí mať vypnutú ochranu PIN kódom. Karta musí mať zapnuté GPRS a
ID volajúceho.

Stiahnite si aplikáciu do mobilného telefónu
Aplikácia: 360gps
Login ID (prihlasovacie meno): 15-miestny IMEI kód
Heslo: 123456

Spustenie
Vložte SIM kartu do lokátora a zapnite ho spínačom.
Zapnúť: podržať tlačidlo 3s
SOS: podržať tlačidlo 3s, keď je lokátor zapnutý
Vypnúť: podržať tlačidlo 10s (so SIM)
Vypnúť: podržať tlačidlo 3s (bez SIM)

Prihlásenie
Nájdite nálepku s IMEI, 15-miestnym, číslom lokátoru, ktoré použite ako Meno (Login ID) pre
prihlásenie. Prednastavené heslo je: 123456

Monitorovanie
V aplikácii si nastavte svoje telefónne číslo, aby vám lokátor mohol zavolať.
Taktiež môžete svoje číslo nastaviť ako hlavné, pomocou zaslania SMS cez aplikáciu.

Nahrávanie
Jedno nahrávanie môžete začať pomocou aplikácie.
Zaslaním kódu na číslo SIM karty v lokátore môžete spustiť jednorázové alebo kontinuálne
nahrávanie, musí byť vložená pamäťová karta.
SMS kód:
111: začne 10-minútové nahrávanie (ak si žiada SMS odpoveď: start recording 10)
222: lokátor bude 10 min. nahrávať vždy, keď zachytí zvuk aspoň 60dB (ak si žiada SMS odpoveď:
sound record 10)
555 - Vypnúť funkcie (ak si žiada SMS odpoveď: Turn off all open functions)
Pre vypočutie záznamov lokátor vypnite a pomocou USB pripojte k počítaču alebo vyberte pamäťovú
kartu, ktorú vložte do počítača

LED indikátor
Červená: pomaly bliká - úspešné pripojenie

stále svieti -  nabíja sa
nesvieti - zariadenie spí

SMS príkazy: zašlite SMS s textom daných číselných kódov na číslo lokátoru (odpovedať iba ak
vás lokátor vyzve):
000#tel.číslo# - nastavenie hlavného čísla
Príklad: 000#13812345678#
Podporované sú až tri čísla, ktoré môžu lokátor ovládať.
111 - jednorázové 10min. nahrávanie (iba s pamäťovou kartou
(Odpovedať: Start recording 10)
222 - 10min. nahrávanie, keď lokátor zaznamená zvuk
(Odpovedať: sound record 10)
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333 - Spätné volanie
Lokátor zavolá nastavené - hlavné - číslo, keď počuje podozrivý zvuk.
(Odpovedať: record call alarm)
555 - Vypnúť funkcie
Odpovedať: Turn off all open functions
666 - SMS Alarm
Lokátor automaticky odošle SMS na hlavné číslo, keď detekuje vibrácie.
(Odpovedať: turn on motion sms alarm)
777 - Alarm
Lokátor automaticky zavolá hlavné číslo, keď detekuje vibrácie.
(Odpovedať: Vibration call alarm)
999 - Umiestnenie
Umiestnenie zariadenia (priorita WiFi-AGPS-LBS)
(Odpovedať: I device location)

SMS funkcie:
imei# - kontrola IMEI lokátora
1122 - reset na továrenské nastavenia
time#minute - nastavenie intervalu nahrávania, 1 až 120 minút
(Odpovedať: time#)
md#second - nastavenie intervalu nahrávanie 1 až 60 sekúnd
(Odpovedať:
LED#on, LED#off - nastavenie LED svetla, zapnúť/vypnúť
(Odpovedať: ON/OFF)
APN#parameter#account#password# - nastavenia APN
sysrst - diaľkový reštart zariadenia
domain#IP#PortID# - zmeňte IP adresu
heartbeat#No.# (No. = sekundy, heartbeat#10#) - informácie o dátach a online statuse v intervale
10-120 sekúnd


