
DFS-GF07 

Přenosný DFS-GF07  Mini GSM Tracker

lokátor pozice
                            

Návod k použití

1. Zařízení zjišťuje polohu GPS a ukládá ji či odesílá pro další zpracování.

2. Pro určení polohy jsou použity technologie GSM  a internetová geolokace. Tracker nepoužívá pro zjištění polohy GPS

družice. Na aktuální poloze lokátoru vůči GSM připojovacím bodům a specifikách datového připojení je odvislá přesnost určení

polohy  tohoto  lokátoru.  Přesnost  se  může  pohybovat  od  několika  desítek  metrů  až  do  cca  500  –  1000m dle  aktuálních

podmínek.

3.  Zařízení při zjištění polohy a komunikaci využívá prostředky vašeho poskytovatele GSM a tento poskytovatel uplatňuje

poplatky za použití prostředků SMS, hlasového volání a datového připojení.

5.  Zařízení obsahuje magnet pro pohodlné a jednoduché upevnění.

6.  Zařízení se automaticky zapne po připojení zdroje elektřiny pro nabíjení.

8. Zařízení používá pro zprostředkování odkazu na Google mapu portál http://gpsui.net/.

9. Pokud název nalezené pozice obsahuje české znaky s diakritikou, tyto znaky nebudou zobrazeny v odpovědní SMS korekně.

Odkaz na mapu je korektní vždy.

http://gpsui.net/


Použití

1. Příprava: aktivní SIM karta a TF karta

2. Vložte SIM kartu a TF kartu. Zařízení se automaticky zapne.

3. Kontrolka sítí – normální provoz. Kontrolka bliká – nízký stav baterie.

4. Nastavení telefonního čísla pro ovládání: Zašlete SMS zprávu obsahující text 000  na telefonní číslo SIM karty lokátoru.

Lokátor odpoví zprávou: The set; Binding + master number 

5. Nahrávání: Zašlete SMS zprávu s textem 555 do lokátoru. Lokátor odpoví: Snd; recording started.

6. Zpětné hlasové volání: zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 666. Lokátor odpoví DT; has been successfully set sound

monitor, alarm telephone callback. Pokud bude zaznamenaný zvuk hlasitý více než 40 dB, vyhledávací poplach automaticky

zavolá předem nastavené telefonní číslo.

7. Dotaz na GPS: Zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 777. Lokátor zašle zpět lokaci a link na Google Maps.

8. Zavoláním na telefonní číslo lokátoru aktivujete funkci audio odposlechu.

9. Přístup k gpsui.net:  zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 102. Lokátor zašle zpět login a heslo.

10. Smazání obsahu TF karty:  zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem:  445. Odpověď:  TF, clean up the success, the

current can have capacity 

11. Status: zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 888. Informace: Host all the features on or off battery capacity binding

number, signal strength, frequency startup, GPRS TF card capacity, ...). 

12. Restart: zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 999. Lokátor provede restart během cca 1 minuty.

13. Vypnutí: zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem 444. Lokátor odpoví: Reset; all tasks have been cancelled.

Po provedení každého dotazu zařízení odešle zpět stav kapacity baterie.



Specifikace

1. Rozměry: 3.5 cm x 2.0 cm x 1.4 cm

2. Napájení: 5V, USB

4. Baterie: 3.7 V 400 mAh Li - ion ' 

5. Kapacita Standby: 12 dní. Kapacita v provozu: 4 – 6 dní

6. SD karta

9. Hovor: 150-180 minut

10. Format: GSM/GPRS 

11. Skladovací teplota: - 40 ° C to + 85 ° C 

12. Pracovní teplota: - 20 ° C to + 55 ° C 

13. Vlhkost: 5% - 95% (bez kondenzace)

14, GPRS: Upload60, TCP/IP 

15. Napětí: 3.4-4.2 V DC 

16. Standby proud: 2.5 mA 

17. Základní proud 30mA 

18.Spotřeba při hovoru: 150 mA

19. Prodleva sejmutí pozice cca 25s

20. GSM 850/900/1800/1900 MHZ 



Řešení problémů

1. Zařízení nekomunikuje

Vložte SIM kartu pro zapnutí.

2. Nelze ukládat na TF kartu

Naformátujte kartu.

3. Zařízení se nenabíjí

Zkontrolujte nabíjení pomocí jakéhokoli dotazu odeslaného do zařízení.

Upozornění

Lokátor pravidelně nabíjejte I když jej nepoužíváte, pro prevenci ztráty kapacity baterie. Nevybíjejte dlouhodobě zařízení pod

5% kapacity baterie.
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