Mapový podklad Secutrack
Návod na obsluhu

Kontakt na dodávateľa
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00
Tel: 244 472 125

SHX trading s.r.o

1

1. Aktivácia účtu
Ak máte zakúpené mapové podklady je nutné zariadenie najprv nastaviť na
webovú platformu.
Pre spárovanie s platformou je nutné postupovať nasledovne.
Pozn. Nastavenie zariadenia sa môže líšiť podľa výrobcu.

Lokátory GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09
Pred inštaláciou overte, že na SIM nie je PIN, a že funguje internet!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vložiť kartu bez pinu a s aktívnym internetom
Nastavenie APN: APN123456 internet
Nastavenie ip adresy: adminip123456 5.196.122.203 5001
Aktivovať gprs: gprs123456
Nastavenie intervalu fix060s***n123456
Kontrola nastavenia: check123456

Lokátory GPS32, GPS33, GPS35
Pred inštaláciou overiť, že na SIM nie je PIN, a že funguje internet!
1. Vložiť SIM, zapnúť lokátor a počkať až začnú svietiť diódy
2. Dať lokátor vonku
3.
Nastavenie Master čísla – zaslať SMS v tvare
adm123456,XXXXXXXXX (XXXXXXXXX je master číslo bez
medzinárodnej predvoľby)
4. Nastaviť APN – zaslať SMS v tvare APN,internet
5. Nastaviť Server - zaslať SMS v tvare Adminip123456 5.196.122.203 5013
6. Aktivovať GPRS – zaslať SMS upload123456
7. Nastavenie času – zaslať SMS timezone123456 1
8. Po dokončení inštalácie vymažeme autorizované čísla zaslaním SMS z
príslušného telefónu v tvare adm123456.
(Aktivácie vzdialeného odpočúvania – zaslať SMS monitor123456)
Pre zmenu intervalu zaslať SMS v tvare upload123456 60 (*60 – počet
sekúnd)
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Lokátory GPS01,GPS07, GPS25, GPS28
Pred inštaláciou overiť, že na SIM nie je PIN, a že funguje internet!
1. Vypnúť lokátor
2. Pripojiť do PC
3. Zapnúť aplikáciu TRACKER (na priloženom oranžovom CD)
4. GET PARAMETERS
5. Nastaviť APN (internet)
6. SLEEP MODE -> all off (runnig time 5 min.) (sleep time 0 0 0)
7. GPRS – 100
8. IP – 5.196.122.203 , TCP Port – 5063, UDC Port – 9120, Config Port - 1943
9. SET PARAMETERS
10. Vybrať lokátor -> vložiť SIM -> zapnúť a dať k oknu alebo von (aby sa čo
najskôr chytil)

2. Prihlásenie
Teraz sa už môžete prihlásiť www.secutrack.net.
Pozn. V prípade, že máte zakúpené mapové podklady, bude na krabičke štítok
s prihlasovacími údajmi.
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3. Popis platformy

1 – Pridanie ďalšieho zariadenia (už nastavené)
2 – Zmena zariadenia
3 – Odobranie zariadenia
4 – Nastavenie zariadenia
5 – Vybrané zariadenia
6 – Nastavenie účtu + odhlásenie z účtu
7 – Stav zariadenia (batéria, lokalizácia…)
8 – Aktuálna poloha
9 – História
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4. História
1 – Pre históriu rozkliknite kartu reporty (9).

2 – Vyberte položku trasa (1)

3 – Vyberte zariadenie, obdobie a pre zobrazení šípok (markety) (2)
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4 – Pre zobrazenie kliknite na ikonu zobraziť (3)

5 – Pre vymazanie vybranej histórie kliknite na ikonku vyprázdniť. (4)
6 – Pokiaľ chcete dáta exportovať kliknite na ikonu Exportovať.

5. Záverečné ustanovenie
Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sérií trochu líšiť.
Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie
žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.
Návod je majetkom spoločnosti SHX Trading s.r.o.. Akékoľvek kopírovanie či iná
forma šírenia musí byť so súhlasom tejto spoločnosti.
Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, neváhajte nás kontaktovať.
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