
KASUTUSJUHEND 

GPS-jälgimisseade 

 
 
 

Toote ülevaade 

 
Täname, et ostsite kaasaskantava GPS-jälgimisseadme. See on mõeldud inimeste ja 

vara jälgimiseks ning kaitsmiseks. Seadmel on sisseehitatud U-bloxi GPS- ja 

GSM/GPRS-tehnoloogia. Samuti on see varustatud 1450 mAh varuakuga. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tarvikud: 

 
1X seade 

1X USB-kaabel laadimiseks    

1X kasutusjuhend 

1X garantiikaart  

1X rihm 



Riistvara spetsifikatsioon: 

Üksus Spetsifikatsioon 

Põhiraami mõõdud 66*52*24 mm 

 
Netokaal 

57 g 

GSM-sagedused 850/900/1800/1900 Mhz 

GPRS klass 12,TCP/IP 

GPS-kiip UBLOX G7020 

Pingevahemik 3,6–4,2 VDC 

Vool ooteolekus ≤2 mAh 

GPSiga asukoha tuvastamise aeg külmkäivitus=38 s soekäivitus=32 s 
kuumkäivitus=2 s 

GPSi täpsus ≤ 10 m 

GPSi tundlikkus -159 DB 

Töökeskkonna temperatuur -40 ℃ kuni +80 ℃ 

Töökeskkonna niiskustase 20–80% RH 

Aku Laetav 3,7 V 1450 mAh 



LED-indikaator 

SIM-kaardi paigaldamine 

 
SIM-kaart ei kuulu komplekti. Seadmega töötavad kõik SIM-kaardid, millel on GSM 2G 

tugi ning mida saab hankida kohaliku operaatori käest.  

 
Märkus: enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige, kas SIM-kaardil on PIN-kood või 

mitte. PIN-koodi olemasolul kasutage kaardi avamiseks mobiiltelefoni. Veenduge, et 

see on aktiveeritud ettemaksuga. 

 

 
Seadme laadimine 

Esmakordsel kasutamisel laadige akut USB-laadijaga 2–3 tundi, et see oleks täielikult 

laetud. 

 
Seadme sisselülitamine kaardi sisestamisega 

 
Palun sisestage SIM-kaart õiges suunas. Indikaatortuli vilgub ja seejärel 

lülitub välja. See tähendab, et SIM-kaart on edukalt sisestatud. 

 
Pärast normikohast sisselülitamist laadib platvorm asukoha 10 minuti pärast üles ja te 

saate selle kontrollimiseks veebilehel sisse logida. 

 
 
 
 

Ühtlaselt sinine SIM-kaart on valesti sisestatud 

Vilkuv sinine GPS-signaali otsimine 

Sinine väljas Töö alustamine 

Punane sees Aku laadimine 

Punane väljas Täielikult laetud 



Seadistamine ja toimingute teostamine SMSi teel 

1. Keskuse numbri seadistamine 

Käsklus: CENTER,000000,telefoninumber# 

MÄRKUS: tähed või sümbolid peaksid olema inglise keeles ning kasutada tuleb suurtähti. 

NÄIDE:CENTER,000000,123456789# 

 
※Saatke ülaltoodud käsklus oma mobiiltelefoniga seadme mobiilinumbrile. 

Vastuseks saadetakse: Center OK! 

 
※Selle numbri kustutamiseks tuleb saata seadme telefoninumbrile järgmine käsklus: 

CENTER,000000,0# 

 
 
 

2. GPRSi seadistamine 

Selleks, et kasutada GPRSi funktsiooni, peab kasutaja seadistama pääsupunkti 

nime (APN), saates selleks SMS-käskluse. 

--Mis on APN? Pääsupunkti nimi (APN) on nimi, mida rakendatakse GSM-

mobiilsidevõrgus üldise raadio-pakettandmeside teenuse (GPRS) edastaja 

tuvastamiseks. APN määratleb teenuse tüübi, mida pakettandmeside ühenduse puhul 

pakutakse.  

 
※Veenduge, et jälgimisseadmes kasutatav SIM-kaart toetab GPRS-funktsiooni. 

※APNi saab hankida kohalikult GSM-operaatorilt. 

 
Käsklus: APN,APNi informatsioon,kasutajanimi,parool# 

Märkus: mõned APNid on ilma kasutajanime ja paroolita, sel juhul jätke see koht tühjaks. 

Näide: APN,internet,123,456# (koos kasutajanime ja parooliga) 

                                  APN,internet# (ilma kasutajanime ja paroolita)  

※Palun seadistage see, kui seade ei saa ühendust veebiplatvormi või 

rakendusega. 

※Pärast käskluse saatmist saadetakse vastus: APN OK! 

 
 
 
 
 

3. SMSi keele seadistamine 

Käsklus:LANG,0# (inglise) 

   LANG,1# (hiina) 

※Vaikimisi on keeleks hiina keel. 

※See on mõeldud SMS-vastuste keele seadistamiseks. 

※Pärast käskluse saatmist saadetakse vastus: LANG OK! 



4. Asukohapäring 

4.1 Käsklus vastuse saamiseks koordinaatide ja veebilingiga: URL# 

Seadme vastus: IMEI nr, kuupäev, kellaaeg, link kaardile, pikkus- ja 

laiuskraad 

Näide: 3568xxxxxxx2219<01-03 14:59:43> 

http://maps.google.com/maps?q=N22.669534,E114.011888 

 

※Sisestage koordinaadid Google Earthi või Google Mapsi, klõpsake otsingunupul ning 

siis leiate ka asukoha. 

※Klõpsake lingil. Siis näidatakse asukohta otse Google Mapsi rakenduses teie 

mobiiltelefonis. 

 

 
5. Vibratsioonialarm 

  Käsklus: ZD,1 (selle funktsiooni sisselülitamine)  

       ZD,0# (selle funktsiooni väljalülitamine)  

※Vaikimisi on see funktsioon väljas. 

※Pärast käskluse saatmist edastatakse vastus: ZD OK! 

 

 
6. Kiiruse ületamise hoiatus 

Käsklus: OS,80# (80 on kiiruse seadistamiseks)      

OS,OFF# (funktsiooni väljalülitamine) 

※See on mõeldud kiiruse ületamise alarmi sisse- või väljalülitamiseks, kiiruse ühik: km/h. 

※Kiirusvahemik: 30–180 km. 

※See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud. 

※Pärast käskluse saatmist saadetakse vastus: OS OK! 

 

 
7. Valikuline pealtkuulamine (hääljälgimine) 

Käsklus: XX,1# sisselülitamine; XX,1# väljalülitamine 

※Pärast käskluse saatmist saadetakse vastus: SET:ON! 

※Pärast SMSiga saadetud vastust helistab jälgimisseade automaatselt keskuse 

numbrile. Vastake kõnele, et kuulda, mis jälgimisseadme ümber toimub. 

 

 
8. Seadete kontrollimise käsklus: ST# 

※Seade saadab vastuseks: 

IMEI：888xxxxxxxxx888 

MC：1 (alarmi režiim) 

VA：0 (vibratsioonialarm sees/väljas) 

OS: 0 （kiiruse ületamise hoiatus 

sees/väljas）   

LA：0（valgustajumise alarm sees/väljas） 

HBT：10 (talitusimpulsipaketi aeg)  

LANG： 1（keel） 

GMT：E8 (ajavöönd) 

http://maps.google.com/maps?q=N22.669534%2CE114.011888


Käsklus: QP#  

   ※Seade saadab vastuseks:  

   IMEI:3568XXXXXXXXX90  

   APN:cmnet 

   IP:b.gps903.net/7700 

   LMT,0# 

   CENTER: 

SOC4：0 

GSM:100 

   GPS:FIXED 

   BAT:3.9 

 
 

9. Seadme lähtestamise käsklus: RESET# 

※Seade lähtestatakse ilma seadistusi muutmata. 

 
 

 
10. Algseadete taastamise käsklus: RFS# 

※Selle käsklusega lähtestatakse seadmes kõik tehase vaikeseaded, välja arvatud IP. 

※Seda käsklust on õigus kasutada ainult keskuse numbril. 

※Palun kaaluge selle käskluse kasutamist hoolikalt. 

 

 
11. Töörežiimid 

Käsklus: WKMD,2# (ülipikk ooterežiim)        

WKMD,1# (energiasäästurežiim) 

WKMD,0#  (turvarežiim)        

※ Vaikerežiim on turvarežiim. 

※ Ülipikk ooterežiim: platvorm töötab ainult siis, kui saadate SMS-käskluse asukoha 

määramiseks. See režiim on kõige energiasäästlikum. 

※ Energiasäästurežiim: platvorm laeb üles ainult LBS-põhise asukoha ja asukoha 

täpsus varieerub vastavalt sellele, millises linnas see asub. Tegemist on puhtalt 

energiasäästurežiimiga. 

※ Turvarežiim: platvorm laeb GPS-põhise asukoha üles reaalajas ja suure täpsusega, 

kuid see režiim kulutab palju energiat. 

 

 
12. Andmete üleslaadimise ajaintervalli seadistamine 

Käsklus: WKMD,0#20# 

※WKMD,0# tähistab turvarežiimi 

※Ajavahemik võib olla 20 s kuni 120 s. Ajaväärtus peab jaguma 10-ga. 

※Vaikeväärtus on 20 s.  

※Pärast käskluse saatmist saadetakse vastus: 

WKMD,0:OK! 



13. Valgustus sees/väljas        

Käsklus: AA,1# (valgustus sees) 

Käsklus: AA,0# (valgustus väljas) 

※Kui saadate SMSiga käskluse, saadetakse teile automaatne vastus: the 

light is on või the light is off. 

 

 

Kuidas ühendada seade platvormiga GPRSi kaudu reaalajas jälgimiseks  

Kontrollige arvuti teel 

Veebiplatvorm: www.gps903.net (rahvusvaheline) 
 
 

Konto: seadme IMEI (seadme kaane taga)  

Originaalparool: 123456 

http://www.gps903.net/


Rakendusega töötamine mobiiltelefonis 

RAKENDUSE NIMI: GPSONE 

 

※Palun leidke rakendus iOSi App Store’ist või Google Play’st või 

skaneerige QR-kood veebiplatvormilt. 

 

※Palun logige sisse alljärgnevalt: 

 
 
 
 

IMEI seerianumber 

parool: 123456 

kaartide valimine 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allesjäänud akumaht (FYR) 

Rohkem funktsioone on saadaval pärast 
sisselogimist 
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GPS-89370 :: 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Klõpsake seadme asukoha hankimiseks 

Klõpsake mobiili asukoha hankimiseks 

 
 

Märkus: ainult juhul, kui telefoni ja GPS-seadme vahel on kindel vahemaa, kuvatakse 

vastav asukoht. 

 

 

Geopiire (geofence) 

Pärast rakenduse või arvuti kaudu sisselogimist saab määrata elektroonilise 

geopiirde. Siis saate kontrollida sõnumeid seadmes. 



  
 
 
 
 

Hoiatus! 

 
Palun järgige juhiseid, et pikendada seadme tööiga.                

1. Ärge kasutage ega hoiustage seadet tolmustes kohtades. 

2.  Ärge hoidke seadet ülekuumenenud või alajahtunud kohtades. 

 
3.  Puhastage seadet kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastamisel kemikaale ega detergente.  

4. Ärge võtke seadet koost lahti ega pange uuesti kokku. 

5. Muude patareide/akude kasutamisel võivad olla soovimatud tagajärjed. 


