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Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Meitrack MT90 típusszámú nyomkövető egységre esett a
választása. Reményeink szerint az alábbi leírás segítségével maximálisan ki tudja majd használni a készülék által
nyújtott lehetőségeket.

Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbiakban leírtakat !

A leírásban feltüntetett műszaki adatok /és egyes funkciók/ alkalmanként eltérhetnek a leírtaktól. Kérjük ebben
az esetben, észrevételével forduljon operátorunkhoz !
http://top5.hu/index.php?top5shop=uzenet
Technikai segítség igénybevételéért pedig írjon a topothelp@gmail.com címre

Felhasználási javaslat
 Személykövetés és védelem
 Állat nyomkövetés
 Vagyontárgy követés és védelem
 Járműkövetés
Készülék tulajdonságok









SIRF IV GPS vevő, négysávos GSM modul 850/900/1800/1900 MHz
Kis méret (77x47x20mm), és kis tömeg (65g)
IP 65 szabvány szerint a porbehatolás és vízsugár ellen védett
Alacsony fogyasztás, hosszú készenléti idő
GPS, és GSM alapú helyzetmeghatározás
Online követés
Beépített gyorsulásérzékelő szenzor
Akkumulátoros működés

Fő funkciók










Online nyomkövetés
Hívásfogadás
Naplóadat mentés
Pánik jelzés
Területelhagyás jelzés
Sebességtúllépés jelzés
Alacsony akkumulátorfeszültség jelzés
Belehallgatási/monitorozási lehetőség
GPS jel megszűnésének jelzés
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A doboz tartalma:
-1db Meitrack MT90 típusú készülék
-1db Akkumulátor 1100 mAh / 3.7V lithium-ion ( Nokia BL-5C kompatibilis)
-1db Hálózati töltő
-1db USB kábel
-1db Telepítő CD
-1db Nyakpánt
-1db Csavarhúzó
-1db Használati útmutató, és garancialevél

A készülék első üzembe helyezését megelőzően győződjön meg arról, hogy az ön által
választott SIM kártya beállításai megegyeznek-e az alábbiakban felsoroltakkal:


a kártya hívószámkijelzése aktív



a PIN-kód kérés ki van-e kapcsolva



a hívásátirányítás, és a hangposta ki van-e kapcsolva



az SMS-t TXT formátum /alapesetben az/



feltöltő kártyás használat esetén győződjön meg arról, hogy elegendő egyenleg áll-e a
rendelkezésére

Technikai adatok
Méret
Súly
Töltő feszültség
Akkumulátor
Áramfogyasztás
Működési hőmérséklet
Páratartalom
Működési idő
Működésjelző LED
Működésvezérlő gomb
Mikrofon/hangszóró
Memória
Beépített érzékelő
GSM modul működési frekvencia
GPS vevő típus/érzékenység
Helymeghatározás pontossága

77 x 47 x 20 mm
65 g
Mini USB töltő csatlakozó DC 4.2V-5.5V / 400mA
1100 mAh / 3.7V lithium-ion ( Nokia BL-5C
kompatibilis)
megközelítőleg 65 mA készenléti üzemmódban
-20°C - +55°C
5% - 95%
45 óra energia takarékos üzemmódban, és 14 óra
normál üzemmódban
2 LED ( kék, és zöld )
5 gomb
Beépített mikrofon, és hangszóró
8 MB
Gyorsulás érzékelő
850/900/1800/1900 MHz
SIRF IV / -163Db
10 méter
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A készülék üzembe helyezése:Ahhoz, hogy a készülék által nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudja venni,
nagyon fontos a megfelelő paraméterezés. Ezt megteheti a készüléknek küldött SMS-ek, illetve a Meitrack
Manager program segítségével is.

Kikapcsolt állapotban távolítsa el, a mellékelt csavarhúzó segítségével a
készülék hátlapját.

Helyezze a készülékbe a SIM kártyát az ábrának megfelelően.

Helyezze a készülékbe a Micro SD kártyát / nem tartozék / az
érintkező sorral lefele kattanásig.

Helyezze be az akkumulátort, és tegye vissza a készülék hátlapját /
ügyelve a szigetelő gumicsík pozíciójára/, majd rögzítse a csavarok
segítségével.
Javasoljuk, hogy a készülék üzembe helyezése előtt töltse fel az
akkumulátort teljesen / kikapcsolt állapotban kb. 8 óra /.
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a készülék, a másik végét
pedig a töltőegység csatlakozóaljzatához.

Hálózati töltő
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GPS/Akkumulátor működésjelző
LED (kék)

2

GSM működésjelző LED (zöld)

3

Hívás fogadás













4
SOS gomb
5
6

Mikrofon
Hangszóró

7

Be/Ki kapcsoló gomb

8

Mini USB csatlakozó









9

Hangerő fel / GPS log gomb




10

Hangerő le/ GPRS gomb



11
12

Nyakpánt rögzítő
Akkumulátor fedél




folyamatosan világít: töltés alatt
5 mp-ként villog: „alvó” állapot
1mp-ként villog: nincs GPS vétel
0,3mp-ként villog: alacsony akkumulátor
feszültség
nem világít: van GPS vétel
folyamatosan világít: hívás folyamatban
5 mp-ként villog: „alvó” állapot
1mp-ként villog: nincs GSM kapcsolat
nem világít: van GSM kapcsolat
hívás fogadás/befejezés
2mp-ig nyomva tartva (csippanással és rezgéssel)
a beállított telefonszámokat hívja a megadott
sorrendben, amíg nem érkezik válasz + a
pillanatnyi pozíciót tartalmazó SMS-t küld
a beszélgetéshez, és monitorozáshoz
a beszélgetésekhez
2mp-ig nyomva tartva be-, illetve kikapcsolja a
készüléket
Megszünteti az „alvó” üzemmódot
ezen keresztül tölthető
ennek segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez / Meitrack Manager /
Beszélgetés közben röviden nyomva
hangerőnövelés, hosszan 2mp-ig nyomva tartva
kihangosítás
Készenléti módban hosszan 2mp-ig nyomva
tartva 2 csippanás után elindul egy automatikus
(30mp-es) naplózás. Újabb 2 mp-es
gombnyomásra pedig leáll
Beszélgetés közben röviden nyomva
hangerőcsökkentés
Készenléti üzemmódban hosszan 2mp-ig nyomva
GPRS kapcsolat engedélyezése , újabb 2mp-ig
nyomva tartva tiltása
a nyakpánt rögzítéséhez
az eltávolítását követően hozzáférünk a SIM,
microSD kártyákhoz, és az akkumulátorhoz

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129.

Valós idejű helyzet-meghatározáshoz hívja a nyomkövetőbe telepített SIM kártya számát. Várjon 2-3 csörgést,
majd ezt követően a készülék SMS formátumú üzenetet küld a hívó félnek a pozíció adatokkal. Ha a
telefonkészüléke nem támogatja a közvetlen hozzáférést, akkor megadhatja a koordinátákat a
https://maps.google.com címen.

SOS segélyhívás, és helyzetmeghatározás igénybevételéhez küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:
A parancs
0000,A71, értesítendő telefonszám1, értesítendő telefonszám2, értesítendő telefonszám3
A jelszó alapesetben:
0000

A telefonszámok, amire szeretnénk az értesítést
kapni. Maximum 3 db rögzíthető! A formátum:
+36XXYYYYYYY

Amennyiben csak egy telefonszámra szeretnénk értesítést kapni akkor a következő üzenetet küldjük:

0000,A71,+36201234567,,
Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol: IMEI(szám), A71, OK
A készülék a pánikgomb 2mp-es nyomva tartása esetén a megadott telefonszámot (számokat) hívja a megadott
sorrendben, amíg nem kap visszajelzést (hívásfogadás vagy elutasítás) majd SMS-ben tájékoztatást küld a
pozíciójáról.
A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t: 0000, A71

Hangfelügyelet/ monitorozás funkció aktiválásához küldje az alábbi üzenetet a készüléknek:
0000, A72, engedélyezett telefonszám1, engedélyezett telefonszám2
A telefonszámok, amikről
engedélyezett a monitorozás.
Maximum 2db
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Amennyiben csak egy telefonszámról szeretnénk monitorozni akkor a következő üzenetet küldjük:

0000,A72,+36201234567,
Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:
A funkció törléséhez küldje a következő SMS-t:

IMEI(szám), A72, OK

0000, A72

A készülék a hívást az engedélyezett telefonszámokról automatikusan fogadja, és a kapcsolat bontásakor SMSben tájékoztatást küld a pozíciójáról.
Alvó/energiatakarékos üzemmód aktiválásához küldje a következő SMS-t:

0000, A73, alvási üzemmód

0

-/alapbeállítás/ folyamatos nyomkövetéshez ajánlott

1

–a GSM modul aktív, a GPS időszakosan inaktív energiatakarékos
működés / 25%-os fogyasztáscsökkenés / folyamatos
nyomkövetésre nem ajánlott

2

– a mélyalvó üzemmódban, ha a készülék inaktivitást észlel /nincs
gombnyomás, bejövő hívás/ 5 percig akkor a GPS kikapcsol, és a
GSM modul is „elalszik”. Amennyiben újra aktivitást észlel, akkor
feléled a készülék.

Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:

IMEI(szám), A73, OK

Időzóna beállításához küldje a következő üzenetet a készüléknek:
Az időzóna GMT+ percben

0000, B35,60
Sikeres konfiguráció esetén a készülék az alábbi üzenetben válaszol:

IMEI(szám),B35,OK

További beállítások eléréséhez telepítse a számítógépére, a CD-n található Meitrack Manager programot
A gyártás során az alapvető internet/GPRS beállításokat tárolták a készülékben. Amennyiben a kommunikációs
(SIM) kártya megfelel a fent leírtaknak, akkor szinte azonnal elérhető az online követés
A következő részben csak szeretnénk bemutatni, hogy a Meitrack Manager programmal elérhető funkciókat, és
beállításokat.
A Meitrack Manager program telepítéséhez keresse meg a telepítőlemezen a Meitrack Manager könyvtárat, és
indítsa el a :

programot.
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Kövesse a telepítőprogram által leírtakat, és a telepítés végeztével keresse meg a:
indítsa el a programot.

ikont, és

Csatlakoztassa a számítógépe USB portjához az MT90-es készülékhez tartozékként kapott kábel egyik végét,
majd csatlakoztassa a MT90-es készülékhez a másik végét.

Az illesztőprogram automatikus telepítését követően a Meitrack Manager néhány másodpercen belül
automatikusan felismeri a csatlakoztatott eszközt, és a használt portot. Majd a csatlakozást követően beolvassa
a készülék beállításait.
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A készülékkel SMS-ek segítségével, és GPRS hálózaton is kommunikálhatunk. A következőkben a beállítási
lehetőségeket szemléltetjük.
SMS beállítások

Funkció
SMS Password
SMS timezone
Authorization
Call when SOS
Reject incoming call
Auto Answer Incoming Call
Call for Report SMS Location
SOS alarm

Power Low Alarm

Leírás
Az alapesetben beállított jelszó: 0000
A jelszó ismeretében küldhetünk SMS-ben parancsot
a készüléknek
Időzóna beállítása - Eltérés a GMT - től percben (
Magyarországon 60 perc )
Az engedélyezett telefonszámok / 3db /
Híváskezdeményezés az SOS jelzés esetén a kijelölt
számra
A kijelölt számról bejövő hívás elutasítása
Hívásfogadás a kijelölt számról
Pozíció SMS-ben elküldése hívás esetén
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – SOS
gombnyomás esetén
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójávalakkumulátor merülés esetén
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Speeding Alarm

GPS Blind Alarm

Sleep Alarm

Distance Interval Alarm

Reboot

GEO Fence Alarm
Monitor Phone no.
SMS Track no
SMS Report Interval
Auto Report Times
Write

GPRS beállítások

SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával – a
beállított sebesség túllépése esetén
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával –
amennyiben a készülék GPS vétele megszűnik, és
helyreáll
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával –
amennyiben a készülék alvó üzemmódba kapcsol, és
visszatér normál üzemmódba
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával –
amennyiben a készülék túllépi az általunk
engedélyezett távolságot
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával –
amennyiben a készülék újraindul
SMS a kijelölt számra az általunk megadott szöveggel
/ max. 16 karakter /, és a készülék pozíciójával –
amennyiben a készülék kilép/belép az általunk
kijelölt területről / max. 8 terület /
Monitorozás/belehallgatás az engedélyezett
telefonszámokról / max. 2 db /
Az „SMS jelentéseket” fogadó telefonszám
A jelentés gyakoriságának megadása percben
A jelentések számának megadása / 1-255 vagy no
limit /
A beállítások elmentése
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Funkció

Leírás
A GPRS kommunikáció módjának kiválasztása / TCP
vagy UDP /, vagy tiltása
A beérkező adatokat feldolgozó szerver IP címének,
és port számának megadása.
A backup szerver IP címének, és port számának
megadása.
APN beállítása, APN felhasználónév, jelszó APN: max
32 bájt. Ha nem szükséges a felhasználónevet és a
jelszót, hagyja üresen.
A jelentések gyakoriságának ideje
Időzóna beállítása - Eltérés a GMT - től percben (
Magyarországon 60 perc )
A beállítások elmentése

GPRS
IP / Domain and Port
Backup IP / Domain
and Port
APN
APN user name
APN password
GPRS Time Interval
GPRS Time Zone
Write

A további riasztási beállítások megegyeznek az SMS nyomkövetésben leírtakkal.
Az online követés a http://free.meigps.com/ oldalon lehetséges. A bejelentkezéshez szükséges

Username: a készülék IMEI száma
Password: alapesetben 0000

Az online felületen az alábbi lehetőségek közül választhat:






Online követés
Területelhagyás beállítás és figyelés
Riasztások észlelése/fogadása
Jelentések, statisztikák megjelenítése
Online konfiguráció

További információkat az Online felületről, illetve annak kezeléséről, a telepítő CD-n található MEITRACK
Family GPS Tracking System használati útmutatóban talál.
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Biztonsági előírások
Kérjük kezelje, és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és a töltőket a nemzetközi előírásoknak megfelelően, és a
környezetünkért felelősen! Ne szerelje szét, lyukassza ki , dobja tűzbe, vagy törje össze az akkumulátort vagy a
készüléket.
Csak Meitrack cég által jóváhagyott, és gyártott tartozékokat használjon a készülékhez! A gyártó által nem
jóváhagyott kiegészítők/tartozékok használatából adódó meghibásodásért a használót terheli a felelősség!

