Concox GT100
Használati útmutató a gyors beállításhoz
1,- SIM kártya beállítása






Mobil telefonunkba helyezve PIN-kódot ne kérjen.
Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg.
A SIM kártyán internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges).
Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva.
SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük.

2,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük, on-off gombot ON-ra állítjuk
3,- A trackert a járműhöz csatlakoztatjuk.




A járműben olyan helyet keressünk, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne
akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló.
Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztessük.
Kapcsolási rajz a részletes leírásban oldalunkról letölthető
Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.




Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya
telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonunkra.
ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.
telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva.
Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.: 0036201234567

1,- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése.
 Telefonunkról küldött SMS parancs: FACTORY#


Tracker által visszaküldött SMS: OK

2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra
 Telefonunkról küldött SMS parancs: SOS,A,telefonszám#
pl.: SOS,A,0036201234567# akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva
pl.: SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569#





A tracker által visszaküldött SMS: OK
Telefonszám törlése: küldött SMS parancs: SOS,D,telefonszám#
Telefonszám törlése, ha nem emlékszik a számra: SOS,D,mobile number#
A tracker által visszaküldött SMS: OK

3,- A Tracker beállításainak lekérdezése



Telefonunkról küldött SMS parancs: PARAM#
A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket.

4,- A Tracker gyári beállításaitól eltérő paraméterezés
 Részletesen az oldalunkról letölthető bővebb leírásban.
5,- A Tracker pozíciójának lekérdezése




A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges
műholdakat. Helyzetét ekkor telefonunkról küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni.
Telefonunkról küldött SMS parancs: URL#
A tracker által visszaküldött SMS: egy Google link a földrajzi koordinátákkal.

6,- A Tracker pozíciójának lekérdezése
A gépjármű leállítására abban az esetben van lehetősége, amennyiben a készülék
beszerelése során telepítésre került a tiltó relé. A leállítást a gyártó által jóváhagyott webes
felületek egyikén keresztül, vagy SMS-ben (a központi telefonszámról) lehet kezdeményezni,
és csak abban az esetben, ha a gépjármű áll, vagy a sebessége nem haladja meg a 20
km/h-t, valamint a nyomkövető készülék veszi a műhold jelét. A tiltás feloldására szintén a
webes felületen (természetesen a felhasználónév, és a jelszó ismeretében), vagy SMS-en
keresztül történik.
A relét az alábbi SMS üzenetek segítségével tudja vezérelni:

RELAY,1# - a tiltáshoz
RELAY,0# - az oldáshoz

1.
2.

7,- A Tracker rezgésérzékelőjének beállítása
Rezgés riasztást abban az esetben küld a készülék, ha a rendszer a megállást követően aktiválódik. A gyújtás
levételét követő 3. percben a készülék védelmi üzemmódba kapcsol. Ennek feltétele, hogy előtte a készülék a
gyújtás jelet is észlelje. A rezgést követően, a beállított késleltetési idő elteltével, a készülék üzenetet küld, és
hívást kezdeményez a beállított értesítési telefonszámokra.
Az élesítést/hatástalanítást elvégezheti a következő üzenetek segítségével is:
1.
2.
3.

SENALM, ON# - élesítéshez
SENALM, OFF# - hatástalanításhoz
Az élesítés időzítésének beállításához küldje a DEFENSE,idő(percben)# üzenetet a készüléknek.
Ennek megfelelően, a gyújtás levétele után a beállított időpontban élesedik a rendszer. (pl.: ha azt
szeretnénk, hogy a gyújtás levételét követő 3. percben élesedjen a rendszer, akkor küldjük a
DEFENSE,3# üzenetet a készüléknek).

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez
1, APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához
 Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő


internet egyenleg (online követéshez szükséges).
Telefonunkról küldött SMS parancs: APN,szolgáltatótól függő APN kód#

o pl. a Telenor hálózatban: APN,online#
o pl. a Vodafone hálózatban: APN,internet.vodafone.net#
o pl. a T-Mobile hálózatban: APN,internet#
2,- Web-alapú valósidejű követés és a visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.


Weboldal elérhetősége: http://www.cootrack.net



Belépés:

Account: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az alábbi Server beállítás gyárilag adott. Csak akkor szükséges megadni, ha
megváltoztatjuk.




Telefonunkról küldött SMS parancs: SERVER,1,et100.szdatasource.com,8841,0#
Tracker által visszaküldött SMS: OK

A GT100 tracker funkcióinak angol nyelvű eredeti leírása letölthető honlapunkról:
http://www.iconcox.com/uploads/soft/140322/1-140322195342.pdf

Bekötési javaslat:
A piros vezeték az akkumulátor pozitív vezetékéhez csatlakozzon.
A fekete vezeték a jármű testére, tehát az akkumulátor negatív oldalára csatlakozzon.
A narancssárga vezeték akkor kapjon áramot, ha a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva. Ilyenkor, ha a
gyújtást levesszük a Tracker rezgés érzékelője pár perc múlva aktivizálódik, és ha SOS telefonszámunk
be van állítva riasztást fog küldeni telefonunkra.
Ha ezt a narancssárga vezetéket nem kötjük be, akkor a Tracker rezgés érzékelője aktív állapotban
van, és rezgésriasztást fogunk kapni. Ezért, ha nem kívánjuk a rezgésérzékelés funkciót használni,
akkor ezt a narancssárga vezetéket az akkumulátor pozitív vezetékéhez, állandóra csatlakoztassuk.
A citromsárga vezetéket csak akkor kell használni, ha a jármű haladását szeretnénk letiltani, a
Trackerhez mellékelt relé bekötésével. Ezt szakképzett autóvillamossági szerelő szerelje be!

http://nyomkoveto.top5.hu

