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1. Úvod 
 
1.1 Krátký popis 

 
Teltonika kapesní GPS/GSM komunikátor GH1200 je GPS přijímač se zabudovaným GSM 

modemem. Přijímač je navržen pro sledování a ochranu osob, majetku a zvířat. GPS přijímač 
umožňuje zjišťovat polohu zařízení a posílat souřadnice autorizované osobě nebo do monitorovacího 
střediska. Zařízení může být použito také jako mobilní telefon, neboť umožňuje hlasové volání. 

 
1.2 Licenční ujednání 
 

Copyright © 2007 TELTONIKA Ltd.  
Veškerá práva vyhrazena. Kopírování, přenos, distribuce nebo skladování částí nebo celého 

obsahu tohoto dokumentu v jakékoliv formě bez předchozího písemného povolení společnosti 
TELTONIKA Ltd je zakázáno. Ostatní zde uváděné názvy výrobků a firem jsou obchodními 
značkami nebo obchodními jmény jejich příslušných vlastníků. 
 
1.3 Kontakty 
 

Pokud se při používání našich výrobků setkáte s jakýmkoliv problémem, který nedokážete sami 
vyřešit, kontaktujte výrobce na adrese support@teltonika.lt nebo dovozce na adrese 
tech.support@macroweil.cz . Bude nám potěšením Vám pomoci. 

 
 

2. Obsah balení 
 

Komunikátor GH1200 se dodává v balení obsahujícím vše potřebné pro připojení k počítači a 
běžný provoz přístroje: 
 

� GH1200 kapesní GPS/GSM komunikátor  
� 3.7V Li-Ion baterie  
� USB – mini USB kabel 
� CD s uživatelským manuálem, ovladači a softwarem 
� Průvodce pro rychlý začátek 
� Nabíječka do sítě 230V 

 
Poznámka: Výrobce neposkytuje v balení SIM kartu, která je nutná pro připojení ke GSM síti. 

SIM kartu získáte od svého poskytovatele GSM služeb. 
 

Pokud některá součást balení chybí, kontaktujte svého místního dodavatele nebo dovozce 
www.macroweil.cz  
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3. Montáž zařízení 
 

 
 

4. Popis přístroje 
 
Kryt komunikátoru je vyroben z plastu.  
 

� GPS přijímač SiRF Star III – 20-ti kanálový  
� GPS anténa: zabudovaná 
� GSM frekvence: GSM 900/1800 MHz a 850/1900 MHz 
� GPRS třídy 10 
� Hlasové volání: ANO 
� Vibrační vyzvánění: ANO 
� Přenos dat: SMS nebo GPRS 
� Připojení k PC: USB 
� NMEA přes USB: ANO 
� Nastavení: SMS nebo USB 
� Vnitřní paměť: 1MB 
� Tlačítka: 6 
� Zámek klávesnice 
� Akumulátor: 3.7V Li-Ion 
� LED indikátory: 3 (Stav baterie, GPS, GSM) 
� Rozměry [mm]: 91 x 44 x 19 
� Životnost baterie v pohotovostním režimu s vypnutým GPS modulem: 336 h 
� Životnost baterie v režimu „Track“ (Sledování): 6 h 
� Životnost baterie s periodicky zapínaným GPS modulem (perioda: 1 h): 120 h 
� Váha: 80g 
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5. Funkční části zařízení 
 
 

 
 
 
 
1 – Mikrofon Mikrofon se používá pro hlasové volání 
2 – USB port Připojte mini USB kabel do přístroje a do PC pro nastavení přístroje a 

nabíjení baterie 
3 – Zámek kláves Pro uzamčení klávesnice posuňte šipku na�; pro odemčení klávesnice 

posuňte šipku na� 
4 – Reproduktor Reproduktor se používá pro hlasové volání 
5 – Klávesnice Zapnete nebo vypnete nastavené funkce stisknutím kláves 
6 – LED indikátory LED indikátory Vám umožní zjistit v jakém režimu se zařízení právě 

nachází. 
 - indikátor napětí,  - indikátor GSM sítě,  - GPS indikátor 

7 – tlačítko ON/OFF Pro zapnutí přístroje stiskněte a držte tlačítko dokud se LED indikátor 
napětí nerozsvítí zeleně 

 
5.1 Indikace zařízení 
 

V jakém režimu zařízení právě pracuje zjistíte podle LED indikátorů. Pokud některý z LED 
indikátorů svítí nebo bliká, přečtěte si prosím příslušnou část tohoto manuálu. 

Každý z indikátorů sestává z 2 LED diod, z nichž jedna indikuje chybu (červená) a druhá 
probíhající funkci (zelená).  

Výjimkou je červená GPS LED dioda, která svítí během stavu Alarm.  
Popis stavu indikátorů obsahuje vždy název stavu (modrý text) a krátký popis. 

 
 
 
 

Alarm – červený LED indikátor bliká a jednou za minutu zařízení 
vibruje. (Význam zeleného LED indikátoru viz část “GPS Indikátory”). 

1 

2 
3 

5 
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Indikátor napětí 
 

Vypnuté zařízení – Indikátory jsou vypnuté a zařízení nereaguje na 
žádné tlačítko. 

 
Zařízení je zapnuté v pohotovostním módu – Indikátory jsou vypnuté, 
ale zařízení reaguje na stisk tlačítek (v případě ztráty GSM signálu – 
svítí zelená LED dioda; v případě chybějící SIM karty – svítí červená  
LED dioda). 

 
 
    Vybitá baterie – LED dioda dvojitě bliká. 
 
 
 
    Zařízení se vypíná – obě diody se zapnou. 
 
 

Baterie je plně nabita – zelená LED dioda trvale svítí. (Když se zařízení 
nabíjí) 

 
Baterie je plně nabita – zelená LED dioda bliká. (Zařízení je odpojeno 
z PC nebo nabíječky). 

rů 
 

Baterie se nabíjí – zelená LED dioda bliká. (Zařízení je připojeno k PC 
nebo nabíječce) 

 
 
Indikátory GSM sítě 
 

Chybný PIN kód –  červená LED dioda pomalu bliká. 
Chybná SIM karta – červená LED dioda dvojitě bliká. 
Poznámka – v pohotovostním módu se zařízení chová odlišně. O 
indikaci v tomto stavu si prosím přečtěte část „Zařízení 
v pohotovostním stavu“. 

 
Připojování ke GSM síti – zelená LED dioda pomalu bliká. Indikátor 
“On” svítí déle než indikátor “Off”.  
Poznámka – v pohotovostním módu se zařízení chová odlišně. O 
indikaci v tomto stavu si prosím přečtěte část „Zařízení 
v pohotovostním stavu“. 

 
Připojeno ke GSM síti – zelená LED dioda pomalu bliká. Indikátor  
“Off” svítí déle než indikátor “On”.  
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    Připojení ke GSM síti selhalo – červená LED dioda dvojitě bliká. 
 
 
     

Probíhající konverzace – zelená LED dioda dvojitě bliká. 
 
 
 

Zařízení volá – zelená LED dioda bliká jednou za sekundu.  
 
 
                Posílání dat přes GPRS – zelená LED dioda rychle bliká. 
 
 
GPS indikátory 
 
    GPS modul je zapnutý – zelená LED dioda pomalu bliká. 
 
 
 
    Poloha je zafixovaná – zelená LED dioda dvojitě bliká. (GPS modul je  
                                                zapnutý) 

 
5.2 Indikace stisknutých tlačítek 

 
První funkce tlačítka je aktivní –  pro aktivaci první funkce tlačítko 
zmáčkněte a držte ho dokud neuslyšíte pípnutí a nerozsvítí se 
indikátory napětí a GSM sítě. V tomto okamžiku pusťte tlačítko 
 
 
 
Druhá funkce tlačítka je aktivní – pro aktivaci druhé funkce tlačítko 
stiskněte a držte ho dokud neuslyšíte dvě pípnutí a nerozsvítí se 
indikátory napětí, GSM a GPS. V tomto okamžiku pusťte tlačítko. 
 
  
Obě funkce jsou vypnuté – stiskněte a držte tlačítko dokud neuslyšíte 
třetí pípnutí. To značí, že obě funkce jsou vypnuté. 

 
 
5.3 Zvuková znamení 

 
Funkce aktivována –  krátké dvojité pípnutí. 
Funkce deaktivována – jedno krátké pípnutí. 
Zařízení restartováno – žádné zvukové upozornění. 
Chyba – jedno krátké, hluboké pípnutí. 
Zařízení se zapíná – dvě krátká pípnutí, vysoké a hluboké. 
Zařízení se vypíná – dvě dlouhá podobná pípnutí. 
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6. Krátký průvodce funkcemi přístroje 
 
6.1 Funkce Alarm 
 

Tato funkce posílá zprávu o alarmu na nastavená čísla. Je-li funkce Alarm aktivována, zapne se 
GPS přijímač, který vyhledává polohu. Zjištěné souřadnice spolu se zprávou o alarmu jsou zaslány na 
předem nastavená telefonní čísla. Alarm může být zaslán pomocí SMS a GPRS. Přečtěte si pozorně 
kapitolu „Alarm Menu“, kde zjistíte jak na nastavit typ zasílané zprávy, telefonní číslo a frekvenci 
zasílání.  
 

Formát SMS zprávy Alarm: 
 
 Neznámá poloha                     
 

� Alarm! 
� Id: <Název zařízení> 
� IMEI: <Identifikační číslo zařízení> 
� Time: <Čas ze satelitu> 
� Fix:  
� Sat:  
� Op: <Identifikační číslo operátora> 
� Cell: <Identifikační číslo buňky (BTS)> 
� Sig_Lvl: <Úroveň signálu max 32> 
� Bat_Lvl: <Procento kapacity baterie> 

 

Známá poloha 
 

� Alarm! 
� Id: <Název zařízení> 
� IMEI: <Identifikační číslo zařízení> 
� Time: <Čas ze satelitu> 
� Fix: <Souřadnice zařízení> 
� Sat: <Počet satelitů> 
� Op: <Identifikační číslo operátora> 
� Cell: <Identifikační číslo buňky (BTS)> 
� Sig_Lvl: <Úroveň signálu max 32> 
� Bat_Lvl: <Procento kapacity baterie> 

 
Pokud GPS přijímač nedokázal určit souřadnice, bude v alarmu zasláno identifikační číslo 

buňky mobilního operátora (BTS). 
Funkce Alarm může být vypnuta pomocí SMS. (Formát SMS zpráva :on a :off). Je-li aktivován 

režim Alarm, poloha přístroje se každou sekundu zaznamenává do paměti přístroje.  
 
6.2 Funkce SMS 
 

Toto je specifická odpověď na požadavek zaslaný pomocí SMS od uživatelů. Je-li zařízení 
v pohotovostním stavu a je aktivována funkce SMS, zařízení přečte uživatelský požadavek a vykoná 
ho. Pošle-li uživatel požadavek ve správném formátu, zařízení ho vykoná a pošle zpět SMS zprávu 
s opovědí na požadavek. SMS s odpovědí se posílá na přednastavená telefonní čísla. 
 
6.3 Speciální požadavky 
 

Jde o zprávy se speciálními požadavky, pomocí nichž lze zařízení ovládat. Speciální požadavky, 
které může uživatel použít: 

 
FIX? – zařízení aktivuje GPS modul, zjistí polohu a pošle uživateli souřadnice. 
INF? – Informace o stavu zařízení. Dostane-li zařízení tento požadavek, pošle veškeré 

informace o svém stavu 
GEO? – zařízení aktivuje GPS modul, zjistí polohu a zkontroluje nastavení Geo-Fence zóny 

(uživatelem nastavené oblasti). 
LIFE? – Životnost zařízení. Zařízení odešle zprávu s údaji o čase svého provozu. 
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MN? – (Mobile Navigon) Máte-li v mobilním telefonu operační systém Symbian a instalované 
mapy Navigon, můžete poslat SMS zprávu s textem MN? a obdržíte zpět souřadnice. Program 
Navigon zobrazí přesnou polohu zařízení na mapě.  

ALARM:ON –  Zapne funkci Alarm. 
ALARM:OFF – Vypne funkci Alarm. 
TRACK? – Zašle veškeré zaznamenané údaje pomocí GPRS na server. 
TRACK:ON – Zapne funkci „Track“ (Sledování). 
TRACK:OFF – Vypne funkci „Track“  
TRACK:ON,<interval sběru dat (sekundy)>,<trvání funkce “Track“ (min.)> 
Existuje také další možnost jak poslat speciální požadavek a to pomocí funkce “Request by 

Call” (Příkaz pomocí zavolání). Tato funkce umožňuje uživateli zavolat zařízení a získat požadované 
informace. Uživatel zavolá zařízení, zařízení rozpozná volající číslo, které musí být zadáno v poli 
“Request by Call” (Příkaz pomocí zavolání). Zařízení  pak ukončí hovor a zašle informace, které byly 
předem definované při nastavení funkce. Jak nastavit funkci „Request by Call“  se dozvíte v kapitole 
Menu volání. 
 
6.4 Funkce Call - volání 
 

V pohotovostním režimu můžete volat na předem definovaná telefonní čísla. Pro každé 
tlačítko mohou být nastavena dvě čísla, to znamená až osm čísel. Hovor ukončíte tlačítkem se 
symbolem červeného sluchátka. 

Příchozí hovory mohou být odmítnuty (červené sluchátko) nebo přijaty (zelené sluchátko). 
Hovor ukončíte tlačítkem se symbolem červeného sluchátka.  

V nastavení můžete upřesnit, zda se lze na zařízení  dovolat ze všech telefonních čísel, nebo 
pouze z čísel uvedených v seznamu. Je-li tato funkce aktivována, veškerá volání z neautorizovaných 
čísel budou odmítnuta.  

Zařízení můžete nastavit také tak, že přijme volání po určitém počtu zazvonění.  
Veškeré zde zmíněné funkce mohou být nastaveny s pomocí průvodce 

nastavením“Configuration Wizard“ (viz kapitola Popis vlastností zařízení) 
 
 
 
6.5 Funkce GPRS  
 

Je-li tato funkce aktivována, zařízení se spojí se serverem (TCP/IP protokol) a pomocí GPRS  
posílá online GPS souřadnice nebo načtená data z paměti.. Po skončení přenosu je paměť 
vyprázdněna. Pokud nemá zařízení uloženo žádná data, přenos dat pomocí GPRS se nezahájí.  

Funkci GPRS můžete aktivovat také pomocí SMS. Pro aktivaci pošlete SMS s textem „Track?“. 
Zařízení zkontroluje, jestli telefonní je číslo odesílatele v seznamu čísel autorizovaných pro SMS 
příkazy. Pokud číslo v seznamu není, zařízení SMS zprávu ignoruje. Pokud v seznamu číslo je, 
zkontroluje zařízení, jestli je SMS zpráva zadána ve správném tvaru. Je-li SMS zpráva správně zadána, 
zařízení odešle data na server. Po odeslání dat zařízení vyčistí paměť. Pokud byly parametry serveru 
zadány chybně, zasílání dat bude přerušeno a paměť zařízení nebude smazána.  
 
6.6 Funkce Modem Emulation – GSM modem  
 

GH1200 komunikátor může být připojen k PC pomocí USB portu a po aktivaci funkce 
„Modem Emulation“ může být použit jako běžný GSM/GPRS USB modem. Je-li tato funkce 
aktivována, může být zařízení ovládáno pomocí AT příkazů. Program „GPS Assistant“ umožňuje 
uživateli prohlížet veškeré odeslané a doručené zprávy v okně „Inbox“ (Doručená pošta), „Sent Item“ 
(Odeslaná pošta) a „Saved Item“ (Uložené zprávy). 
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6.7 Funkce Geo-Fence – uživatelem nastavitelné zóny 
 

Tato funkce zobrazuje zónu Geo-Fence, ve které se zařízení nachází. Uživatel může nastavit až 
deset vlastních zón.  

V konfiguraci můžete nastavit název zóny, souřadnice středu, poloměr (v metrech) a šířku. 
Každá zóna může mít nastaven vlastní rozvrh datum a času, kdy je aktivní.  

Po aktivaci funkce pomocí tlačítka začne zařízení kontrolovat, jestli byla překročena Geo-
Fence zóna. Pokud je zjištěno překročení (oběma směry), zařízení pošle SMS zprávu prvnímu číslu 
zadanému v nastavení funkce Alarm (viz kapitola Funkce Alarm).  

Dostane-li zařízení zprávu s požadavkem „GEO?“, zkontroluje zónu, ve které se nachází a   
má-li zóna jméno. Jméno zóny poté pošel uživateli. Není-li zjištěna žádná zóna, zařízení pošle zprávu, 
kde bude zóna pojmenována jako „not available“ (nedostupná, N/A). 

 
6.8 Funkce Silent Call - tiché volání (odposlech) 

 
Je-li funkce aktivována, je zahájeno volání bez jakéhokoliv zásahu uživatele zařízení. Pro 

aktivaci funkce pošlete SMS zprávu ve tvaru “SPY“. Jakmile zařízení obdrží tuto zprávu, porovná číslo 
odesílatele se seznamem čísel autorizovaných pro SMS příkazy. Pokud číslo odesílatele není na 
seznamu, zařízení bude zprávu ignorovat. Pokud je číslo v seznamu, přístroj rozpozná příkaz a zahájí 
volání na číslo, z něhož byla odeslána SMS zpráva, aniž by o této aktivitě byl informován držitel 
zařízení. 
 
6.9 Funkce Track Log – záznam o sledování 
 

Každý požadavek na zjištění GPS souřadnic je uložen ve vnitřní paměti přístroje. Zařízení tak 
vytváří historii sledování, kterou si můžete později prohlédnout v počítači. Každý uložený bod 
obsahuje následující informace: 

 
� Datum 
� Čas 
� Zeměpisná šířka (např. 54,123456) 
� Zeměpisná délka (např. 25,123456) 
� Nadmořská výška [m] 
� Směr 
� Rychlost 
� Počet satelitů 
� ID buňky 
� Úroveň GSM signálu (max 32) 
� Operátor 

 
Informace jsou uchovány v paměti přístroje. Po zaplnění paměti je nejnovější záznam uložen 

na místo nejstaršího (FIFO – First in, First Out). V tomto případě jsou uloženy pouze nejnovější 
informace. 

Veškerá data uložená v paměti mohou být přenesena do PC přes USB. Pro tento účel použijte 
program “GPS Assistant” (GPS asistent). 

Zařízení má vnitřní paměť 1MB pro ukládání záznamů což odpovídá cca 16.000 záznamů. 
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6.10 Oznámení o stavu baterie 
 

Komunikátor GH1200 může informovat o stavu baterie pomocí SMS zprávy. Tato funkce je 
volitelná. V závislosti na nastavení pošle zařízení zprávu prvnímu číslu v seznamu v nastavení funkce 
Alarm. (viz kapitola Alarm Menu). 
 
6.11 Funkce NMEA  
 

Tato funkce umožňuje sledování současné pozice zařízení na digitální mapě. Tato funkce je 
možná pouze pokud je zařízení připojeno k počítači přes USB port. Jakmile je kabel odpojen, funkce 
se automaticky vypne. Je-li funkce aktivována, zařízení udává svůj NMEA kód, který rozpozná 
digitální mapa pro navigaci. Pro připojení k digitálním mapám zvolte správnou rychlost. Rychlost 
přenosu dat můžete nastavit v hlavním menu programu „GPS Assistant“. 

 
6.12 Mapy 
 

Program automaticky vyhledá digitální mapy nainstalované v počítači uživatele. Pokud je 
instalována více než jedna mapa, zařízení vyhledá všechny a uživatel si z nich může vybrat. V současné 
době program podporuje tyto mapy: 

� Map Point 
� Akis (Lithuanian) 
� Google Earth (Uživatel může do této mapy načíst záznamy o sledování – viz kapitola 

Kopírování záznamů ze zařízení) 
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7. Jak začít 
 

� Vložte SIM kartu. 
� Instalujte požadované ovladače a software do vašeho PC (viz kapitola 7.2 Instalace 

software) 
� Baterie musí být plně nabita. (Obvykle se nabíjí během připojení zařízení k PC přes 

USB port, ale můžete použít i nabíječku). 
� Zapnutí přístroje: Chcete-li zapnout přístroj, připojte jej do USB portu a přístroj se 

automaticky zapne. Další možností je stisknout a držet tlačítko na horní straně přístroje, 
dokud se nerozsvítí zelená LED dioda . Uvolněte tlačítko jakmile se LED dioda 
rozsvítí .   

� Nastavte parametry zařízení pomocí programu „GPS Assistant“ (viz kapitola Krátký 
průvodce funkcemi přístroje) 

 
Poznámka: SIM karta musí mít deaktivovaný PIN kód. PIN kód můžete deaktivovat pomocí 
mobilního telefonu. 

 
POZNÁMKA: PRO VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ ZMÁČNĚTE A DRŽTE TLAČÍTKO NA 
HORNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE DOKUD SE NEROZSVÍTÍ VŠECHNY LED DIODY 
ZELENĚ. JAKMILE SE DIODY ROZSVÍTÍ, UVOLNĚTE TLAČÍTKO. 

 
 
7.1 Připojení k PC 
 

Dříve, než připojíte zařízení k PC, nainstalujte prosím: 
 

� Ovladače 
� “GPS Assistant” software 

 
Veškeré potřebné ovladače a software jsou na CD, které dostanete spolu s přístrojem. Máte-li 

připojení k Internetu, můžete si zkontrolovat poslední update softwaru (www.teltonika.com). Verzi 
softwaru zjistíte v menu Help (Nápověda) – About (O programu) na panelu nástrojů. 

Je-li zařízení připojeno k PC, baterie se začne nabíjet. Proces nabíjení signalizuje  indikátor na 
komunikátoru. (Viz kapitola Indikace zařízení). Je-li zařízení poprvé připojeno s prázdnou baterií, 
LED dioda začne blikat až po chvíli.  

Pokud je vložena vadná SIM karta, nebo ji zařízení nedokáže rozpoznat, ozve se zvukové 
znamení (3 krátká pípnutí) a přístroj se automaticky restartuje a pokusí se znovu připojit. Po třetím 
pokusu o připojení se zařízení přepne do pohotovostního režimu a rozsvítí se LED indikátor  (viz 
kapitola Indikace zařízení).  

Je-li SIM karta vložena později, musí se přístroj restartovat.. 
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7.2 Instalace software  
 
Systémové požadavky: 
Operační systém: MS Windows 2000 SP3 nebo MS Windows XP SP1 
http://www.microsoft.com 
Volné místo na disku: 20 MB 
Minimální rozlišení 
monitoru: 

1024 x 768 (celá obrazovka) 

Verze programuWindows 
Installer: 

3.0 

http://www.download3k.com/DownloadLink1-UWin-Installer.html 
Komponenta: MS .NET framework 2.0  
http://213.226.139.30/Downloads/tavl/Tavl%5FClient/Net%5F2.0%5Fframework/dotnetfx.zip 
Ovladač: Silicon Laboratories CP210x USB 
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/USB/en/mcu_vcp.htm 

 
Všechny komponenty by měly být na přibaleném CD, pokud je zde nenaleznete, stáhněte si je 

z Internetu na uvedených odkazech.  
Po instalaci všech zmiňovaných komponent spusťte program “GPS Assistant”. Vložte přibalené 

CD do CD-ROMu. Instalace bude zahájena po dvojitém kliknutí na soubor „Setup.exe“ umístěný na 
...\Software\GPS Assistant\Setup_1.0.x . Nainstalujte program “GPS Assistant” pomocí níže 
zobrazených oken: 

 
 

Obr. 7.2.1 Postup instalace software 
 

Po dokončení instalace dvojitě klikněte na ikonu „GPS Assistant“ na pracovní ploše a spusťte 
program. 

1 

2 

3 

4 
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8. Úvod do programu GPS Assistant  
 

Pro spuštění programu aktivujte odkaz „GH1200 GPS Assistant“. Jakmile je program stažený, 
zobrazí se hlavní obrazovka s několika zónami: 
 

� Tři hlavní skupiny menu A 
� Uživatelské nastavení B 
� Tlačítka menu C 
� Dynamické menu (mění se podle vybrané skupiny) D 
� Obrazovka zvoleného menu E 
� Stavový řádek F 

 

 
 

Obr. 8.1. Hlavní obrazovka programu „GPS Assistant“  
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� V poli A můžete volit mezi třemi hlavními skupinami: 
i. Mapy – digitální mapy, které zobrazují souřadnice zařízení; 

ii. SMS – práce s SMS zprávami (odesílání, přijímání a psaní); 
iii. Nastavení – nastavení zařízení (pomocí USB nebo SMS). 

 

 
Obr. 8.2. Hlavní skupiny menu 

 
Pole B popisuje uživatele systému (zařízení). 

 

 
Obr 8.3. Pole popisu uživatelů 

 
Pole C se skládá z tlačítek, která zobrazují nejpoužívanější menu. Jejich význam se zobrazí, 

když podržíte nad ikonou kurzor myši. 
 

 
 

Obr. 8.4. Pole s ovládacími tlačítky menu 
 

Pole D zobrazuje další ovládací tlačítka podle zvoleného hlavního menu. 
 

 
Obr. 8.5. Pole s dalšími ovládacími tlačítky 
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Pole E zobrazuje hlavní informace zvoleného hlavního menu (mapy nebo nástroje pro 

nastavení a ovládání zařízení). 

 
Obr. 8.6. Pole nastavení hlavních funkcí 

 
Pole F zobrazuje informace o připojení zařízení. 

 

 
Obr. 8.7. Pole externího zařízení 

8.1 Zobrazení umístění na mapě 
S pomocí programu „GPS Assistant“ můžete na mapě zobrazit souřadnice zařízení doručené 

po zaslání příkazu nebo obdržení zprávy s alarmem. 
Pro zobrazení musíte: 

� Spustit program „GPS Assistant“. (Standardně je program nastaven tak, že se otevře 

hlavní obrazovka. Pokud ne, klikněte na  mapy) 
� Klikněte na “Tools” (Nástroje) na panelu nástrojů. Nyní se otevře zvolené dialogové 

okno. 
� Vyberte „Show Location on Map...“ (Zobraz umístění na mapě). V otevřeném okně 

vložte zeměpisnou délku (Longitude) a šířku (Latitude). 

 
 

� Vložte data, která jste obdrželi, do příslušných polí a klikněte na „Show“´(Zobraz). 
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8.2 Editace uživatelských dat 
 

Je-li zařízení připojeno k PC poprvé, program se Vás zeptá, jestli chcete zaregistrovat uživatele. 
(Viz kapitola 9.1 Plná funkčnost), v tom případě vytvořte nového uživatele, data mohou být nastavena 
později.  

Chcete-li změnit uživatelská data: 
� Spusťte program „GPS Assistant“. 
� Připojte zařízení k PC přes USB port. 
� Klikněte na „Connect“ (Připojit). 
� Vyberte „View“ (Zobrazit) ve standardním menu. 
� V otevřeném dialogovém okně vyberte „Edit Profile“ (Upravit profil), nebo klikněte na 

“Profile” (Profil) v menu tlačítek.  
� V otevřeném okně klikněte na “Edit” (Upravit) pro upravení dat, nebo klikněte na 

“Delete” (Smazat), chcete-li uživatele smazat. 
 

 
 

� Po kliknutí na “Edit“ (Upravit)  v otevřeném okně můžete změnit uživatelské jméno 
„Name“, telefonní číslo „Phone No.“  a podívat se na identifikační číslo zařízení 
„IMEI“ a verzi ovladače “Version“. 
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8.3 Kopírování záznamů ze zařízení 
 

Zařízení má vnitřní paměť 1MB, do které může ukládat údaje o sledování v podobě souřadnic. 
Pro přenesení těchto údajů do PC: 

� Spusťte program „GPS Assistant”. 
� Připojte zařízení k PC přes USB port. 
� Klikněte na „Connect“ (Připojit). 
� Vyberte „View“ (Zobrazit) ve standardním menu. 

� Vyberte „Track Log“ (Údaje o sledování) v otevřeném okně, nebo klikněte na  
v menu tlačítek. Otevře se okno „Track Log“. 

 
 

� Klikněte na  „Copy Track“ (Kopírovat údaje o sledování). Šipka na pravé straně Vám 
umožní vybrat údaje, které chcete kopírovat do PC. ( „Track Log“ –  údaje o sledování; 
„Regular Points“ – údaje o připojení GPS přijímače;  „Alarm Points“ –  údaje o 
alarmech.) 

 
Poznámka: Pokud se – v průběhu kopírování – objeví chybové hlášení (obr. 8.3.1.), klikněte 

na “OK“ pro jeho zobrazení. Možná řešení: optimalizujte sledování navýšením vzdálenosti mezi 
dvěma body (8.3.2 obr. a) nebo zvyšte počet zobrazovaných bodů na maximum (8.3.2 obr. b). 
 

 
 

Obr. 8.3.1 Chybové hlášení 
 

   
 
   (a)       (b) 

 
Obr. 8.3.2 Filtr dat a okno zobrazení 

  
� Po skončení kopírování údajů ze zařízení do PC se program zeptá, jestli chcete údaje 

uložit (“Yes“´- uloží všechna zkopírovaná data, “No“  - zruší ukládání dat). 
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V okně “Track Log“ může uživatel filtrovat data podle data a času. Pro zobrazení dat za určité 

období vložte datum a čas do polí ”From“ (Od) a “To“ (Do). Po zadání období klikněte na ”Apply“ 
(Použít). Zobrazí se údaje pouze za určité období. Údaje můžete: 

� Uložit v programu (“Save Track“) 
� Vytvářet archivy dat s určitým formátem (“Export“) 
� Zobrazit na mapě Google Earth (“Open KML File“) 

 
Poznámka: Tlačítko „Open KML File” je aktivní pouze pokud máte v počítači 

nainstalovaných program „Google Earth“. (Program si můžete stáhnout z 
http://earth.google.com/download-earth.html). 

Data uložená v programu mohou být zobrazena na mapě kliknutím na “Show“ (Zobrazit). 
Archiv dat můžete odeslat dalším uživatelům, kteří si jej mohou prohlédnout v programu “GPS 

Assistant“, Microsoft Excel nebo jiném programu, který podporuje soubory ve formátu *.xml. 
Pro odstranění dat ze zařízení klikněte na tlačítko “Clear Log” (Vymazat údaje). Pro smazání 

dat uložených v programu klikněte na “Delete” (Smazat), pro přejmenování klikněte na “Rename” 
(Přejmenovat). 
 
8.4 Importovat soubor nastavení 
Pro importování souboru nastavení do programu musíte: 

� Spustit program “GPS Assistant“. 
� Připojit komunikátor GH1200 k PC přes USB port (Nemusíte přístroj připojovat, 

pokud chcete nastavení prohlédnout. Pokud uživatel nejdříve prohlíží nastavení v PC a 
teprve potom připojí komunikátor, program načte hodnoty z komunikátoru a přepíše 
hodnoty původní). 

� Kliknout na tlačítko “Configuration“ (Nastavení). 
� Vybrat “Load Configuration from File“ (Nahrát nastavení ze souboru) ve standardním 

menu. 
� V otevřeném okně vybrat soubor s nastavením a kliknout na ”Open“ (Otevřít). 
� Soubor s nastavením se importuje do programu. 

 
8.5 Zadání nastavení v zařízení 
 
Pro zadání nastavení v zařízení musíte: 

� Spustit program “GPS Assistant“. 
� Připojit zařízení k PC pomocí USB.  
� Kliknout na “Configuration“ (Nastavení). 
� Stisknout tlačítko “Handheld GPS” (Kapesní GPS) ve standardním menu a vybrat 

“Send Changes” (Odeslat změny). 
� Po přenosu dat se zařízení automaticky restartuje. 

 
8.6 Posílání NMEA 
 

Chcete-li připojit komunikátor GH1200 k digitální mapě a podívat se na jeho současnou 
polohu, měli byste nastavit rychlost přenosu dat NMEA na podobnou úroveň jako má digitální mapa. 
Na jakou úroveň nastavit rychlost přenosu dat NMEA Vašeho zařízení zjistíte v menu 
“Configuration” (Nastavení) v “Mine” (Moje). (viz kapitola Popis vlastnostní zařízení). Pak musíte 
nastavit NMEA funkci na jednom z tlačítek komunikátoru a stisknutím tohoto tlačítka začnete posílat 
NMEA data.. Pro nastavení funkce NMEA na tlačítku komunikátoru můžete použít průvodce 
nastavením Configuration Wizard nebo v menu Configuration (Nastavení) ->active profile (Aktivní 
profil) -> keyboard (Klávesnice). (Viz kapitola Menu klávesnice). 
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8.7 Změna na nastavení zařízení pomocí SMS 
 

Nastavení zařízení může být změněno posláním SMS s parametry nastavení a zvláštním 
požadavkem spouštějícím změny nastavení zařízení. Nastavení zařízení může být měněno postupně 
nebo celé najednou. Nejjednodušším způsobem je použít GSM modem připojený k PC. Modem může 
být připojen k programu “GPS Assistant”  a může posílat SMS zprávy komunikátoru jediným 
kliknutím na tlačítko“Send“  (Odeslat). SMS zpráva s parametry obsahuje: 

CFG (zvláštní příkaz) 1 (číslo profilu);GPS: (nastavení) 1,180,0,0,10,60,1,~,~;(hodnota parametrů) 
Další možností je poslat SMS s konfiguračním příkazem, číslem profilu, skupinou nastavení a 

parametry komunikátoru z mobilního telefonu (příklad textu zprávy: CFG1;TRACK:2,60;) 
Program “GPS Assistant” může vytvořit zasílaný text. Každá skupina nastavení v profilu má 

okno “Configuration Through SMS“ (Nastavení přes SMS) (Obr. 8.5.1), kde vidíte konkrétní text 
zprávy pro nastavení pomocí kliknutí na tlačítko “Replace“ (Nahradit).  

 

 
 

Obr. 8.5.1 Okno nastavení přes SMS 
 
Při přechodu k další skupině nastavení a změně parametrů můžete původní hodnoty připojit 

k předcházejícímu textu kliknutím na “Append” (Přidat). Níže najdete pole s informacemi o 
zbývajícím počtu znaků, počtu zpráv, adresátovi zprávy a jeho čísle. 
 
Příklad: 
 

CFG1;GEO1:1,Kaunas,54.94292,23.96668,1268,572,127,0,1439; 
 
CFG – Zvláštní příkaz pro nastavení Gh1200 pomocí SMS 
1 – Číslo aktivního profilu 
; - oddělovač 
GEO – Název funkce, kterou chcete nastavit 
1 – Číslo Geo-Fence zóny  (0 - 9) 
: - oddělovač 
1 – Zóna aktivována (ON- 1, Off- 0) 
, - oddělovač 
Kaunas –  Název zóny (v tomto případě název města) 
, - oddělovač 
54.94292 – zeměpisná šířka 
, - oddělovač 
23.96668 – zeměpisná délka 
, - oddělovač 
1268 – poloměr Geo-Fence zóny (ve zprávě 1 odpovídá 10ti metrům, takže pokud zadáte 1268 

znamená to 1268*10 = 12.680 m) 
, - oddělovač 
572 – šírka Geo-Fence zóny (ve zprávě 1 odpovídá 10ti metrům, takže pokud zadáte 572 

znamená to 572*10 = 5.720 m) 
, - oddělovač 
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127 – dny v týdnu (všechny dny) (každý den je zastoupen jedním číslem, toto číslo udává, který 
den byl vybrán. Pondělí – 2, Úterý – 4, Středa – 8, Čtvrtek - 16, Pátek – 32, Sobota – 64, Neděle - 1. 
Pokud chcete zadat více dní, např. středa a čtvrtek, zadejte součet těchto dní (8+16=24) ). 

, - oddělovač 
0 – čas začátku (min) (00:00) 
, - oddělovač 
1439 – čas konce (min) (23:59) 
; - oddělovač je potřeba pokud chcete nastavit další Geo-Fence zónu ve stejné SMS zprávě. 

 
8.8 Options - Možnosti 
 

Můžete změnit zobrazení přenášených dat z komunikátoru a synchronizační parametry mezi 
zařízením a PC pomocí menu “Options” (Možnosti). Okno můžete otevřít ve standardním menu 
kliknutím na Tools (Nástroje) -> Options (Možnosti). Objeví se následující okno. 

 

 
 
Můžete změnit parametry zobrazování údajů o sledování v první záložce okna „Options“ 

(Možnosti) – „Track“ (Sledování). V další záložce můžete změnit parametry zobrazování Geo-Fence. 
V záložce „GPS device“ (GPS zařízení) a „GSM modem“ můžete změnit parametry synchronizace s 
PC. Jazyk programu a čas mohou být změněny v záložce „Misc“ (Různé). 

 
Poznámka: Parametry v okně „Options“ jsou pouze pro program a jeho synchronizaci se 

zařízením, ale ne pro samotné zařízení. Pokud zadáváte nastavení do komunikátoru GH1200, tyto 
parametry nebudou zapsány do paměti zařízení. 
 
8.9 PIN kód 
 

Pokud do komunikátoru vložíte SIM kartu s aktivovaným požadavkem na kód PIN, zařízení 
nebude schopno se připojit ke GSM síti. Proto musíte požadavek na PIN kód odstranit, což můžete 
udělat dvěma způsoby: 

Buď můžete deaktivovat PIN kód v mobilním telefonu v bezpečnostním nastavení, nebo 
můžete připojit zařízení k PC a zadat PIN v programu „GPS Assistant“.  

 
Abyste mohli zadat PIN kód v programu „GPS Assistant“, musíte připojit zařízení k PC a 

stisknout tlačítko „Connect“ (Připojit). Zařízení se pokusí připojit k PC, zatímco program kontroluje 
SIM kartu vloženou v zařízení. Pokud není vložena žádná SIM karta, můžete se připojit k programu a 
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změnit nastavení zařízení. Pokud byla SIM karta vložena, program pokračuje kontrolou , zda byl 
správně zadán PIN kód. Pokud kód není vložen, nebo je vložen chybně, program automaticky otevře 
okno s polem pro vložení PIN kódu. Pokud neznáte správný PIN kód, ale chcete pouze změnit 
nastavení zařízení, stiskněte tlačítko “Cancel” (Zrušit) a zařízení se připojí k PC. 

 
 
8.10 Nastavení kláves 
 

Zařízení má šest kláves, funkci každé klávesy můžete nastavit. Každá klávesa může mít dvě 
funkce. Více informací o funkcích kláves viz kapitola Funkce zařízení. Pro nastavení funkce klávesy 
proveďte následující kroky: 

 
Nastavení první funkce klávesy 
 

1. Zmáčkněte tlačítko nastavení . 
2. Vyberte aktivní profil. 
3. Vyberte menu „Keyboard“ (Klávesnice). 
4. Vyberte požadovanou klávesu. (1) 
5. Vyberte záložku Functionality (Funkce). (2) 
6. V tabulce „First Function“ (První funkce), v poli 

„Function“ (Funkce) vyberte požadovanou 
funkci. Všechny dostupné funkce si můžete 
prohlédnou po zmáčknutí šipky vedle pole 
Function. (3) 

7. Pole „Data“ se vyplní v závislosti na zvolené 
funkci 

 

 

Nastavení druhé funkce klávesy 
 

1. Zmáčkněte tlačítko nastavení . 
2. Vyberte aktivní profil. 
3. Vyberte menu „Keyboard“ (Klávesnice). 
4. Vyberte požadovanou klávesu. (1) 
5. Vyberte záložku Functionality (Funkce). (2) 
6. V tabulce „Second Function“ (Druhá 

funkce), v poli „Function“  (Funkce) vyberte 
požadovanou funkci. Všechny dostupné 
funkce si můžete prohlédnou po zmáčknutí 
šipky vedle pole Function. (3) 

7. Pole „Data“ se vyplní v závislosti na zvolené 
funkci 
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8.10.1 Nastavení funkce SMS 
 
Pro nastavení funkce SMS pro určitou klávesu musíte: 

1. Stisknout tlačítko nastavení  . 
2. Vybrat aktivní profil. 
3. Vybrat menu „Keyboard“ (Klávesnice). 
4. Vybrat zvolenou klávesu.  
5. Vybrat záložku „Functionality“ (Funkčnost).  
6. V tabulce„First Function“ (První funkce), v poli „Function“ (Funkce) vyberte funkci SMS.  
7. V poli „Data“ vložte konkrétní data. 
 

a. 0<mezera><telefonní číslo> - aktivuje funkci INF?. Více informací viz kapitola Speciální 
požadavky. 

b. 1<mezera><telefonní číslo> - aktivuje funkci MN? Více informací viz kapitola Speciální 
požadavky. 

c. 2 <mezera><telefonní číslo> - aktivuje funkci GEO?. Více informací viz kapitola 
Speciální požadavky 

d. 3 <mezera><telefonní číslo> - aktivuje funkci LIVE?. Více informací viz kapitola 
Speciální požadavky 

e. 4 <mezera><telefonní číslo> - aktivuje funkci FIX?. Více informací viz kapitola Speciální 
požadavky 

 
 

 
 

 
Příklad: zde můžete vidět ukázku nastavení jedné 
z kláves, po jejímž stisknutí bude odeslána SMS se 
souřadnicemi (FIX) na telefonní číslo 
+37011111111. 
 

 

8.10.2 Nastavení funkce volání 
 

Pro nastavení funkce volání pro určitou klávesu musíte: 

1. Stisknout tlačítko nastavení  . 
2. Vybrat aktivní profil. 
3. Vybrat menu „Keyboard“ (Klávesnice). 
4. Vybrat zvolenou klávesu.  
5. Vybrat záložku „Functionality“ (Funkčnost).  
6. V tabulce„First Function“ (První funkce), v poli „Function“ (Funkce) vyberte funkci volání.  
7. V poli „Data“ vložte telefonní číslo 
8. Stiskněte tlačítko „Send Changes“ (Poslat změny). 
 
 

 

 
Příklad: zde můžete vidět ukázku nastavení jedné 
z kláves, po jejímž stisknutí se zahájí volání na 
telefonní číslo +37011111111. 
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8.10.3 Nastavení funkce GPRS 
 
Pro nastavení funkce GPRS pro určitou klávesu musíte: 

1. Stisknout tlačítko nastavení  . 
2. Vybrat aktivní profil. 
3. Vybrat tabulku „Keyboard“ (Klávesnice). 
4. Vybrat zvolenou klávesu.  
5. Vybrat záložku „Functionality“ (Funkčnost).  
6. V tabulce„First Function“ (První funkce), v poli „Function“ (Funkce) vyberte funkci GPRS.  
7. V poli „Data“ vložte číslo serveru. 
8. Stiskněte tlačítko „Send Changes“ (Poslat změny). 

 
 

 
 

 
Příklad: zde můžete vidět ukázku nastavení jedné 
z kláves, po jejímž stisknutí budou veškerá data 
poslána prvnímu serveru.  
 

 
 

 
8.11 Příkaz pomocí volání 
 

Zde můžete nastavit telefonní číslo, z něhož můžete na komunikátor zavolat. Zařízení hovor 
odmítne a provede konkrétní funkci, kterou můžete nastavit pomocí programu GPS Assistant. Pro 
nastavení této funkce musíte: 

� Spustit program GPS Assistant 
� Stisknout tlačítko nastavení 
� Vybrat aktivní profil 
� Vybrat funkci volání 
 

 
 

Do pole 1 vložte telefonní číslo z nějž budete zasílat speciální požadavky (např. 
+37062212123). 

V poli 2 vyberte požadovanou funkci. Pro přehled všech dostupných funkcí stiskněte šipku 
vedle pole. Posledním krokem je vložení telefonního čísla, na které bude zařízení odpovídat. Pokud 
zvolíte funkci Alarm zapnut/vypnut, Sledování zapnuto/vypnuto, ponechte třetí pole volné. Pokud 
zvolíte funkci GPRS, zadejte do pole 3 číslo serveru. 
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8.12 Nastavení Geo-Fence 
 

Pro nastavení Geo-Fence klikněte na tlačítko ”Configuration“ (Nastavení) a: 
� Vyberte aktivní profil. 
� Vyberte Geo-Fence. 
� Vyberte aktivní zónu (např. GF (1-ON)) se jménem, které musí být vloženo v poli 

“Zone Name“ (Název zóny). 
� Klikněte na “Select on Map“ (Vybrat mapu).  
� Označte zónu podle požadavku programu. 
� Klikněte na “Done“ (Hotovo). Program automaticky vloží souřadnice středu označené 

zóny do polí ”Geo-Fence Centre Latitude“ (Zeměpisná šířka středu Geo-Fence) a 
“Geo-Fence Centre Longitude“ (Zeměpisná délka středu Geo-Fence) a její poloměr do 
pole “Geo-Fence Radius“ (Poloměr Geo-Fence) 

� Vložte šírku do pole “Geo-Fence Thickness“ (Šířka Geo-Fence). (Doporučená šírka 
zóny je 40-60% jejího poloměru). 

 
Vyberte “Write to device” (Přepsat do zařízení), je-li zařízení připojeno k PC, nebo „Save to 

file“ (Uložit do souboru), není-li zařízení připojeno. 
 

9. Jednoduché nastavení zařízení 
 
9.1 Plná funkčnost 
 

� Levým tlačítkem myši dvojitě klikněte na ikonu programu GPS Assistant. Otevře se 
hlavní okno programu.  

� Připojte komunikátor k PC a počkejte dokud PC nerozpozná zařízení. 
� Klikněte na “Connect“ (Připojit) v poli “User“ (Uživatel). 
� Pokud připojujete zařízení k programu poprvé, objeví se následující okno:  

 

 
� Po připojení zařízení k PC se objeví okno průvodce nastavením programu GPS 

Assistant. Zde vložte základní data. 
 

Vložte název 
zařízení 

Vložte telefonní 
číslo zařízení 

Click Yes 

Click Create 
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Doporučujeme označit všechny možnosti v okně průvodce nastavením, nastavujete-li 
parametry poprvé. 
 

 

Uživatelské jméno 
zařízení 

Vyzváněcí melodie 

Hlasitost vyzvánění 

Hlasitost 
reproduktoru při 

hovoru 

Časové pásmo 

Aktivovat GPS 
přijímač 

Vyberte funkci “Fix”  

Vyberte funkci 
“Tracking” 

(Sledování) 

Vyberte funkci 
“Geo-Fencing”  

Nastavte automatické 
zapínání GPS 

přijímače 

Odznačte tuto 
funkci 
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V okně Geo-Fence můžete aktivovat a pojmenovat až deset zón. Pro úplné nastavení musíte 

použít detailní parametry zařízení. Jak nastavit Geo-Fence se dozvíte v kapitole 10.3 Geo-Fence menu.  
 

Nastavte dobu 
ukládání dat ze 

sledování 

Nastavte interval 
obnovování GPS 

souřadnice 

Aktivujte a 
pojmenujte Geo-

Fence zónu 
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Nastavujte-li funkce poprvé, doporučujeme označit všechny funkce v okně GSM. V tomto 
případě uvidíte přednastavené funkce a vyzkoušíte si funkčnost zařízení. Více informací viz kapitola 
“10. Detailed device parameters description“ (Detailní popis vlastností zařízení). 
 

 
 

Aktivujte GSM 
přijímač 

Vyberte funkce 
SMS 

Vyberte funkci 
Alarm  

Vyberte funkci 
Silent Call  

Vyberte funkci 
volání 

Vypněte zvukové 
upozornění na 

SMS zprávu (Off) 

Vytvořte seznam povolený čísel pro posílání 
požadavků přes SMS. (např. Spy; Geo?; Fix?; 

Alarm:on; Alarm:off, etc.) 
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Pokud nastavíte posílání zpráv přes GPRS, musíte zadat GPRS nastavení kliknutím na “GPRS 
Settings“ (Nastavení GPRS). 
 

 
 

Pozn.: Údaje pro GPRS nastavení jako je IP adresa serveru, Server Port, atd. si vyžádejte od 
vašeho poskytovatele služeb serveru. APN nastavení si vyžádejte od vašeho poskytovatele služeb GSM 
sítě. 
 

Nastavte způsob 
posílání Alarmu. 

Vytvořte seznam 
povolených čísel, kterým 

budou doručovány 
Alarmy 

Nastavte časový 
interval pro 

posílání Alarmu. 

Nastavte periodu 
zasílání Alarmu. 

Zvolte, jestli 
chcete doručovat 

zprávy o stavu 
baterie. 
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Aktivujte funkci 
Silent Call 

(Odposlech) 

Vytvořte seznam čísel, 
která budou moci tuto 

funkci používat po zaslání 
SMS požadavku „SPY“ 

Nastavte příchozí 
hovory od každého 

(Everybody) 

Pro vypnutí automatického 
přijímání hovorů odznačte 

tento box. 

Označte pokud 
chcete slyšet 

minutová 
upozornění během 

hovoru. 
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Pokud zvolíte funkci “Call” (Volání) nebo “SMS”, objeví se další okno pro zadání telefonního 
čísla. Vložením čísla přiřadíte toto číslo konkrétnímu tlačítku a jeho stiskem můžete uskutečnit volání 
nebo poslat SMS na toto číslo. Nebude-li vloženo žádné číslo, zvolená funkce zůstane neaktivní. 
 

 
 

V posledním okně průvodce nastavením můžete zvolit, jestli chcete nastavení přepsat do 
zařízení, nebo jej uložit do souboru pro pozdější použití. “Write to Device” (Přepsat do zařízení) 
zůstane neaktivní, pokud není komunikátor připojen k PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostřední tlačítko je 
přednastaveno jako Alarm 
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9.2 Jednoduché nastavení funkce mobilního telefonu 
 

Připojte zařízení k PC a spusťte program GPS Assistant. Klikněte na “Connect” (Připojit) a 
zadejte nastavení pomocí průvodce nastavením Configuration Wizard. Můžete volat až na čtyři 
telefonní čísla a přijímat volání ze všech telefonních čísel. 
 
Configuration Wizard – Okno Main (Hlavní okno): 

� Vyzváněcí melodie 
� Hlasitost reproduktoru při hovoru 
� Hlasitost vyzvánění 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno GPS: 

� Odznačte “Enable GPS“ (Povolit GPS) 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno GSM: 

� Odznačte “SMS“ 
� Odznačte “Alarm“ 
� Označte “Silent Call“ (Odposlech - Viz kapitola 3.7 Silent Call) 
� Označte “Call“  (Volání – viz kapitola 3.3 Call) 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno Silent Call (Odposlech): 

� Pokud chcete použít funkci Silent Call (Funkce Silent Call) – nastavte ON, pokud ne - 
nastavte OFF. Pokud chcete použít funkci, vytvořte seznam čísel, která mohou funkci 
využívat. 

� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 
 
Configuration Wizard – Okno Call (Volání): 

� Doporučujeme odznačit “Auto Answer“ (automatický příjem hovorů). Pokud se 
rozhodnete funkci ”Auto Answer“ použít, v okně “After“ nastavte zvukové znamení 
před přijetím hovoru 

� Označte “Minute Minder“ (ohlašování minut při hovoru) 
� V poli Caller Group (skupina volajících) vyberte “Everybody“ (Každý) 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno Keyboard (Klávesnice): 

� Vyberte funkci “Call” (Volání) pro všechny čtyři tlačítka (Funkce Call - volání) a 
přiřaďte jim telefonní čísla. 

� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 
 
V posledním okně průvodce nastavením Wizard: 

� Zvolte “Write to Device” (Přepsat do zařízení) 
� Klikněte na tlačítko “Finish“ (Dokončit) 
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9.3 Jednoduché ukládání dat GPS  
 

Připojte zařízení k PC a spusťte program GPS Assistant. Klikněte na “Connect” (Připojit) a 
zadejte nastavení pomocí oken průvodce nastavením Configuration Wizard. Můžete ukládat údaje o 
sledování a později je zobrazit v počítači v programu GPS Assistant. 
 
Configuration Wizard – Okno Main (Hlavní okno): 

� Nastave časové pásmo 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno GPS: 

� Označte “Enable GPS“ (Aktivovat GPS) 
� Označte “Fix“ (Funkce SMS) 
� Označte “Tracking“(Sledování, Funkce Track Log) 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno Fix: 

� Odznačte “Request Fix by Call“ (Požadavek na souřadnice pomocí volání) 
� V poli “Fix Update Interval” (Obnovení souřadnic) zadejte interval, v němž se GPS 

přijímač zapne a zjistí souřadnice zařízení. (Doporučujeme 60-120 min). 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Okno Tracking (Sledování): 

� V poli “Track Point Update Interval” (Úprava intervalu sledování) zadejte interval, 
v němž bude GPS přijímač ukládat souřadnice. (Doporučujeme 10-30 sekund) 

� V poli “Track Log duration” (Ukládání záznamů o sledování) vložte časové období, kdy 
má GPS přijímač vytvářet záznamy o sledování. (Doporučujeme pamatovat si hodnoty 
zadané v tomto okně) 

� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 
 
Configuration Wizard – Funkce GSM: 

� Odznačte “Enable GSM“ (Povolit GSM) 
� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 

 
Configuration Wizard – Funkce Keyboard (Klávesnice): 

� Vyberte funkci “Track” (Sledování) pro jedno z tlačítek. Další tlačítko můžete nechat 
volné, vyberte ”None“ (Žádné) 

� Klikněte na tlačítko “Next“ (Další) 
 
V posledním okně průvodce nastavení Configuration Wizard: 

� Vyberte “Write to Device” (Přepsat do zařízení) 
� Klikněte na tlačítko “Finish“ (Dokončit) 
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10. Detailní popis vlastností zařízení 
 

Podrobné nastavení zařízení můžete udělat pomocí SMS zpráv nebo programu “GPS 
Assistant”, je-li zařízení připojeno k PC přes USB port.  

Na panelu nástrojů klikněte na ”Configuration“ (Nastavení). Otevře se hlavní okno nastavení 
“Main“ s nastavením “General“ (Všeobecné) a “Sound“ (Zvuk).  

 
Parametry Hodnota [přednastaveno] Popis 
Všeobecné nastavení 
PIN code **** Personal Identification Numer (Osobní 

Identifikační číslo) 
Enable password 
protection 

************ Bezpečnostní SMS kód. Tento kód budete 
zadávat do SMS s požadavky (není povinný) 

Time Zone -12 - +12 [---] Časové pásmo 
Time Format  Formát času  
Vibration Zapnuto  Vibrace zapnuty/vypnuty 
ID 16 znaků Jméno majitele zařízení 
N/A message 16 znaků Nedostupný datový text 
NMEA baud rate 4800 – 11500 bps Přenosová rychlost dat NMEA  
Nastavení zkuvu 
Ring volume 0-5 [3] Hlasitost vyzvánění 
Melody  Vyzváněcí melodie 
Speaker volume 0-100 [50] Hlasitost reproduktoru při hovoru 

 
Můžete vytvořit svůj vlastní profil, stisknutím tlačítka nebo příslušné klávesy “1”, “2” nebo “3” 

a stisknutím “Set this configuration as active” (Nastavit jako aktivní) toto číslo zezelená (viz obr. níže). 
To znamená, že parametry tohoto profilu se přepíší do zařízení. 

 

 
 
Po kliknutí na zelené číslo profilu se otevře seznam “Configuration” (Nastavení), kde můžete 

provést detailní nastavení zařízení. 
 
10.1 Menu GPS 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Nastavení GPS   
2/1 Enable GPS 0-1[0] Zapne GPS přijímač. Je-li GPS přijímač neaktivní, 

zařízení nebude schopné zjistit svou polohu. 
2/2 Time how long 0-9999[180] Doba, po kterou se GPS přijímač bude snažit určit 
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GPS trying to get 
possition [sec] 

svoje souřadnice 

2/4 Fix Update Interval 
[min] 

0-65535 Nastavení intervalu pro zjišťování souřadnic 

2/5 Fix Keep Time 
[sec] 

0-65535 Doba pro spočítání souřadnic před jejich uložení 
nebo odesláním 

2/6 Coordinates Life 
Time [min] 

0-999 Doba platnosti souřadnic 

2/7 Fix Auto Request 
Phone Numbers 

[---] Telefonní čísla pro získání souřadnic prozvoněním 
(2 telefonní čísla) 

 
10.2 Menu Track (Sledování) 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Přednost 

 Nastavení sledování   
3/1 Track update 

interval 
 Interval sledování v módu sledování 

3/2 Track logging 
duration 

 Doba ukládání záznamů o sledování během režimu 
Track 

 
10.3 Geo-Fence menu 
 
Možnost až deseti Geo-Fence zón. Parametry každé zóny: 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Nastavení Geo-
Fence  

 � Zapnout Geo-Fencing 

5/1 Enable Geo-Fence 
Function 

0-1 
[0] 

Zapnout funkci Geo-Fence  

5/2 Zone Name [---] Název zóny 
5/3 GF Centre Latitude +/- 0- Zeměpisná šířka středu Geo-Fence zóny 



 

 

37 

[deg] 180.000000 
[0] 

5/4 GF Centre 
Longitude [deg] 

+/- 0-
90.000000 
[0] 

Zeměpisná délka středu Geo-Fence zóny 

5/5 GF Radius [m] 0-65535 
[0] 

Poloměr Geo-Fence zóny 

5/6 GF Fence 
Thickness [m] 

0-9999 
[0] 

Šířka Geo-Fence zóny 

5/7 Week Days [---] Dny v týdnu, kdy je zóna aktivní 
5/8 Start Time [---] Počátek aktivní zóny 
5/9 End Time [---] Konec aktivní zóny 
 
10.4 GSM Menu  
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Nastavení GSM   
6/1 Enable GSM 0-1 [1] Zapnout GSM 
6/2 Auto Answer  after [0] Automatické přijetí hovoru po nastaveném počtu 

zazvonění 
6/3 Beep Time  Interval zvukového upozornění při hlasovém 

hovoru 
6/4 Call In 

Authorization 
0-1 [Off] Zapnutí funkce filtru příchozích hovorů 

6/5 Call In Authorized 
Phone Numbers 

 Autorizovaná čísla pro příchozí hovory 

 
 
10.5 GPRS Menu  
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ID Parametr Hodnota 
[přednastaveno] 

Popis 

 GPRS nastavení   
7/1 GPRS Enable 0-1 

[0] 
Zapnout GPRS  

7/2 Time How Long 
Modem Trying 
Connect GPRS 
[sec] 

0-9999 
[120] 

Jak dlouho se modem pokouší připojit k GPRS 

7/3 Dial Numer [*99#] Telefonní číslo pro GPRS  
7/4 Data Send Period 

[min] 
[0] Interval zasílání dat přes GPRS 

 
10.6 APN Menu 
 
Mohou být nastaveny čtyři GPRS služby. 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 APN nastavení   
8/1 Access Point Name [---] Název APN  
8/2 APN Username [---] APN uživatelské jméno 
8/3 APN Password [---] APN heslo 
 
10.7 Menu Server  
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastavení] 
Popis 

 Nastavení serveru   
9/1 Server IP address [---] IP adresa serveru 
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9/2 Server port 0-65535 
[---] 

Číslo portu serveru 

9/3 Local port 0-65535 
[---] 

Číslo místního portu 

9/4 User name [---] Uživatelské jméno 
9/5 Password [---] Heslo 
 
10.8 SMS Menu 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Nastavení SMS   
10/1 SMS Time Out [sec] 0-9999 [60] Doba, po kterou se zařízení pokouší odeslat zprávu 
10/2 SMS Sound 

Notification 
0-1 
[0] 

Zvukové znamení příchozí zprávy 

10/3 SMS Request 
Authorized phone 
numbers 

[---] Telefonní čísla, která mohou zasílat požadavky přes 
SMS (může být nastaveno až pět čísel) 

 
10.9 Menu klávesnice 
 
Každé tlačítko se nastavuje zvlášť. Parametry tlačítek: 
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ID Parametr Hodnota 
[přednastaveno] 

Popis 

 Nastavení 
klávesnice 

  

12/1 Enable  0-1 [1] Aktivace tlačítka 
12/2 Keyboard locking 0-1 [0] Uzamčení klávesnice 
12/3 First function 

activation time [ms] 
0-4000 
[1000] 

Aktivační doba první funkce 

12/4 Second function 
activation time [ms] 

1000-5000 
[3000] 

Aktivační doba druhé funkce (musí být delší než 
12/3) 

12/5 Deactivation time 
[ms] 

1000-5000 
[3000] 

Deaktivační doba funkce (musí být delší než 12/4) 

12/6 First Function 
Settings: Mode 1 

 Nastavení první funkce, pokud je zařízení 
odpojeno 

12/7 First Function 
Settings: Mode 2 

 Nastavení první funkce, pokud je zařízení 
připojeno 

12/8 Second Function 
Settings: Mode 1 

 Nastavení druhé funkce pokud je zařízení 
odpojeno 

12/9 Second Function 
Settings: Mode 2 

 Nastavení druhé funkce pokud je zařízení 
připojeno 

12/10 Identical to ‚Mode 
1‘ 

 Nastavení identické s módem 1  

12/11 Frequency  Frekvence tónu při stisknutí tlačítka 
12/12 Duration  Délka tónu při stisknutí tlačítka 
12/13 Volume  Hlasitost tónu při stisknutí tlačítka 
 
10.10 Alarm Menu  
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ID Parametr Hodnota 
[přednastaveno] 

Popis 

 Nastavení alarmu   
Enable fall detection  Detekce pádu 
Fall Timeout  Doba, kdy přístroj zašle Alarm poté, co je 

detekován pád a zařízení se nepohybuje déle, než je 
zadaná hodnota 

Enable moving 
status detection 

 Detekce pohybu 

14/1 

Stop Timeout  Doba, kdy přístroj zašle Alarm, pokud se zařízení 
nepohybuje déle než je zadaná hodnota 

Enable Information 
About Battery Level 

 Zapnout zasílání informací o stavu baterie 

Battery Charge 
Level (1) 

 Úroveň nabití baterie 1 

14/2 

Battery charge level 
(2) 

 Úroveň nabití baterie 2 

Send Method  Způsob zasílání zprávy o alarmu: SMS, GPRS nebo 
obojí 

Max Time for 
Alarm [min] 

 Max. doba zasílání SMS 

SMS Send Period 
[sec] 

 Frekvence zasílání SMS  

14/3 

Track Saving Period 
[sec] 

 Frekvence ukládání dat o sledování 

 GPRS Send Period 
[sec] 

 Frekvence zasílání zpráv přes GPRS 

14/4 Alarm Destination 
Phone No. 

[---] Telefonní čísla, na která bude zaslána zpráva 
s alarmem (může být nastaveno až 5 čísel) 

 
10.11 Menu Silent Call (Odposlech) 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Nastavení funkce 
Silent Call 

  

15/1 Silent Call Function 0-1 [0] Aktivace funkce Silent Call 
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10.12 Menu volání 
 

 
 
ID Parametr Hodnota 

[přednastaveno] 
Popis 

 Volání (1)   
17/1 Function [Function] Vybraná funkce se aktivuje, pokud je přijat hovor 

z přednastaveného telefonního čísla. 
17/2 Phone number: [+Number] Telefonní číslo, které aktivuje vybranou funkci. 
17/3 Function data: [ + number or 

server number ] 
Číslo telefonu/serveru, který bude zařízení 
kontaktovat, nebo mu zašle požadované informace 
dle zvolené funkce. (kromě funkcí: Alarm:on, 
Alarm:off, Track:on, Track:off) 

 Volání (2)   
17/1 Function [Function] Vybraná funkce se aktivuje, pokud je přijat hovor 

z přednastaveného telefonního čísla. 
17/2 Phone number: [+Number] Telefonní číslo, které aktivuje vybranou funkci. 
17/3 Function data: [ + number or 

server number ] 
Číslo telefonu/serveru, který bude zařízení 
kontaktovat, nebo mu zašle požadované informace 
dle zvolené funkce. (kromě funkcí: Alarm:on, 
Alarm:off, Track:on, Track:off) 

 Volání (3)   
17/2 Function [+Number] Vybraná funkce se aktivuje, pokud je přijat hovor 

z přednastaveného telefonního čísla. 
17/2 Phone number:  Telefonní číslo, které aktivuje vybranou funkci. 
17/3 Function data: [ + number or 

server number ] 
Číslo telefonu/serveru, který bude zařízení 
kontaktovat, nebo mu zašle požadované informace 
dle zvolené funkce. (kromě funkcí: Alarm:on, 
Alarm:off, Track:on, Track:off) 

 Volání (4)   
17/2 Function [+Number] Vybraná funkce se aktivuje, pokud je přijat hovor 

z přednastaveného telefonního čísla. 
17/2 Phone number:  Telefonní číslo, které aktivuje vybranou funkci. 
17/3 Function data: [ + number or 

server number ] 
Číslo telefonu/serveru, který bude zařízení 
kontaktovat, nebo mu zašle požadované informace 
dle zvolené funkce. (kromě funkcí: Alarm:on, 
Alarm:off, Track:on, Track:off) 

 Volání (5)   
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17/2 Function [ +Number] Vybraná funkce se aktivuje, pokud je přijat hovor 
z přednastaveného telefonního čísla. 

17/2 Phone number:  Telefonní číslo, které aktivuje vybranou funkci. 
17/3 Function data: [ + number or 

server number ] 
Číslo telefonu/serveru, který bude zařízení 
kontaktovat, nebo mu zašle požadované informace 
dle zvolené funkce. (kromě funkcí: Alarm:on, 
Alarm:off, Track:on, Track:off) 



 

 

44 

 

11. Technická podpora 
 

Problém: Data odeslaná přes GPRS nedorazila na server. 
Řešení: Zkontrolujte, jestli je Server IP address (IP adresa serveru), Server Port (číslo portu 

serveru), Local Port (místní číslo portu), User Name (uživatelské jméno), Password (heslo), APN, 
APN User Name (APN uživatelské jméno), APN password (APN heslo) zadáno správně. Pro zadání 
vyberte “Alarm” a “GPRS Settings” (GPRS nastavení) v průvodci nastavením “Wizard Configuration“ 
nebo v detailním nastavení zařízení, které najdete v menu „Configuration“ (Konfigurace) -> aktivní 
profil (zelené tlačítko s číslem)->APN a Server. Jsou-li data zadána správně, zkontrolujte, jestli je 
funkce GPRS zapnuta a jestli je v poli “Data“ správně zadáno číslo serveru. Před vložením dat si 
přečtěte kapitolu Popis vlastností zařízení, kapitola 10.6 APN Menu  a 10.7 Server Menu. 
 

Problém: Zařízení v nastavené Geo-Fence zóně, zasílá zprávy, že zónu opustilo a znovu se do 
ní vrátilo. 

Řešení: Jelikož GPS přijímač zjišťuje umístění objektu v závislosti na viditelnosti satelitu (např. 
v budově, tunelu atd. bude spolehlivost získání GPS signálu nižší než v otevřeném prostoru), je 
možné, že nastavený poloměr zóny je příliš malý nebo je menší než souřadnice objektu, udané 
satelitem. V tomto případě se zdá, jako by objekt opouštěl zónu a zase se do ní vracel, ačkoliv ji vůbec 
neopustil 

Abyste se vyhnuli takové situaci, zvyšte poloměr zóny a nastavte její správnou šířku (5/6 Geo-
Fence šířka). Měla by být tak velká, jak je to maximálně možné. 
 

Problém: Alarm se neodesílá serveru. 
Řešení: Byl-li zvolen způsob posílání přes GPRS, musí být nastaveny parametry serveru. Pro 

případ alarmu by měl být server zadaný v okně Configuration Server (2) (Nastavení serveru 2). Pro 
ostatní případy musí být server zadaný v okně Configuration Server (1) (Nastavení serveru 1). 

 
!!! DŮLEŽITÉ !!! Je-li server používán pro běžné případy i alarm, musí být nastaven odlišné číslo 
místního portu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před použitím zařízení je nezbytné si přečíst uživatelský manuál, který je na 

CD. 
 
 

Použité elektronické a elektrické vybavení by mělo být skladováno na 
specializovaných místech. 

 
 

Máte-li nějaké problémy při používání našeho zařízení, které nejste schopni vyřešit sami, 
neváhejte se  obrátit na naše oddělení technické podpory na e-mailu support@teltonika.lt nebo na 
technickou podporu dovozce tech.support@macroweil.cz   Bude nám potěšením Vám pomoci. 
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12. Změny protokolu 
 

Č. Datum 
Číslo 
nové 
verze 

Komentář 

1. 12.6.2007 1.00 Opraveno 

2. 12.6.2007 1.00 Změněn obrázek na úvodní stránce. 

3.  13.6.2007 1.00 Opraveny rozměry. Kapitola 4 Vlastnosti zařízení 

4. 20.6.2007 1.02 Přidány kapitoly 6.3 Speciální požadavky, 8.10 
Nastavení klávesnice a 10.12 Menu volání 

5. 17.7.2007 1.03 SMS protokol v kapitole Funkce Alarm a Track Log 
funkce je změněn 

6. 24.7.2007 1.03 V kapitole 4 Vlastnosti zařízení je přidána životnost 
baterie. 

7. 24.7.2007 1.03 Přidána kapitola 8.12 Nastavení Geo-Fence  

8. 24.7.2007 1.03 Změněn obrázek v kapitole 10 

 
 
 
  


