BatLoc

Užívateľský návod

GPS localization system

UPOZORNENIE:
Zariadenie nevyžaduje fixnú odbornú montáž. Pred umiestnením zariadenia do vozidla a uvedením do
prevádzky opatrne otvorte GPS jednotku pomocou skrutkovača a pripojte kabeláž batérie do konektora.
Následne umiestnite zariadenie na skryté miesto vo vozidle, napr. pod palubnú dosku tak, aby nebolo
tienené kovovými časťami karosérie a zároveň malo dostatočný "výhľad" na oblohu na správne načítanie
GPS polohy.

Popis zariadenia

BAT Loc je malý batériový lokalizátor určený na lokalizáciu, stráženie alebo na dohľadanie odcudzeného
vozidla, tovaru alebo iného majetku. Na určenie polohy využíva družicové polohové systémy GPS a GLONASS.
V prípade nedostupnosti družicových signálov (napríklad v budove alebo garáži) je lokalizácia zabezpečená z
GSM siete pomocou rozpoznania prihlásených BTS staníc.
Ovládanie zariadenia a funkcie systému sú dostupné prostredníctvom webového užívateľského rozhrania na
adrese app.gpsloc.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie GPS Loc. Prihlasovacie údaje do konta GPS
Loc budú zaslané zákazníkovi po objednaní služby GPS Loc.

Prevádzkové režimy BAT Loc

Štandardný režim
Lokalizátor zasiela svoju aktuálnu polohu v pravidelných 24 hodinových intervaloch. Užívateľ si môže
prostredníctvom prehľadnej mobilnej aplikácie skontrolovať polohu svojho vozidla alebo iného sledovaného
predmetu. Čas intervalu na zasielanie polohy sa nastaví automaticky po pripojení batérie. Pre zmenu času
intervalu batériu na cca 1 minútu odpojte a následne v požadovaný čas zasielania polohy pripojte.
(Napríklad: Ak chceme aby čas odosielania polohy bol o 8:00 hod, je potrebné v túto hodinu odpojiť následne
pripojiť batériu. Zariadenie sa reštartuje, vyhľadá svoju polohu, ktorú odošle a nastaví interné hodiny. Je
nevyhnutné aby malo zariadenie pri pripojení baterie priamy výhľad na oblohu a tak možnosť získať polohu.
Následne sa zariadenie uvedie do režimu spánku a opäť sa prebudí o 24 hodin.)
Sledovací režim
V prípade straty alebo odcudzenia vozidla môže užívateľ na diaľku aktivovať režim sledovania. Pri najbližšom
pripojení sa na server lokalizátor prijme povel na sledovanie a začne periodicky v 10 minútových intervaloch
vysielať svoju aktuálnu polohu, čím urýchli lokalizáciu a dohľadanie vozidla.

Hlavné vlastnosti zariadenia bat loc
•
•

Nepotrebuje externé napájanie - je napájaný výhradne z internej batérie, z ktorej dokáže pracovať v
štandardnom režime 500 až 700 záznamov.
Nie je možné vyhľadať ho detektorom signálu - vďaka prevádzkovému režimu vysielania je lokalizátor
väčšinu času v režime spánku, vysiela iba v nastavenú dobu

Funkcie zariadenia BAT Loc
•
•
•

Automatická kontrola funkčnosti - server upozornení užívateľa v prípade straty spojenia s lokalizátorom
Režim detekcie pohybu - je určený na stráženie statických objektov
Upozornenie na slabú batériu - systém automaticky zašle upozornenie prostredníctvom mobilnej aplikácie
alebo emailom

Voliteľné príslušenstvo BAT Loc

Náhradná batéria k GPS/Glonass/GPRS lokalizátoru BAT Loc

Obsah balenia BAT Loc EU 12

•
Lokalizačné zariadenie
•
Aktívna SIM karta s predplateným paušálom na 12 mesiacov
•
Návod na použitie
Paušál slúži na prenos dát medzi lokalizátorom, serverom GPS Loc a užívateľom na území krajín Európskej únie.

Užívateľské návody:

Užívateľské návody pre online prístup cez aplikáciu pre smartfóny a pre online prístup do systému GPS Loc
cez webové rozhranie si môžete stiahnuť na adrese:

www.gpsloc.sk/online-gps-lokalizator-bat-loc/

