
Návod na používání GPS modulu GF-07 

Propojení GPS lokátoru s telefonem: 

- do GPS lokátoru vlož SIM karticu a zapni ho 
- lokátor nainstaluj na požadované místo 
- pošli SMS se zprávou »000«, abys GPS lokátor propojil s telefonem 

Použití pro souřadnice lokace: 

- lokátor nainstaluj na požadované místo. 
- pošli SMS se zprávou »777« 
- lokátor přibližně po 25 sekundách sdělí souřadnice lokace ve formátu URL 

Použití pro nahrávání zvuku: 

- lokátor nainstaluj na požadované místo 
- pokud máš loženu SD kartu, můžeš nahrávání zvuku kolem lokátoru aktivovat SMS zprávou: »555« 
- lokátor bude chvíli nahrávat zvuk kolem sebe a uloží ho na SD kartu 

Použití pro odposlech: 

- lokátor zavolej pomocí SMS zprávy »555« 
- po pár sekundách se aktivuje a začne nahrávat zvuk kolem sebe a ty ho budeš moci slyšet na telefonu 

Použití k nouzovému volání: 

- lokátor nainstaluj na požadované místo 
- pošli SMS se zprávou »666« 
- jakmile lokátor zaznamená zvuk kolem sebe, který překročí 40 db (hlasitost normálního tónu hlasu), automaticky ti zavolá a 

uslyšíš zvu k kolem něj 

Použití pro vypnutí všech funkcí:

- pro vypnutí/zrušení všech nastavení pošli SMS se zprávou »444« 

Technické specifikace: 

- Materiál: ABS 
- Síť: GSM/GPRS 
- Napětí: vstup AC 110-220V 50/60Hz 
- Napětí: výstup DC5.0V 300-500mA 
- Použití se SIM kartou (není součástí) 
- Možnost vložení paměťové karty pro nahrávání zvuku: micro SD karta (není součástí) 
- Baterie: 3.7V 400mAh Li-ion (integrovaná) 
- Výdrž baterie stanci-by: 12 dní 
- Výdrž baterie za provozu: 4-6 dní 
- Rychlost odesílání GSP lokace: 25 s 
- Rozměry: 3.5 x 2 x 1.4 cm 
- Hmatnost: 48 g 
- Barva: černá 

Vlastnosti: 

- malé GPS zařízení, které podporuje přenos údajů po internetu 
- vysoká kompatibilita se všemi chytrými telefony 
- snadné sledování údajů přes telefon 
- funkce: nahrávání zvuku a odposlech, hlasová detekce, přijímání hovorů, zvukový alarm, GPS sledování 
- dvojitý systém sledování (GPS a LBS) pro přesnější časové a lokalizační údaje 
- silné uchycení se zesíleným magnetickým systémem 
- možnost nastavení bezpečnostních metod: sledování, kontrola pohybu, nouzový zvukový alarm 
- nabíjení pomocí micro USB kabelu 
- univerzální použití 

Upozornění: 

- pro správnou funkčnost je do GPS lokátoru nutné nainstalovat SIM kartu 
- pro rozšíření při ukládání údajů jako je nahrávání zvuku, je třeba vložit paměťovou micro SD kartu 
- pro GPS lokaci je na telefon nutné nainstalovat aplikaci Google map s 


