
GPS seklio (trakerio) vartotojo instrukcija TKSTAR 

 

Pradžia 

Jūsų įsigytas seklys dirba remiantis toje teritorijoje veikiančiu GSM/GPRS ryšio tinklu ir GPS 
palydovų siunčiama padėties nustatymo informacija. Su šiuo įrenginiu galima stebėti judančius 
objektus naudojantis SMS servisu, APP (mobilių programėlių) ir interneto pagalba. Šis 
įrenginys paremtas modernia GPS ir AGPS padėties nustatymo technologija. 

Techniniai duomenys 

(Pateikiami aprašyme originalo kalba) 

SIM kortelė 

Prieš pradedant darbą reikia įstatyti aktyvią, bet kurio iš mobilaus ryšio operatorių, SIM 
kortelę. Geriausiai tinka pigiausios, telemetrijos plano kortelės. Naudojamos SIM kortelės 
dydis nurodomas originaliame aprašyme. Nauja SIM kortelė turi būti be PIN kodo. Jei PIN 
kodas yra aktyvus jį būtina nuimti įstačius SIM kortelę į telefoną. 

Įjungimas 

Įstatykite SIM kortelę. Seklys automatiškai įsijungs ir nustatys savo buvimo vietą. 

Paskambinus seklio SIM kortelės numeriu po kelių sekundžių gausite sms žinutę su seklio 
būsenos ataskaita. 

Nustatykite administratoriaus (savininko) telefono numerį, kurį seklys pripažins, kaip 
administratorių. 

Siųskite sms žinutę seklio numeriu: admin123456_jūsų tel numeris 

      Pvz. admin123456_37066600000 (apatinis brūkšnys reiškia tarpą) 

Gausite atsakymą: admin ok  

Administratoriaus numerio atšaukimas, siųskite žinutę: noadmin123456 

Gausite atsakymą: noadmin ok 

Greičio viršijimo pranešimas (Over-speed alarm) 

Greičio viršijimo pranešimo siuntimo įjungimas, siųskite sms žinutę: speed123456_070  
(Nustatoma greičio riba, kurią viršijus bus siunčiamas pranešimas 70 km/h. Galite pasirinkti 
jums reikiamą greičio reikšmę). 

Gausite atsakymą: speed ok 

Greičio viršijimo pranešimo atšaukimas, siųskite žinutę: nospeed123456 

Gausite atsakymą: nospeed ok 

Judesio pranešimas (Shake alarm) 



Judesio pranešimo siuntimo įjungimas, siųskite sms žinutę: shock123456 

Gausite atsakymą: shock ok 

Pastaba: prieš siųsdami šią sms komandą išlaikykite seklį 5 minutes ramioje būsenoje.  

Judesio pranešimo atšaukimas, siųskite žinutę: noshock123456 

Gausite atsakymą: noshock ok 

Seklio darbo režimas (Working mode setting) 

Pagal gamyklinius nustatymus, jei seklys nejuda 5 minutes – jis automatiškai pereina į „miego“ 
baterijos taupymo režimą. Tuomet GPS išjungtas, GSM pereina į ekonominį budėjimo režimą. 
Įrenginys aktyvuojamas paskambinus arba nusiuntus sms. 

Seklio vidinio laikrodžio nustatymas (Time setting) 

Pagal gamyklinius nustatymus vidinio laikrodžio laiko juosta yra GMT 0. Norėdami pakeisti 
laiko juostą siųskite komandą: timezone123456_+3 (vasaros laikas Lietuvoje, +2 žiemos laikas)   

Gausite atsakymą: time ok 

Seklio perkrovimas (Reset)  

Esant reikalui galima nurodyti įrenginiui persikrauti. 

Perkrovimui siųskite komandą: begin123456 

Gausite atsakymą: begin ok 

Gaunamų sms pranešimų sutrumpinimų aprašymas 

Lat:22.63952 lon:114.17122 – vietos koordinatės 

Spd:000 – judėjimo greitis km/h 

T:24/09/21 16:00 – data ir laikas (diena/mėnuo/metai) 

Bat:100% - baterijos įkrovimo lygis 

ID:2015070203 – įrenginio numeris 

http://maps.google.com/maps.... – interneto nuoroda į Google žemėlapius su prietaiso 
buvimo vieta. 

Seklio stebėjimas per programėlę (APP) telefone 

(Vadovautis aprašymu originalo kalba) 

 

Pastaba. Ryšium su programinės įrangos atnaujinimais galimi kai kurių komandų pasikeitimai 
arba naujų komandų atsiradimas. Tokiais atvejais reikėtų peržiūrėti aprašymą originalo kalba.  

http://maps.google.com/maps

