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Częstotliwość GSM   850/900/1800/1900MHz 
      Sieć GSM/GPRS 

 Wyposażenie Magnesy neodymowe 
  Bateria 3.7V 10000mAh 

            Czas czuwania Do 180 dni ;  
Czas lokalizowania Cold start 45s-120s 

Temperatura robocza -20℃~+55℃ 

     Waga netto 200g 
   Rozmiar 104mm x 56mm x 23mm 

 

Instrukcja obsługi magnetycznego lokalizatora GPS 

CJ930A oraz logowanie do serwera 
1. Wprowadzenie. 

Przed pierwszym użyciem trackera, proszę naładować baterię przez około 8-12 godzin, w celu wydłużenia 
żywotności baterii i czasu działania na jednym ładowaniu. Następne okresy ładowania powinny wynosić około 5-8 
h.Bateria litowo – jonowa nie posiada tzw. pamięci, ważne jest aby bateria była ładowana przed uzyskaniem 
poziomu rozładowania 20%- 10 %, pozostawienie baterii w formie rozładowanej na okres dłuższy niż 5 dni może 
spowodować trwałe uszkodzenie ogniwa. 
 
 
GPS tracker pracuje w oparciu o sygnał z nadajników GSM/GPRS jak i satelitarny sygnał GPS/GLONASS. 
Produkt ten może zlokalizować i śledzić dowolny obiekt poprzez komendy SMS , lub aplikację internetową. 
Magnetyczny tracker jest urządzeniem nowej technologii pozycjonowania przy użyciu GPS i AGPS. 

 ①Funkcje i parametry produktu: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym 

 
◆Alarmy:przekroczenie prędkości, alarm wstrząsowy 

 
◆Funkcja nasłuchu 
 
◆Geo-bramka 

 
◆Historia trasy  
 

◆ GPS/GLONASS/WIFI/LBS lokalizacja 
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②Uruchamianie lokalizatora 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Włączanie urządzenia i autoryzowanie karty SIM. 

Umieść ważną kartę SIMw urządzeniu (upewnij się, że karta nie ma włączonej poczty głosowej oraz blokady PIN 
i są na niej: pakiet transmisji danych oraz środki umożliwiające wysyłanie SMS-ów). Urządzenie włączy się 
samoczynnie po włożeniu prawidłowo karty SIM ( wcięcie do przodu, chip do góry- karta standard).  
Uwaga! Nie wkładaj do urz ądzenia karty w rozmiarze micro, lub Nano. 

 
2. Autoryzowanie karty SIM. 

Użyj swojego smartphona/telefonu i wyślij wiadomość tekstową SMS do trackera : 

                admin123456 XXXXXXXXX  ,np. admin12 3456 +48537778893      
 
               XXXXXXXXX- Twój numer telefonu, z którego chcesz kontrolować trackera. Zaleca się wpisanie prefiksu  
                                     +48 przed numerem telefonu ,np.+48537778893 
               Należy zwrócić uwagę, że między hasłem 123456 a numerem telefonu jest spacja. 
 
                         Po wysłaniu SMS-a urządzenie odeśle wiadomość zwrotną – „admin ok.” , co świadczy o tym, że 

programowanie przebiegło pomyślnie. W przypadku niektórych operatorów konieczne jest podanie przed 
numerem telefonu również kod kraju +48. 
Jeśli chcesz skasować autoryzowany numer, wyślij wiadomość tekstową na numer karty znajdującej się w 
trackerze o treści: 
 
noadmin123456 XXXXXXXXX 
 

             XXXXXXXXX- numer telefonu, który chcesz usunąć jako administratora. 
             Należy zwrócić uwagę, że między hasłem 123456 a numerem telefonu jest spacja. 
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3. Konfiguracja APN- dla kart SIM sieci Play krok ten można pominąć. 

 

Proszę sprawdzić nazwę APN u operatora sieci karty, która została włożona do trackera. 
Użyj swojego smartphona i wyślij wiadomość tekstową SMS do trackera o treści : 
 
apn123456 nazwaAPN                   przykład:  apn 123456 internet 
 
internet – nazwa APN   dla sieci Play, Orange, T-mo bile 

Należy zwrócić uwagę, że między hasłem 123456 a nazwą APN jest spacja. 
Po wysłaniu wiadomości tekstowej, otrzymasz wiadomość zwrotną  „apnok” – oznaczą to, że programowanie  
przebiegło pomyślnie. 

4. Aktywacja GPRS. 

Wyślij wiadomość tekstową SMS ( z numeru administratora) o treści :  
 
gprs123456 
Prawidłowa konfiguracja zakończy się otrzymaniem wiadomości zwrotnej SMS o treści:”gprs ok” 
 

5. Zadzwoń z numeru administratora na numer znajdujący się w lokalizatorze. 

  Po kilku sekundach otrzymasz zwrotnie wiadomość SMS z linkiem do aktualnej pozycji. 

6. Przenieś urządzenie do pojazdu i udaj się na przejażdżkę –  
   W przeciągu 15 min otrzymasz połączenie z platformą oraz będziesz mógł w pełni korzystać z funkcji lokalizatora i 
aplikacji. 

Komendy SMS do obsługi lokalizatora – opcjonalnie . 

 
UWAGA !!!  Lokalizator posiada zaprogramowane wszystkie podstawowe funkcje lokalizacji pojazdu. 
 W celu uruchomienia lokalizatora postępuj zgodnie z punktami 1-6  -  lokalizator będzie działał z pełną funkcjonalnością. Uruchomienie 
dodatkowych funkcji za pomocą kodów z poniższej  tabeli może spowodować zmianę konfiguracji lokalizatora.  
*Zalecane dodatkowe funkcje zaznaczone są „tłustym drukiem” 
 
 

 
Nazwa usługi 

 
Aktywacja usługi 
poprzez wysłanie 

komendy SMS 

 
Odpowiedź zwrotna 

 
Anulowanie usługi 
poprzez wysłanie 

komendy SMS 

 
Odpowiedź 

zwrotna 

 

Resetowanie- 

urządzenia 

 

rst 

 

 

Restart ok 

  

Ustanawianie 

numeru 

administratora 

Admin123456+odstęp+numer 

telefonu 

Admin ok Noadmin123456+odstęp+numer 

telefonu 

Noadmin ok 

Ustawienie 

numeru SOS 

Sos,+48xxxxxxxx,+48xxxxxxxx 

xxxxxxxx-numer Tel. 

Sossms ok Sos, ,  SOS!S1,S2 

SOSsms – 

powiadamianie w 

postaci SMS-a 

 

Sossms123456 

 

Vibrate sms alarm ok 

 

Novibalm123456 

 

No vibrate sms 

alarm ok 

SOScall- 

powiadamianie w 

postaci 

dzwonienia na 

numer sos 

 

Soscall123456 

 

Soscall ok 

 

Nososcall123456 

 

Nososcall ok 

Hasło – zmiana 

123456 – stare 

hasło 

666888-nowe 

hasło 

 

password123456 666888 

 

spacja 

 

Password ok 
  

 

APN 

Apn123456+odstęp+nazwa APN 

usługodawcy(np.internet-

Virgin,Play) 

 

Apn ok 
  

LBS – 

pozycjonowanie 

 

Addjz=1 

 

Open LBS 

 

Addjz=0 

 

Close LBS 
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przy użyciu LBS- 

nie zaleca się 

zmiany ustawienia 

GPRS- 

pozycjonowanie 

przy użyciu GPRS 

 

Gprs123456 

 

Gprs ok 

 
Nogprs123456 

 
Nogprs ok 

 

Zmiana strefy 

czasowej 

 

Timezone123456 1 

 

Timezone ok 

 

Timezone123456odstęp2, 

Np.Timezone123456 2 

 

Timezone ok 

Ustawienie 

częstotliwości 

odświeżania 

sygnału(10-180s) 

 

Upload123456 odstęp czas 

Np.upload123456 10 

 

Upload ok 

  

Uzyskiwanie 

aktualnej pozycji 

lokalizatora 

Where Aktualna pozycja w linku do mapy 

Google 
  

Monitorowanie 

głosowe/podsłuch- 

dzwoniąc na 

numer w 

lokalizatorze 

uzyskujemy 

połączenie i 

nasłuch w obrębie 

lokalizatora 

 

 

 

Monitor123456 

 

 

 

Monitor ok 

 
 

Tracker123456 

 
 
Tracker ok 

Przekroczenie 

prędkości 

( 50-140km/h) 

Speed123456+odstęp+maksymalna 

prędkość jaką dopuszczamy, 

np.speed123456 120 

 

Speed ok 

 
Nospeed123456 

 
Nospeed ok 

Sprawdzenie 

ustawień 

lokalizatora GPS. 

 

Param1 

Wersja 

oprogramowania,data,imei,IP&port, 

apn, platforma internetowa 

  

Sprawdzenie 

ustawień 

lokalizatora GPS. 

 

Param2 

Numer administratora, sos numer, 

przebyty dystans, prędkość, itp. 

  

Status urządzenia  

status 

Informacje o stanie baterii, sygnale 

GPRS, GSM, itp. 

  

 

Alarm wstrząsowy 

 

Shock123456 

 

Shock ok 

 

Noshock123456 

 

Noshock ok 

Alarm wstrząsowy 

-Informacja w 

postaci 

dzwonienia na 

Tel.sos 

 

vibcall123456 

 

Shockcall alarm ok 

 
novibcall123456 

 

Alarm wstrząsowy 

-Informacja w 

postaci SMS-a na 

Tel.sos 

 

Vibalm123456 

 

vibrate sms alarm ok 

 

novibalm123456 

 

Alarm wstrząsowy 

–bez zwłoki 

 

111 

 

Arm delay In 0S 

 

000 

 
Disarmed 

 
Lokalizator posiada 3 TRYBY PRACY (nie zaleca si ę zmiany trybu pracy) : 
 
1 – Ustawiony fabrycznie* – shock sleep -  po około 30 min od zatrzymania pojazdu lokalizator automatycznie przechodzi w stan czuwania( 
pozwala to zoptymalizować czas pracy baterii ). W trybie tym istnieje możliwość ustawienia geo-bramki. Lokalizator automatycznie wybudza 
się podczas wykrytego ruchu pojazdu, jak i poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer w lokalizatorze oraz wysłanie komendy 
sms o treści   „ where”. 
2 - time sleep – tryb ten uruchamia się poprzez wysłanie komendy sms o treści „sleep123456 time” . Tryb ten jest bardzo energooszczędny, 
jednak trzeba mieć na uwadze,że w tej opcji lokalizator nie wybudza się automatycznie podczas wykrytego ruchu pojazdu. Jeżeli chcesz 
sprawdzić lokalizację musisz zadzwonić na numer znajdujący się w lokalizatorze, lub wysłać sms-a o treści „where”. Zalecane w przypadku 
kiedy sami chcemy sporadycznie sprawdzać lokalizację obiektu. 
3 – no sleep – uruchamianie odbywa się poprzez komendę sms o treści:” sleep123456 off „  Tryb ten charakteryzuje się ciągłą praca 
lokalizatora bez automatycznego przechodzenia w tryb oszczędzania baterii. Nie jest zalecane stosowanie tego trybu ze względu na bardzo 
szybkie rozładowanie akumulatora – praca w trybie online 24h/dobę. 

 

Przywrócenie fabrycznego trybu pracy „shock sleep” odbywa się poprzez wysłanie komendy sms o treści                          

„ sleep123456   shock” 

 

 



 

Śledzenie obiektu- ustalanie pozycji trackera.
Jest kilka możliwości ustalania pozycji trackera:

•  Możesz zalogować się na stron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Wybierz język polski 

• Możesz zalogować na przy użyciu

 

 

APLIKACJA Yi Tracker 2 ( post

LOGOWANIE: 

 

 

                                                                           1.Kliknij IMEI/ID

 

 

 

 

 

  

5 

ustalanie pozycji trackera.  

ustalania pozycji trackera: 

ę na stronę internetową www.gpscj.net i śledzić położenie na 

2.Zaznacz zakładkę IMEI   3.Wpisz IMEI/IDtrackera  4.  Hasło trackera( fabryczne 123456)

życiu darmowej aplikacji na smartphona Yi Tracker
AppStore, lub sklepu www.alarmzone.pl  

( post ępuj zgodnie z numeracj ą strzałek)

Kliknij IMEI/ID 

                                                                                                             

ć żenie na bieżąco. 

Hasło trackera( fabryczne 123456) 

Tracker 2, pobranej ze sklepu Google, 

 strzałek) : 

2. Kliknij w globus 
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     4. Wpisz numer ID/IMEI 
  

                                                                               3.Wybierz mapy Google 

                                                                                 (tylko w wersji Android) 

 

  

  5. Wpisz hasło:123456 

 

                                                                                        6. Zaznacz”zapamiętaj”  

 

 

 7. Naciśnij „logowanie”  

OBSŁUGA APLIKACJI Yi Tracker 2: 

 

 Zmiana map 

                         Ustawienia powiadomień/ 
                                   Zmiana hasła 
 Podgląd street view 

 

 

 

 Rowinięcie menu 

 

                                Położenie telefonu 

                          Położenie lokalizatora 

                   Odległość telefonu od lokalizatora 
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 Dodatkowe ustawienia 

                                                                                                                                                                               Raport parkowania/dystansu 

 

 

                                                                                                   Odtwarzanie historii 

 

  Geo strefa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis funkcji : 

*UWAGA! Ustawienie z poziomu aplikacji mobilnej możliwe jest tylko w momencie kiedy lokalizator jest w statusie online/w ruchu. Jeżeli nie masz pewności co do 

obecnego statusu lokalizatora zastosuj komendy SMS (tab. Komendy SMS do obsługi lokalizatora): 

1. Uzbrajanie alarmu wstrząsowego – zalecane w przypadku pozostawienia auta na postoju. W 

momencie jazdy pojazdem zaleca się rozbrojenie alarmu. 

2. Rozbrojenie/dezaktywacja alarmu wstrząsowego. 

3. Ustawienie numeru administratora. 

4. Ustawienie częstotliwości odświeżania pozycji lokalizatora w sekundach, od 10 do 840  

5. Tryb ustawiony fabrycznie – automatyczne przechodzenie w stan uśpienia po 30 min postoju.  

6. Tryb uśpienia lokalizatora – wybudzanie tylko na żądanie – dzwoniąc, lub wysyłając komendę where 

7. Ustawienie czułości alarmu wstrząsowego. 

8. Restart urządzenia. 

9. Ustawienie strefy czasowej – dla Polski wpisujemy 1 
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10. Włączanie podsłuchu – w momencie wykonania połączenia na kartę znajdującą się w lokalizatorze 

uruchomimy anonimowy podsłuch/nasłuch 

11. Wyłączanie podsłuchu i uruchomienie lokalizowania pojazdu. 

12. Całkowite formatowanie urządzenia, 

13. Nagrywanie głosu smart – w momencie wywołania alarmu, czy też podczas jazdy w momencie 

wykrycia glosu zostanie to zarejestrowane w odcinkach czasowych 15 sekund 

14. Odsłuchiwanie nagrań i możliwość zdalnego nagrania w odcinkach 15 sekundowych. 

 

7. Diody lokalizatora - informacje 

 
••••  Zielona dioda LED –dotyczy sygnału GPRS 

Częstotliwość świecenia Status 
Miganie GSM/GPRS prawidłowy 

Ciągłe świecenie Brak sygnału GPRS/GSM 

  

•••• Niebieska dioda LED – dotyczy sygnału GPS 

Częstotliwość świecenia Status 
Miganie GPS działa 

Ciągłe świecenie Brak sygnału GPS 

   

 

•••• Czerwona dioda LED – dotyczy zasilania 

 

Parametry techniczne: 

Klasa wodoodporności – IPX5 
Sieć: GSM / GPRS 850/900/1800 / 1900MHz 
Chip: MEDIATEK 
Czułość GPS: -161dBm 
Dokładność GPS: od 15m do 5m 
Akumulator: 3.7V 10000mAh Li-Ion 
Czas czuwania: do 180dni 
Temperatura pracy: od -20 --- + 55 °. 
Wilgotność: 5% -95% bez kondensacji 

•••• W zależności od wyboru metody śledzenia, liczyć się trzeba z różnymi kosztami użytkowania trackera. W przypadku ciągłego śledzenia pojazdu z 
użyciem aplikacji Android, lub Windows, wymagane jest posiadanie odpowiednich środków pieniężnych na karcie SIM w celu łączenia się z 
Internetem i aktualizacji pozycjonowania na platformie. Zaleca się aktywowanie pakietu usług internetowych na karcie SIM w celu 
zminimalizowania kosztów. 

Lokalizator używa sygnału GPS do pozycjonowania, natomiast karta SIM wykorzystywana jest do przesyłu danych o pozycjonowaniu na 
platformę wykorzystując sieci GPRS. Konkludując –namierzanie pozycji trackera odbywa się za pomocą GPSa i jest całkowicie darmowe, 
wysyłanie na platformę namierzanego sygnału odbywa się przy użyciu połączenia internetowego, co wiąże się z opłatą za połączenie 
internetowe- dlatego zalecane jest użycie karty SIM     z pakietem internetowym, wówczas koszty są zerowe, lub zminimalizowane. 

Częstotliwość świecenia Status 
Ciągłe świecenie Ładowanie baterii 

Miganie Niski poziom baterii 
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 Najczęstsze pytania : 

1. Nie mogę autoryzować karty sim (utworzyć administratora).  
Sprawdź czy karta sim nie posiada blokady PIN oraz czy wyłączona jest poczta głosowa na karcie SIM. Podczas autoryzacji urządzenie GPS 
powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia – w celu uzyskania dobrego sygnału z nadajników GSM i GPS. 
 
 

2. Nie mogę zalogować się na platformę przy użyciu systemu Windows, jak i oprogramowania na systemy mobilne Android . 
Upewnij się, że logujesz się pod zakładką IMEI , a nie pod zakładką konto. Do logowania niezbędne jest wpisanie poprawnego numeru IMEI 
Twojego urządzenia w zakładce zalogowanie przez IMEI. Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika możliwe jest tylko dla posiadaczy 
pakietu dla Flot 
 
 

3. Namierzanie pojazdu jest bardzo niedokładne – pokazuje, że pojazd znajduje się w odległości około 200-500 m od faktycznego położenia. 
Sprawdź po za logowaniu na platformie www.gpscj.net – pozycja wg… powinno być pozycja wg GPS, jeżeli napisane jest LBS – świadczyć to 
może o: 
- braku , lub błędnej konfiguracji APN karty sim znajdującej się w urządzeniu- przeprowadź konfigurację APN 
- braku środków na karcie SIM, które pozwoliłby na połączenie się z serwerem w celu wysłania danych lokalizacyjnych – upewnij się , że 
masz na karcie środki pieniężne potrzebne na połączenie się z Internetem , lub aktywowany jest odpowiedni pakiet danych internetowych, 
- ustawione jest odświeżanie pozycji na 30s lub więcej -  zmień interwał(odświeżanie) pozycji na 5-10 sek. Można tego dokonać poprzez 
komendę SMS z telefonu administratora na katrę SIM znajdującą się wewnątrz lokalizatora o treści: upload123456 10 
- sygnał sieci GPRS jest za słaby – wymień kartę SIM na innego operatora. 
 
 

4. Szybko rozładowuje się bateria – podany czas czuwania 180 dni – jest to czas czuwania w trybie offline/standby. Praca lokalizatora w trybie 
online może spowodować  skrócenie tego czasu nawet do 10 dni – uzależnione jest to od ustawionego interwału(co 10 min – do 60 dni 
pracy), trybu/sposobu jazdy( ilości postojów, zatrzymań, itp.,jak również od sposobu samej lokalizacji. Brak sygnału GPRS może 
spowodować rozładowanie akumulatora w przeciągu nawet kilku dni – jest to spowodowane aktywnym wyszukiwaniem sygnału GPRS.  
 
 

5. Masz dodatkowe pytania związane z lokalizatorem – napisz na adres : serwis@alarmzone.pl , w tytule podając numer ID lokalizatora. 

 

 

 

Rekomendowane miejsca do instalacji lokalizatora: 
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Gwarancja i reklamacja: 

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją. 

Gwarancji nie obejmują lub powodują jej utratę: 

• uszkodzenia akumulatora spowodowane niesprawną instalacją elektryczną podczas ładowania, tj. 
o uszkodzenie ogniwa spowodowane napięciem ładowania poniżej 3,7 V 
o uszkodzenie ogniwa spowodowane napięciem ładowania powyżej 5V (przeładowanie). 
o głębokie rozładowanie akumulatora poniżej 20% przez okres dłuższy niż 5 dni. 

• urządzenia, których powodem niesprawności jest tylko stan niedoładowania/rozładowania wynikający z niewłaściwej 
eksploatacji; 

• używanie nie oryginalnej ładowarki, 
• wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne urządzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, 
•  samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany niezgodne z instrukcją.  
• przechowywanie urządzenia w temperaturach poniżej -40°C, lub powyżej +85 °C, 
• eksploatacja urządzenia w temperaturach poniżej -20°C, lub powyżej temperatury +55°C. 

Wszystkie warunki gwarancji i zwrotów dostępne są na stronie www.alarmzone.pl 

 

Uwaga 

Akumulatory Li-ion mogą zapalić się, wybuchnąć lub rozszczelnić się (wyciek elektrolitu), jeśli zostaną nagrzane do zbyt wysokiej temperatury. Nie należy ich 
przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Zabrania się instalacji lokalizatora w komorze silnika. Zwarcie akumulatora może spowodować 
zapłon lub eksplozję. Nie należy również otwierać akumulatora. Akumulatory Li-ion zawierają urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, również 
mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie. Ładowanie takiego akumulatora jest niebezpieczne. Podczas ładowania ogniwo (akumulator) rozgrzewa 
się co może doprowadzić do wybuchu. 

Aktywacja sprzętu/zaprogramowanie pod swój indywidualny numer telefonu, wiąże się z pełną akceptacją regulaminu oraz wiąże się z brakiem możliwości zwrotu 
towaru. Jeżeli pragniesz wcześniej zapoznać się z pełną funkcjonalnością urządzenia zapraszamy do skorzystania z wersji DEMO, która przybliży Tobie wszystkie 
funcje oraz zobrazuje funkcjonalność lokalizatora. W celu uzyskania danych do logowania na lokalizatora DEMO napisz do nas na adres: serwis@alarmzone.pl . 


