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Po aktivaci vašeho účtu  můžete přidat jednotku. Instalovat můžete tolik 
jednotek kolik chcete, včetně dalších typů z rodiny Lokátorů (Můj, Děti 
a Zvířata). 

Každá jednotka může být přiřazena pouze k jednomu účtu.

Abyste provedli konfiguraci jednotky, je nutné navštívit stránky INOSAT: 
http://consumer.inosat.com

Na stránkách klikněte na “nastavit účet” a zadejte následující údaje:

- Jméno uživatele,
- Emailovou adresu a telefonní číslo*,
- Vyberte uživatelské jméno a heslo.

*Poznámka: Jedná se o číslo, na které budete dostávat zprávy.

Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: 
http://consumer.inosat.com/manualcar_cz.pdf

NASTAVENÍ ÚČTU NA STRÁNKÁCH

INSTALACE JEDNOTKY

PŘIDÁNÍ JEDNOTKY K VAŠEMU ÚČTU
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Budete automaticky informován o aktivaci účtu na email. Měl byste potvrdit 
aktivaci klinutím  na příslušný odkaz. Tím se připojíte přímo k aplikaci. Poté se 
můžete přihlásit pomocí vašich osobních údajů.

První věc, kterou je nutné provést, je instalace jednotky do automobilu. 
Z tohoto důvodu je nutné navštívit servis.
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Pro přidání jednotky lokátoru k účtu, klikněte na ikonu     vlevo na 
obrazovce a vyplňte následující políčka: 

- Registrační kód: můžete nalézt v krabici, se kterou jste jednotku 
obdrželi.
- Název jednotky: Je určeno pro jméno, které chcete přiřadit vaší 
jednotce. 

Časová zóna by měla být nastavena pro stát, kde bude jednotka 
používána. Pro Portugalsko se jedná o UTC Europe Lisabon. Španělsko, 
například časová zóna UTC + 1.



4 KONFIGURACE JEDNOTKY
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Pozor: konfigurační zprávy jsou omezené. Maximální počet 
konfiguračních zpráv je:

Měsíčně: 100
Týdně: 50
Denně: 20

Můžete také zrušit nastavené poplachy:

Baterie: obdržíte zprávu kdykoliv bude kapacita baterie jednotky méně 
než 20%;

Vypnutí: obdržíte zprávu kdykoliv klesne kapacita baterie jednotky pod 
5%;

Zapalování: obdržíte zprávu kdykoliv bude zapnuto zapalování 
automobilu;

Autobaterie: obdržíte zprávu při odpojení autobaterie.

Bezpečnostní štít: můžete definovat oblast pro bezpečnostní štít. 
Minimum je 500 metrů, ale můžete nastavit i větší rádius. 

Rychlost: můžete nastavit rychlostní limit, abyste byli upozorněni na 
vysokou rychlost. Můžete také nastavit rychlost, při níž bude poplach 
aktivován.

Poplach Alarmu vozidla: můžete být varován pomocí SMS kdykoliv 
bude aktivován alarm vozidla. 

Můžete také aktivovat/deaktivovat A-GPS (umožní příjem na místech 
se slabým GPS signálem). Můžete si také vybrat, jestli budou poplachy 
plotů zasílány do sítě, takže mohou být uloženy v aplikaci. Všechny 
poplachy obdržené na Váš mobilní telefon budou obsahovat odkaz na 
Google mapy, kde budete moci ihned dohledat aktuální pozici zařízení.
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Nastavení jednotky může být kdykoliv změněno kliknutím na ikonu      . 

5 AKTUÁLNÍ POZICE 

Inosat Lokátory umožňují zjistit aktuální pozici přes GPS a GSM 
Technologie. 

GPS Pozice: je používána mimo uzavřené prostory nebo kdykoliv je 
dostupný signál ze satelitů. 

GSM Pozice: pozice je dostupná uvnitř uzavřených oblastí jako budovy 
nebo garáže. Lokátor pro získání pozice používá zaměření antén GSM.  
V závislosti na počtu antén a signálu GSM může být odchylka od 100 
metrů do 500 nebo i více metrů.
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6 NASTAVENÍ ZÓN

Systém umožňuje nastavení bezpečnostních zón, které zašlou 
automaticky SMS poplachy na váš mobilní telefon (nebo na síť, 
pokud je nastaveno) kdykoliv jednotka opustí nebo vstoupí do zóny. 
Doporučujeme vložit číslo auto lokátoru do vašeho adresáře, takže 
rychle rozpoznáte poplach, který obdržíte.

Tato funkce Vám nabízí možnost nastavení 3 zón, ve kterých budete 
vždy přesně vědět, kdy jednotka lokátoru opustila nebo vstoupila do 
nastavené zóny.

Pro vstup do zóny, musíte vybrat jednotku kliknutím na její název a poté 
na “přidat zónu” – použití ikony        v řádku funkce zóny. Následně budete 
vyzván, abyste vybral zónu, kterou chcete nastavit.
 
Zóna by měla být nastavena na mapě, pomocí kliknutí, které nastaví střed 
zóny a následně dalším kliknutím pro definování rádiusu. Pro nastavení 
mějte na paměti místo, které chcete definovat a rádius, který potřebujete 
(je udáván v metrech, minimálně 100).

Každou zónu lze nastavit a aktivovat v souladu s jejím programem a 
typem (vstup a/nebo opuštění zóny).

Tento obrázek ukazuje bezpečnostní zónu, jménem “práce”, je aktivní 
od 9h do 19h , s kontrolou jednotky jednou za minutu, pokud je uvnitř 
nebo mimo zónu. V tomto případě pošle jednotka zprávu SMS pokud 
opustí zónu.
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Poznámka: V případě poplachu s delším intervalem, budete nejspíše muset čekat na 
přijetí zprávy o trochu déle.

Pokud byly nastaveny všechny bezpečnostní zóny, které jste potřeboval, 
klikněte na        Odeslat nastavení jednotce.

Pro nastavení nebo odstranění parametrů zóny, klikněte na ikonu        .

Vždy když chcete nastavení provést, musíte znovu kliknout na ikonu         , 
pro aktualizaci konfigurace jednotky.



Pozici automobilu lze zjistit pomocí telefonu. Musíte zaslat SMS na zařízení 
a obdržíte počet pozic vyžádaných v časovém období. 
Textová zpráva by měla obsahovat tři písmena LOC, za nimi počet pozic, 
které jste se rozhodl zobrazit s časem mezi nimi (každých 5 minut, každou 
minutu): LOC (mezera) Počet pozic (mezera) čas mezi pozicemi

Příklad: LOC 5 1
Pokud zašlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte 5 pozic každou minutu. 

7 VYHLEDÁVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

Nyní byla vaše jednotka nastavena a můžete ji vyhledat kdykoliv, 
přihlášením na http://consumer.inosat.com (zadejte vaše přístupové 
údaje) a vyžádejte si aktuální pozici. Tímto dostanete přesnou pozici na 
mapě s vysokým rozlišením.

9 VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ POČÍTAČE

Můžete zažádat o zjištění vašeho kreditu pomocí telefonu. Pro zjištění je 
třeba odeslat SMS na zařízení s písmeny BAL, za nimi uveden kód operátora 
karty instalované v zařízení. 

Příklad: BAL*#123# 

Pokud odešlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte textovou zprávu se 
zůstatkem kreditu na zařízení. 

Poznámka: je potřeba zjistit u operátora znění tohoto kódu. 

8 KONTROLA ZŮSTATKU
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Proces vyhledávání “probudí” jednotku, která zašle svou pozici tak rychle, jak 
obdrží údaje z GPS satelitů. To zabere nejdéle 5 minut. Pokud neobdržíte 
pozici po této době, znamená to, že jednotka je v oblasti, kde nelze přijímat 
informace ze systému GPS nemá pokrytí GSM nebo na vaší kartě není 
kredit. Připomínáme, že GPS systém nefunguje uvnitř garáží nebo jiných 
míst, která nemají přímý výhled na oblohu.

Poznámka: Funkce A-GPS výrazně zlepšuje funkčnost systému GPS, přesto bude vyhledání 
jednotky uvnitř budovy obtížné.

A) PŘÍKAZ: VYHLEDAT NYNÍ
Můžete si kdykoliv vyžádat pozici jednotky: tato operace vám umožní 
zobrazit aktuální pozici jednotky na mapě s vysokým rozlišením. 
Pokud kliknete na “lupu”, anténa (     ) se změní na zelenou, až se 
vyhledá pozice jednotky.

B) PŘÍKAZ: ZOBRAZIT HISTORII
Můžete použít příkaz “zobrazit historii” pro přístup k organizovanému 
a označenému (podle barevných skupin) souhrnu všech obdržených 
pozic. Zelená skupina značí poslední pozice, oranžová jsou nedávné 
pozice a červená značí nejstarší pozice.

mdias
Sticky Note
original text was changed

mdias
Sticky Note
original text was changed



Všechny vyhledávací jednotky z rodiny produktů (Car, Moto, My, Child a 
PET) jsou elektronické přístroje, které využívají GPS a GSM technologie. 
Vzhledem k těmto vlastnostem Inosat negarantuje funkčnost pokud:
- Signál GPS není k dispozici
- Signál GSM není k dispozici
- SIM karta uvnitř jednotky nemá dostatek kreditu
- Jednotka je používaná v nepříznivých podmínkách bez ochrany

Baterie uvnitř jednotek musí být dobíjeny uživatelem. Inosat nepřebírá 
žádnou odpovědnost za nesprávnou funkčnost vlivem nedostatečného 
nabití akumulátoru.

Poznámka: Vždy můžete použít Průvodce, který Vám pomůže orientovat se v naší 
aplikaci.

11 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
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Pokud bylo vaše vozidlo odcizeno, můžete vzdáleně provést vypnutí 
motoru. Můžete zastavit automobil pomocí příkazu         . 

Také můžete zastavit automobil pouhým zasláním SMS na zařízení:

Zapnutí imobilizace - SMS: CAR OFF 5555 (čísla odpovídají kódu, který je 
nastavený uživatelem v konfiguraci jednotky)

Vypnutí imobilizace - SMS: CAR ON 5555 (čísla odpovídají kódu který je 
nastavený uživatelem v konfiguraci jednotky)

10 ZNEHYBNĚNÍ AUTOMOBILU
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Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualcar_cz.pdf
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