
Батерия и Зареждане 
– Първото зареждане на батерията в пълен капацитет трябва да е с продължителност 

между 8-12 часа , повторните зареждания до пълен капацитет са от 5-8 часа.
Стартиране 

– Сложете сим картата в гнездото на GPS Tracker-a
– Стартирайте GPS Tracker-a чрез натискането на бутона на  mode ON. Светлиния

индикатор ще индикира че GPS Tracker-a е стартиран.
– Aдминистраторски номер, APN, IP и отворена GPRS 

Например: 
Стъпка 1. admin123456 + пространство + телефонния си номер
Стъпка 2. местно съдържание APN apn123456 + пространство + 
Стъпка 3. adminip123456 + пространство + 101. 1.16.228 + пространство + 7700
Стъпка 4. gprs123456
- От 10 или 40 секунди,тя ще започне да работа и придобиване на GSM сигнали
Индикаторът ще Кийр мига на всеки 3 секоNDS когато устройството получи знакакато. 
-Когато това устройство Получи GPS сигнали нормално, Можете да го използвате и правите 
всякакви настройки.

Светлинни Индикации 
зелен LED за GPRS работоспособност

Статус на индикатор 
Бавно примигване , 1 секунда на всеки 2 
секунди

 GSM / GPRS  разговор е стартиран

Непрекъснато и ярко примигване

Изключена Зелен индикатор 

Няма GPRS Сигнал

Blue LED за GPS  работоспособност

Статус на индикатор 
Бавно Примигване 1 серкунда на всеки 2 
секунди

GPS Локализацията Успешна

Непрекъснато и ярко примигване Търсвене на GPS Сигнал

 Изключен Син Индикатор 

Red LED за захранване 

Статус на индикатор 
Светелиния индикатор свети постоянно  Устройството се зарежда

Светлиния индикатор изгасва Устройството е заредено

Google Link
1.Google линк: кликнете връзката, има карта, когато позиционирате добре, 



няма карта означава, че няма позициониране. 
2.V: A GPS сигнал ОК. О: о не GPS сигнал 
3.2013-08-30 20:54:15: последен път получи GPS сигнал. 
4.Spd: 000km / h: скоростта на тракера избяга. 
5. Bat: 6 батерия баланс ( интервала е 1-9 ) 
6.ID:4102000759: ID код на устройството (използван за свързване
проследяване на уебсайт или APP) 
7.S19G04 ; PLMN : 46001 GSM оператор данни 
8.Lac : 9516 , cellid: 23596 данни LBS 

Смяна на парола: 
Изпрати SMS: "парола + стара па ssword + пространство + нова парола" на устройството, за 
да смяна на паролата. 
За пример, Админ изпраща SMS: "password123456 000000" към крайно устройство, то ще 
отговори смs: 
"Парола OK". Нова парола 000000 променило в успешно.

Уверете се запази новата парола в ума, вие хектара съм и да използва софтуера, за да 
възстановите
оригинална обстановка в случай на загуба на новата парола. 
Уверете се, че новата парола е в 6 Digi арабски цифри TS, или тракера не може
признае паролата. 
Уверете се, че всички символа " + " в SMS поздравява е просто за бързо разбиране,
които не трябва да въведете "+" в SMS, и "пространство" означава, натиснете бутона 
Интервал на клетката телефон. 



 
Оторизация:
Изпращане на SMS : " администратор + парола + пространство + номер на мобилен телефон 
" , за да се създаде оторизация
брой. На други разрешени номера трябва да бъдат определени от първия разрешен Numври. 
Ако
брой е успешно разрешен, та д единица ще отвърне на удара "администратор ОК!" в SMS. 
Изпращане на SMS : " NoAdmin + парола + пространство + упълномощенаври " , за да 
изтриете разрешен брой. 
Когато разрешен брой обадите на устройството , той ще затвори телефона си и отговори на 
реално време географска ширина и дължина на информация, както по-долу:

Еднократно Локализиране:
Ако няма разрешен брой, когато някоя нов номер набира устройството, то ще докладва на 
гео-информация; Ако има вече е оторизиран номер , тогава тя няма да реагира при 
неразрешен номер го набере.

Автоматично Проследяване
Изпращане на SMS команда "t030s005n + парола" на устройството за проследяване, той ще
докладва на "NO отговори "на 30-те интервали в продължение на 5 пъти. (ите: втори, м: 
Минути, час: час). Тази команда настройка трябва да бъде 
в 3 цифри и максималната стойност е 255. 
 Неограничени пъти автоматично : Изпратете SMS "t030s *** н + парола" на устройството за 
проследяване, то 
ще отговори на "Няма отговор" непрекъснато на интервали от 30 секунди. 
анулиране: Изпратете SMS "notn + парола" на устройството за проследяване, тя ще reporТ 
"notn ок". 
Забележка: интервалът не трябва по-малко от 20-те секунди.

Monitor (Voice надзор) 
Командата за превключване между Track и Monitor са "tracker " и "мonitor ". 
режим по подразбиране е "track" (Track mode) 
Изпратете SMS "monitor + парола" към устройството, и тo ще отвърне с смс "следи ОК!" И да
преминат към "Monitor" режим. 
Изпратете SMS "tracker +  парола" към устройството, то ще отговори "tracker ОК! "и да се 
възстанови, за да "track" режим.



Географско ограничение 
Създаване на гео-ограда за устройството  в рамките на една област. Устройството ще изпрати
съобщение на админ телефона  , когато тя бъде нарушава . 
Настройка: Когато устройството остава неподвижен впоставете за 3-10 минути, потребителят
може да изпраща SMS: 
"stockade+ password + пространство + latitude longitude; latitude longitude "на единица, за да 
зададете ограничена област. 
Забележка: Първото географската ширина и дългосрочно се  кординира от горния ляв ъгъл на
Гео-ограда, докато втората ширина и дължина е кординирана долния десен ъгъл.
Отказ: Изпратете SMS: "nostockade + парола", за да деактивирате татае функция, тракера ще 
отговори 
"Nostockade ОК". 

Превишена скорост сигнал:
Настройка: Изпратете SMS: "speed+ password + space + 080" към уреда (предполагам, 
скоростта е 80km / h), и тя ще отговори "speed ОК!". Когато ти е мишена мoves над 80 км / 
час, устройството ще изпрати SMS: "! скорост ALARM! + Latitude и дълго сия" на 
разрешените номера на всеки 5 минути. 
Отказ: Изпратете SMS "nospeed + парола" да деактивирате превишаване на скоростна та 
алармата, тракерът отговори "nospeed ОК". 
Забележка: Препоръчителната скорост трябва да бъде не по-малко от 50km / h. За по-долу 
същата цена, тя ще бъде осъществено точността чрез GPS сигнали дрейф т.н.



Нисък сигнал батерия
Когато GPS батерията на устройството ще бъде около 3.7V, той ще изпрати SMS: "bat:1" в 30-
та минутен интервал. 

Terminal (местно) Time Setting 
Изпрати SMS "time + space  +  zone + password + space  + local time”. 
Например, Изпрати SMS "time zone123456 8" (Time зона на Китай). 
Ако локалната часова зона е отрицателна като "-3", тогава той трябва да определи като SMS:
"time zone123456 – 3”

Sleeping мощност в режим за икономия
В нормално състояние, когато устройството спира за повече от  10минути, то ще се промени в
режим на спане, по този режим, консумацията на енергия е само 4mah / ч. Когато  получи 
някаква команда или се движи , той  ще започне GPS локализиране автоматично. 
Принудителен спи режим, Настройка: Изпратете SMS "sleep + password", устройството ще 
отговори "sleep ОК", то ще премине принудително  режим за икономия на енергия.
Събъдете устройство, изпрати SMS "sleep + password", устройството ще отговори "nosleep 
ОК", я стартирате GPRS и GPS локализиране. 



Възстановяване на фабрични настройки
Забележка: Трябва да бъде испратен от админ номера 
Изпрати SMS команда "format", устройството ще отговори " The tracher wil immediateiy reset 
the factory settings.All previous settings will be canceled"

Аларма Премахване 
Когато устройството е прикачено към метал ч/з магнити при 15 секунди след премахването 
му или изпускането му то ще изпрати SMS сигнал на админ номера или ще го набере.

Команден лист( 123456 е паролата подразбиране)
Feature name Active

command
Reply Cancel

command
reply

Begin(blank
before set)

Begin123456 Begin ok

Admin number Admin123456+s
pace+number

Admin ok Noadmin123456
+space+number

Noadmin ok

Sos number Sos123456+spa
ce+number

Sos number ok Nosos123456+s
pace+number

Nosos number
ok

Sossms Sossms123456 Sossms ok Nosossms12345
6

Nosossms ok

Soscall Soscall123456 Soscall123456
ok

Nososcall12345
6

Nososcall ok

Password Password12345
6+space+new

Password ok

Sever ip&port Adminip123456
+space+ip+spac
e+port

Adminip ok



APN Apn123456+spa
ce+local apn
content

Apn ok

LBS Addjz=1 Open LBS Addjz=0 Close LBS

GPRS Gprs123456 Gprs ok Nogprs123456 Nogprs ok

Time Zone Timezone12345
6+space+8

Timezone ok Timezone12345
6+space+-8

Timezone ok

Language Lag1 Switched to
english

Restore factory
setting

format No reply

Upload
frequency(10-
180s)

Upload123456+
time

Upload ok

Sleep working
mode

Sleep123456+sp
ace+time

Sleep time ok Wake up by
sms,call,press
button

Shock working
mode

Sleep123456+sp
ace+shock

Sleep shock ok Wake up by
shock,sms,call,p
ress button

No sleep
working mode

Nosleep123456 Nosleep ok

Get location Where or
G123456#

Google map link

One way
communication

monitor Monitor123456 In this mode,you
could hear the
voice around
units after call it

Shock alarm Shock123456 Shock ok Noshock123456 Noshock ok

Shock call alarm vibcall123456 Shock call alarm
ok

Shock sms
alarm

vibsms123456 Shock sms
alarm ok

Move
alarm(distance:1
00-5000m)

Move123456+s
pace+distance

Move ok Nomove123456 Nomove ok

Overspeed
alarm(50-
120km/h)

Speed123456+s
pace+max speed

Speed ok Nospeed123456 Nospeed ok

Set a geo-fence
(stockade)

stockade+12345
6+space+long,la
t;long,lat

stockade ок nostockade1234
56

Nostockade ok

Check setting of
device

Param1 Software
version,date,ime
i,ip&port,apn,w
eb platform

Param2 Admin
number,sos
number,move
distance,speed,e
tc

Status of device status Bat:4,gprs:1.gs



m:3,gsm:1,acc:0
,oil:0,power:1,s:
0

Web platform and sever ip&port
Website Sever IP                                     Port

www.lkgps.net 101.1.16.228                             7700

8.App download
android version: scan below QR code

ios version: search “LKGPS” in app store




