
TP-GPS806 GPS TRACKER 
uživatelský manuál 

 

Děkujeme za zakoupení GPS trackeru TKSTAR. Tato příručka ukazuje, jak 

hladce pracovat se zařízením. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto 

příručku. Vezměte prosím na vědomí, že jakákoli aktualizace příručky 

probíhá bez předchozího upozornění. Pokaždé, když bude aktualizace 

příručky vydána s nejnovějším prodejem produktů, výrobce nenese žádnou 

právní odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v této příručce. 

 

 



1. Shrnutí 

Tento produkt pracuje na základě stávající sítě GSM / GPRS a satelitů GPS a 

dokáže vyhledat a monitorovat libovolné zařízení vzdálené cíle pomocí SMS, 

APP a internetu. Přijímá nejpokročilejší technologii GPS a AGPS dual 

umístění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. Popis hardwaru 

 

Elektrické zapojení: 

Napájení, ACC, olej / elektrický ovládací kabel (4 piny) 

1, Toto zařízení je standardem pro napájení 10V-80V DC. 

červený drát pro kladný/+ připojení, černý drát pro záporný/- připojení. Při 

instalaci - napájení záporné/-, volte přímé, nebo sdružené (svorkovnici) 

napojení k baterii . 

2, linka ACC (oranžová) se spojuje se spínačem ACC vozidla, aby se potvrdilo 

sepnutí zapalování. 

3, benzínové / elektrické oddělovací vedení (žluté) spojte s tenkou žlutou 

linkou relé. (Relé je volitelné příslušenství.) 

 

 



Světelná indikace statusu GPS Trackeru 

Žlutá svítí - Není GPRS signál 

Žlutá bliká - GPRS připojeno 

Modrá svítí - Není GPS signál 

Modrá bliká - GPS připojeno 

Poznámka: INSTALAČNÍ PRŮVODCE GSM SIM KARTOU: V tomto modelu 

funguje pouze GSM SIM karta a nesmí na být aktivní PIN kód !! 

 

 

3. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ 

 Otevřete gumový kryt a vložte SIM kartu (čip nahoru a vypnutý PIN) 

do slotu. 

 Kontrolka svítí, když je vložena SIM karta. 

 Po zapnutí zařízení připojte zařízení k automobilu podle výše 

uvedeného schématu zapojení vodičů. 

 Zařízení získá polohu GPS, pokud existuje signál GPS, a získá polohu 

LBS, pokud není k dispozici GPS signál. 

 Zařízení se automaticky vypne, když vyjmete SIM kartu. 

 

 

 

 



4. SLEDOVÁNÍ pomocí SMS 

POZOR - žlutě vybarvené pole      symbolizuje mezeru v zadávané sms 

zprávě. Telefonní číslo 13265790180 uvádíme pouze jako příklad. 

  

4.1. Zavolejte na telefonní číslo SIM karty v trackeru, obdržíte odkaz na 

Mapy Google o poloze, nebo odešlete sms zprávu „G123456 #“ na telefonní 

číslo SIM karty v trackeru. 

Např: 

 
4.2. Nastavení čísla správce (po nastavení čísla správce budou všechny 

operace se zařízením pomocí SMS potvrzovány a akceptovány jen z tohoto 

čísla) 

Příkaz:  admin123456   telefonní číslo（Toto telefonní číslo je vaše vlastní 

číslo mobilního telefonu, nikoli číslo SIM karty v trackeru） 

Odpověď ： admin ok 

Např. ： Admin123456   13265790180 

 
 

Když jednotka indikuje překročení rychlosti, alarmu otřesů nebo alarmu 

vybití baterie, odešle výstrahu správci - číslo (13265790180) 

Zrušení čísla správce: 

Příkaz ： noadmin123456 

Odpověď ： noadmin ok 

 



4.3. Nastavení alarmu překročení rychlosti (Funguje pouze v režimu 

nepřetržitého určování polohy) 

Příkaz ： speed123456   070 (Předpokládejme, že rychlost je 70 km / h) 

Odpověď: speed ok 

Např: 

 
Když je rychlost jednotky vyšší než 70 km / h, odešle zprávu „speed alarm!“ 

na číslo správce každých 5 minut. 

Zrušení alarmu při překročení rychlosti ： 

Příkaz ： nospeed123456 

Odpověď ： nospeed ok 

 

4.4. Nastavení vibračního alarmu 

Příkaz ： shock123456 

Zpráva Odpověď ： shock ok 

Např: 

 
Poznámka: Udržujte tracker nehybný po dobu 5 minut, tato funkce se 

následně aktivuje. 

Tracker odešle SMS „sensor alarm!“ při vibraci jednotky na číslo správce. 

Zrušení alarmu otřesem: 

Příkaz ： noshock123456 

Odpověď ： noshock ok 

 

 

 

 



4.5 Nastavení alarmu při nelegálním odstranění (výchozí tovární nastavení 

je zapnuto.) 

Příkaz ： remove123456 

Odpověď ： remove ok 

Poznámka: Poté, co se černé / červené dráty spojí s autobaterií a následně 

dojde-li k jejímu ilegálnímu odebrání, odešle se sms "remove alarm!" 

informace na číslo správce a číslo SOS prostřednictvím SMS. 

Zrušení alarmu odstranění: 

Příkaz ： noremove123456 

Odpověď ： noremove ok 

 

4.6 Nastavení alarmu ACC (signalizace zaplého zapalování) 

Příkaz ： acc123456 

Zpráva Odpověď ： acc set ok 

Poznámka: Když se oranžová linka spojí s linkou ACC v automobilu, pokud 

nastavíte alarm ACC, při zapnutí zapalování vozidla pošle „ACC on!“ na číslo 

správce a číslo SOS prostřednictvím SMS. 

Zrušení alarmu ACC: 

Příkaz ： noacc123456 

Odpověď ： acc set ok 

 

4.7 Vypněte přívod benzínu/přerušení napájení benzínového čerpadla: 

Příkaz ： stop123456 

Zpráva Odpověď ： stop ok 

 

Současně zastaví také motor vašeho vozu. Zůstane nehybný až do obdržení 

dalšího SMS příkazu o obnovení přívodu benzínu. 

Zrušení nastavení vypnutí benzínu： 

Příkaz : resume123456 

Odpověď ： resume ok 

Poznámka: Pouze při instalaci relé vstoupí v platnost příkaz vypnutí benzínu. 

 



 

4.8 Nastavení času terminálu (místní) (tovární nastavení GMT 0) 

Příkaz ： timezone123456   místní časové pásmo 

Odpověď ： time ok 

Např.  

timezone123456   +1  

timezone123456   -1 

timezone123456   0 

 
 

4.9 Resetujte hardware 

Příkaz ： begin123456 

Odpověď ： begin ok 

Např: 

 
 

5. VYSVĚTLENÍ PARAMETRŮ / KÓDŮ V SMS ZPRÁVĚ 

 

 
 

 



Obrázek 1 ： Odpovědi na informace o sledování v reálném čase pod 

signálem satelitů GPS. 

 

◊ Zeměpisná šířka: 22,63952 lon: 114,17122 Umístění hodnot zeměpisné 

šířky a délky. 

◊ Spd ： 000 To se týká rychlosti pohybu zařízení. Jednotka je km / h. 

◊ T: 24/09/15 16:00 reálného času sledování, výchozí je londýnský čas. 

Můžete nastavit jazyk a 

časové pásmo v APP. 

◊ Bat ： 100% Hodnota baterie je mezi 10% a 100%. Jakmile je to méně než 

30%, tak 

alarmy. 

◊ 2015070203: Číslo IMEI zařízení pro přihlášení do aplikace a na platformu. 

Link Google Link: Toto je odkaz na mapu Google zobrazující polohu zařízení. 

 

Obrázek 2 ： Odpovědi na informace o sledování LBS bez signálu satelitů 

GPS. 

 

◊ Lac: 27a4 1223: Údaje o poloze LBS v reálném čase. 

◊ T: 24/09/15 15:17 LBS poziční čas. 

◊ Bat ： 100% Hodnota baterie je mezi 10% a 100%. Jakmile je to méně než 

30%, tak 

alarmy. 

◊ Poslední ： T: 25/09/15 03:04 Toto je čas, kdy tracker získal poslední 

signál GPS 

Google Link ： Toto je poloha posledního signálu GPS, který se objevil 

 

 

 

 

 

 

 



6. 0 ZAČNĚTE ONLINE SLEDOVÁNÍ 

 

Aktivujte GPRS odesláním příkazu „gprs123456“, když je sledovač zapnutý, a 

nastavte APN podle následujících kroků. 

Každý nosič SIM karty má vlastní obsah APN, máme dva způsoby, jak zjistit 

obsah APN: zkontrolovat SIM kartu operátor na internetu nebo vložte SIM 

kartu do mobilního telefonu a zjistěte APN (např. VODAFONE má APN 

"internet" a apnuser i apnpasswd zůstávají nevyplněná) Jako příklad zde 

píšeme content (toto slovo nahradíte vámi zjištěnou informací operátora 

sim pro APN) 

 

Dva kroky k nastavení apn: 

1), Zapněte funkci gprs odesláním příkazu „gprs123456“ 

2), Nastavte apn odesláním příkazu  

apn123456   content  

apnuser123456   content 

apnpasswd123456   content 

 

Např: 

Pro mobilní SIM kartu VODAFONE CZ jsme níže dostali informace o APN. 

Název APN: internet 

Uživatelské jméno APN: neí žádné 

Heslo APN: není žádné 

Odeslat SMS pro nastavení apn níže 

1. gprs123456 

2.apn123456   internet 

3. apnuser123456 (není třeba nastavovat, pokud pošlete tak prázdné) 

4. apnpasswd123456 (není třeba nastavovat, pokud pošlete tak prázdné) 

 

 

 

 

 



6.1 SLEDOVÁNÍ POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

WWW stránka: www.mytkstar.net  

Ve spodní části obrazovky vyberte možnost „Přihlásit se pomocí IMEI“ 

Č. IMEI: na zadní straně krytu 

Heslo: 123456 

 

6.2 APLIKACE PRO ANDROID / IOS 

 

Vyhledejte „TKSTAR GPS“ v Apple App Store / Google Play 

Uložte nebo naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci na váš mobilní 

telefon. 

 
 

Ve spodní části obrazovky vyberte možnost „Přihlásit se pomocí IMEI“ 

Server: www.mytkstar.net 

IMEI: na zadní straně krytu trackeru 

Heslo: 123456 

7. Upozornění: 

1. GPS tracker může být používán ve venkovním prostředí. 

2. Ujistěte se, že SIM karta GSM podporuje volání, odesílání zpráv, GPRS 

síť. 

3. Zkontrolujte, zda je SIM karta GSM dostatečně finančně zajištěna. 

4. Ujistěte se, že na kartu GSM lze volat a sama hovor zavěsí. 

5. Vložte správně telefonní kartu GSM. 

6. Neinstalujte a nerozebírejte zařízení dle libosti. 



8. Časté dotazy a metody zpracování. 

 

Pokyny / řešení FAQ 

Nepodařilo se jej zapnout / Zkontrolujte, zda je baterie nabitá 

Žádný signál GSM /  1. Zkontrolujte, zda je SIM karta nainstalována správně 

                                     2. Zkontrolujte, zda je SIM karta sítí GSM 

                                     3. Nezapínejte PIN kód 

                                     4. Vypněte všechny funkce přesměrování 

Žádné GPS / Doporučuje se zpřístupnit pohled na oblohu, aby bylo zajištěno, 

že tracker dokáže přijímat signál GPS normálně 

Žádná odpověď na SMS příkaz / Chybné heslo nebo nesprávný formát 

Žádná odpověď na volání ani výstražná zpráva /  Autorizované telefonní 

číslo administrátora je nesprávné nebo nebylo nastaveno 

SMS informace v pořádku, nelze používat APP a web / Zkontrolujte, zda je 

správně nastaven APN. A zjistěte správný obsah APN SIM karty. Informace o 

aktuálním nastavení získáte zasláním "check123456" - příkazy vždy 

zadávejte bez uvozovek 

Pozice trackeru je odlišná od skutečného pozice / Žádná aktualizace času 

polohy nebo žádný signál GPS: zavolejte na telefonní číslo zařízení a 

přijměte zprávu o poloze. Pokud se zobrazuje jako obrázek 2, znamená to, 

že není signál GPS. Zobrazená poloha je poslední poloha pro určování 

polohy GPS; Pokud se zobrazuje jako obrázek 1, znamená to, že zařízení 

nedosáhne času nahrávání, zkontrolujte funkčnost SIM karty na LED 

indikátoru. 

 


