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Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. 
 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi 
urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji. 

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym 
użytkowaniem.  

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 
korzystania z urządzenia. 

 
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia. 
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Specyfikacja techniczna: 

• Moduł GPS:  MTK 

• Częstotliwość L1, 1575.42MHz C/A code  

• Kanał GPS: 66 

• Czułość GPS: -165dBm ( -148dBm) 

• TTFF(ostatnia pozycja) gorący start: 1 sek.       zimny start: 32 sek. 

• Dokładność lokalizacji : 10m 

• Częstotliwość GSM 850/900/1800/1900 MHZ  

• GPRS Class 12, TCP/IP 

• Pamięć 32+32Mb 

• Błąd fazy: RMSPE<5,PPE<20 

• GSM850/900:33dBm; GSM1800/1900:30dBm 

• Napięcie pracy i pobierany prąd: 3.0V/50mA 

• Wbudowana bateria 4500mAh/3.0V (3x1500mAh) 

• Czas pracy na baterii: 3 lata (1 pozycja na dzień), 80 godzin(ciągła praca 

odświeżanie co 10sekund) 

• Temperatura pracy: -20℃～70℃ 

• Wymiary: 79.6x50.3x26mm 

• Waga: 110g 
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WAŻNE: 

• Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień.  Produkt rzeczywisty może 

różnić się od produktu poglądowego. 

• Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte 

bezpłatną naprawą . 

• Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych, może powodować zakłócenia w 

działaniu. 

• Lokalizatora nie należy montować  blisko ekranowanych elementów nadwozia ani blisko szyby tylnej –

elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie. 

• Karta SIM, którą wkładamy do lokalizatora nie może posiadać kodu PIN. 

• Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną transmisję 
danych komórkowych  GPRS. 

• Karta, która została dostarczona z lokalizatorem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego 
operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 styczna 2017 roku. 

• Przed wyjęciem/włożeniem karty SIM, lokalizator powinien być wyłączony. 

• Urządzenie powinno być zamontowane w takim miejscu aby był dobry sygnał GPS. 

• Lokalizator powinien być zamontowany w  miejscu gdzie nie będą oddziaływać na niego wysokie 

temperatury 

 

UWAGA: 

 

Urządzenie nie obsługuję sieć wyższych niż 2G. Prawie wszystkie karty SIM operatorów komórkowych 

obsługują sieć 2G  ale są karty  gdzie standard sieć 2G został wyłączony np. : 

• Taryfa Internet Elastyczny w PLAY- urządzenie nie działa na tej karcie 

 

• Dokładność lokalizacji w pomieszczeniach, budynkach może być 

zakłócona i niepoprawna.  Tylko połączenie  z satelitą GPS gwarantuje 

dokładność rzędu 10-20 metrów. Kiedy urządzenie nie ma sygnału GPS 

automatycznie przechodzi na namierzanie po LBS(dokładność zależna od 

ilości stacji BTS w pobliżu). 

 

Bateria urządzenia jest jednorazowa  i nie można jej ładować ( zalecane 

jest używanie trybu domyślnego (1 pozycja na dzień -czas działania baterii 

3 lata). Używanie lokalizatora w innym trybie skraca działanie baterii.  

Jeśli poziom baterii spadnie do 20 %, należy ją  wymienić na nową. 
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OPIS URZĄDZENIA 
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OZNACZENIA WSKAŹNIKÓW  LED 

 

CZERWONA DIODA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(STATUS BATERII) 

STATUS ZNACZENIE 

SZYBKIE MIGANIE NISKI STAN BATERII 

POWOLNE MIGANIE NORMALNA PRACA 

BRAK ŚWIECENIA 
NISKIE NAPIĘCIE BATERII LUB TRYB 

UŚPIENIA 

 

NIEBIESKA DIODA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(STATUS GPS) 

STATUS ZNACZENIE 

SZYBKIE MIGANIE GPS SZUKA SYGNAŁU 

POWOLNE MIGANIE GPS ZLOKALIZOWANY 

BRAK ŚWIECENIA GPS NIE DZIAŁA LUB TRYB UŚPIENIA 
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ZIELONA DIODA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(STATUS GSM) 

STATUS ZNACZENIE 

SZYBKIE MIGANIE GSM SZUKA SYGNAŁU 

POWOLNE MIGANIE GSM ZLOKALIZOWANY 

BRAK ŚWIECENIA 
BRAK SYGNAŁU GSM 

 LUB BRAK KARTY SIM 
 LUB TRYB UŚPIENIA 

Diody LED zgasną podczas pracy, aby oszczędzać baterię urządzenia. 

 

INSTALACJA KARTY SIM 

 

1. Odkręć śruby z tyłu pokrywy baterii. Zdejmij pokrywę. 



 7 

 

 

2. Wyjmij akumulator i włóż kartę SIM zgodnie ze wskazanym 

kierunkiem. 

 

 

 

3. Włóż akumulator i podłącz go do gniazda baterii. Urządzenie włączy 

się i poinformuje 3 mignięciami diody LED. Załóż pokrywę 

akumulatora i przykręć za pomocą śrubek. Aby wyłączyć urządzenie, 

zdejmij pokrywę i odłącz gniazdo baterii. 
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Urządzenie posiada nieładowalny akumulator. Domyślne ustawienie 

lokalizatora to 1 pozycja na 24 godziny. 

WAŻNE:  Przy pierwszej konfiguracji należy do lokalizatora wysłać odpowiednią komendę SMS 

w celu ustawienia parametru APN oraz Serwera i portu. Komendy SMS należy wysyłać na nr 

telefonu karty SIM, która znajduje się w lokalizatorze. Komendy wysyłamy ze skrzynki nadawczej 

naszego telefonu. Kiedy lokalizator jest online na  platformie www i aplikacji mobilnej nie ma 

konieczności wysyłania poniższych komend 

Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu: 

1) APN,internet# -(ustawienie APN) 

2) SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21102,0# - (ustawienie servera) 
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USTAWIENIE NUMERU SOS: 

Ustawienie numeru SOS jest konieczne, tylko numer SOS może zarządzać pracą lokalizatora. 

 

1. Polecenia SMS, aby dodać numer SOS: 

SOS,A,numer 1, numer 2, numer 3# 

             Przykład: SOS,A,656554333,678444321,672654321# 

2. Polecenie SMS usuwające numer SOS: 

SOS,D,numer 1, numer 2, numer3# 

       Przykład: SOS,D,1,2,3# 

 

USTAWIENIA TRYBU PRACY 

Ważne: Gdy urządzenie jest  pierwszy raz uruchomiane będzie aktywne 3 minuty, aby je 

skonfigurować i wybrać odpowiedni tryb. Potwierdź wybór przed włączeniem urządzenia. Jeśli nie 

ustawisz trybu w czasie 3-minutowym, urządzenie wejdzie w tryb domyślny: Tryb uśpienia. W tym 

przypadku urządzenie będzie budzić się i przesłać swoje miejsce lokalizacji 1 raz  w ciągu 24 godzin. 

Każde polecenie zmiany trybu będzie uruchamiane w ciągu 24 godzin. 

1) Tryb  „uśpienia": w tym  trybie urządzenie budzi się raz dziennie (domyślne ustawienie), aby 

zaktualizować swoje miejsce, a następnie wchodzi w stan uśpienia. W tym czasie nie można 

uruchomić urządzenia  oraz urządzenie nie przyjmie żadnej komendy. Użytkownik może ustawić 

okres snu przez polecenie sms. 

Kiedy wyślemy na lokalizator komendę, która zmienia tryb pracy będzie ona zmieniona tylko 

wtedy kiedy urządzenie się wybudzi. 

Komenda, która zmienia tryb pracy lokalizatora z domyślnego (1 pozycja na 24godziny): 

MODE,2,T1,T2# 

2 - Oznacza tryb uśpienia 

T1 - Oznacza czas rozpoczęcia snu, którego format to HH: MM (GodzinaGodzina:MinutaMinuta). 

np . 13:00 
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T2 - Oznacza przedział czasu snu, do wyboru:  1,2,3,4,6,8,12,24 (godziny). Ustawieniem 

domyślnym jest 24 godziny.  

UWAGA: Polecenie SMS wchodzi w życie po uruchomieniu urządzenia. 

Przykładowa komenda:  

MODE,2,13:00,8# (Znaczenie: Urządzenie wchodzi w stan  uśpienia o godzinie 13:00, a co 8 

godzin, licząc od godziny 13:00  wybudza się i pokazuje aktualną lokalizację). 

MODE,2,08:00,1# (Znaczenie: Urządzenie wchodzi w stan  uśpienia o godzinie 08:00, a co 1 

godzinę, licząc od godziny 08:00  wybudza się i pokazuje aktualną lokalizację). 

 

2) Tryb „śledzenia”, aby ustawić tryb śledzenia należy wysłać komendę: 

 

MODE,1,T1,T2# 

1 - Oznacza tryb śledzenia  

T1 - Oznacza przedział odświeżania lokalizacji na mapie, możemy ustawić od 10-1800 (sekundy) 

T2 - Oznacza czas pracy, zakres pracy  5-43200 (minuty) 

UWAGA: Polecenie SMS wchodzi w życie po uruchomieniu urządzenia. 

Przykład:  

MODE,1,10,20#  

(Znaczenie: gdy urządzenie się wybudzi, będzie działało przez 20 minut, a czas odświeżania 

lokalizacji na mapie w tym czasie będzie wynosił 10 sekund). 

MODE,1,10,43200# (Znaczenie: gdy urządzenie się wybudzi, będzie działało przez 43200 minut      

(30 dni), a czas odświeżania lokalizacji na mapie w tym czasie będzie wynosił 10 sekund). Przy 

takim trybie działania urządzenie wytrzyma na bateria 30dni (miesiąc) 
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ALARM PRZEMIESZCZENIA (URUCHAMIANY PRZEZ PRZYCISK): 

Po uruchomieniu urządzenia po 3 minutach, wchodzi on w stan uzbrojenia. W przypadku, gdy 

urządzenie wykryje zmianę stanu przycisku zostanie automatycznie wysłane ostrzeżenie. Urządzenie 

przełączy się na tryb śledzenia na 60 minut, a następnie powróci do trybu czuwania. 

Jeśli urządzenie otrzyma polecenie, aby anulować alarm w ciągu tych 60 minut. Natychmiast powróci 

do stan  czuwania. W przeciwnym razie w ciągu 3 minut nastąpi ponowne uruchomienie alarmu.  

LOKALIZACJA URZĄDZENIA 

Po wysłaniu jednej z  poniższych komend uzyskamy odpowiedź z  lokalizacją urządzenia tylko 

wtedy kiedy urządzenie się wybudzi. 

• WHERE# -  uzyskanie współrzędnych geograficznych, 

• URL# - uzyskanie linku do lokalizacji google maps, 

• POSITION# - uzyskanie linku do lokalizacji google maps. 

Odpowiedź będzie wysyłana tylko na numer przypisany jako: SOS 

INNE KOMENDY 

Po wysłaniu jednej z  poniższych komend uzyskamy odpowiedź tylko wtedy kiedy urządzenie się 

wybudzi. 

• RESET#  - Resetowanie urządzenia jeśli nie pracuje właściwie, 

• FACTORY#  - Przywrócenie ustawień fabrycznych. 
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APLIKACJA MOBILNA 

Lokalizacja urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej, możliwa jest po pobraniu aplikacji na właściwy 

system:  

• Aplikacja „Track Solid” na system Android dostępna po zeskanowaniu kodu QR z: 

 

 

 

 

 

 

• Aplikacja na system IOS dostępna w APP STORE pod nazwa: „Track solid” 
LINK: https://itunes.apple.com/pl/app/track-solid/id1070068294?mt=8 

 

1) Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy  utworzyć nowe  
konto za pomocą e-mail. W tym celu wybieramy "rejestracja". 
2) Wprowadzamy adres e-mail i naciskamy  

 [ ] , na podanego e-mail dostajemy kod 
weryfikacyjny. Należy wprowadzić kod, a następnie nacisnąć 
[Następny krok]. Czas na wprowadzenie kodu to 60 sekund. 
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3) Następnie należy wprowadzić hasło za pomocą, którego będziemy się logować do konta i 

nacisnąć [ ]. Po rejestracji możemy dodać nowe urządzenie: 
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4) Aby dodać urządzenie należy prowadzić numer IMEI, który znajduję się z tyłu urządzenia lub 

zrobić skan kodu QR. Po dodaniu należy wypełnić dane urządzenia:  

 
 

5) Po dodaniu na wyświetlaczu pokaże się mapa i aktualna pozycja urządzenia - jeśli jest aktywny. 
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Status: 

- urządzenie w ruchu/pojazd z lokalizatorem przemieszcza się 

     - urządzenie zatrzymane/pojazd z lokalizatorem nie przemieszcza się 

      - urządzenie nieaktywne 
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Lokalizacja urządzenia przez platformę www: 

http://www.tracksolid.com  

Uwaga: Zalogowanie na platformę www możliwe będzie dopiero po 

dodaniu urządzenia w aplikacji mobilnej! Logujemy się przy pomocy 

tego samego konta. Przy logowaniu zaznaczamy język polski. 

 

Po zalogowaniu otwiera się  panel główny aplikacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tracksolid.com/
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Śledzenie urządzenia: 

 

 

 

 

Urządzenie aktywne Online(1)  

Urządzenie nieaktywne Offline(1) 

- urządzenie w ruchu/pojazd z lokalizatorem przemieszcza się 

  - urządzenie zatrzymane/pojazd z lokalizatorem nie przemieszcza się 

 - urządzenie nieaktywne 
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Odtwarzanie historii trasy 

Po naciśnięciu „Odtwarzaj” pokazuje się panel zarządzania historią trasy. Należy wybrać odpowiednią 

datę, a następnie potwierdzić, dalej nacisnąć przycisk „ ”. Trasa powinna się odtworzyć na mapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA POZOSTAŁYCH KOMEND SMS   
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Informacja na temat bezpieczeństwa: 

1. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia 

urządzenia. 

2. Trzymaj urządzenie z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur. 

3. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego 

promieniowania ultrafioletowego przez dłuższy czas. 

4. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie. 

5. Nie upuszczaj urządzenia ani nie narażaj go na silne wstrząsy. 

6. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować 

kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W przypadku 

kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie. 

7. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp. 

8. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się 

szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia. 

9. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, 

modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażeń 

ciała lub uszkodzenia mienia. 

10. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych cieczy, 

gazów ani materiałów wybuchowych. 

11. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. 

12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta. 

13. Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. 
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Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.  

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt 

tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.  

2. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. 

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej 
min. 400 m2 są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej 
bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych. 

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. 
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany 
jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu 
dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt 
dostarczony. 

4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. 
Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy 
ogłoszeń urzędu gminny, a także na stronie internetowej www.remondis-electro.pl 

5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. 
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest 
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. 
 
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej 
kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane 
procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być 
oznakowane symbolem przekreślonego kosza. 
 
 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub 
dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi 
odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 
zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie informuje jednocześnie, że sprzęt 
został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.  
 

1. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne.. 
2. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym, negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. 
3. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce 

uzyskane z przetwarzania sprzętu. 
 

http://www.remondis-electro.pl/
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ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":        

• Monitoring Kamery 2017 

• Ranking Kamer Samochodowych 2017 

• Najnowsze Kamery Samochodowe 2017 

• Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM 

• Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp. 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO 

• Test i Porównanie Kamer Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI 

 

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO: 

          Subskrybuj kanał ORLLO ELECTRONICS EUROPE 

 

             Polub nas na facebook/orllo.pl 

https://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
https://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testy-opinie-ranking-2017,408190.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-kamery-samochodowej-ORLLO-FALCON-4K,409086.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.facebook.com/orllopl/

