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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: 38 sek. 

• Częstotliwość WCDMA 850/900/1900/2100MHz    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; WCDMA:24dBm 

• WCDMA Downlink speed: 7.2Mbps    Uplink speed: 384kbps 

• Czułość odbioru: GSM< -106dBm, WCDMA< -108dBm 

• Zasięg  mikrofonu:  5m 

• Napięcie wejściowe 9V-36V 

• Wbudowana bateria 450mAh/3.7V 

• Czas czuwania na baterii: 60 godzin 

• Czas pracy na baterii: 4 godziny 

• Temperatura pracy: -20℃～70℃ 

• Wymiary: 98.0x52.0x15.0mm 

• Waga: 80g 
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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 ekstremalnych temperatur. 

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

promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W 

urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może 

się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub wybuchnąć. 

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

5. Nie upuszczaj urządzenia ani 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. 

14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod 

nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy 

niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem. 

 

 

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej : 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTO

W_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf 

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. 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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• Lokalizatora nie należy montować  blisko ekranowanych elementów nadwozia ani blisko szyby tylnej –

elektryczne podgrzewanie szyby może powodować niewłaściwe działanie. 

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

• Bateria urządzenia powinna być ładowana w temperaturze od 0°C do 40°C 

• 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 

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

 

UWAGA: 

 

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

obsługują sieć 2G  ale są karty  gdzie standard sieć 2G został wyłączony( dotyczy lokalizatorów, central 

alarmowych) np. : 

• Taryfa Internet w PLAY, a także Internet Elastyczny w PLAY- urządzenie nie działa na tej karcie 
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INSTALACJA KARTY SIM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 OPIS URZĄDZENIA: 
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OPIS PODŁĄCZENIA: 

Aby lokalizować urządzenie wystarczy podłączyć je  do zasilania za pomocą przewodów 

[czerwony (+) i czarny GND (-). Pomarańczowy przewód podłączany jest do zapłonu. 
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OPIS WSKAŹNIKÓW LOKALIZATORA 
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URUCHAMIANIE URZĄDZENIA:  

Na urządzeniu powinny zapalić się diody sygnalizujące działanie. 

Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą : 

• Komend SMS 

• Aplikacji mobilnej 

• Platformy WWW 

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. Ustawienia konfiguracyjne zostały pobrane 

automatycznie. 

Komendy, które należy wysłać przy pierwszym uruchomieniu( jeśli lokalizator jest offline): 

1) APN,internet# -(ustawienie APN) 

2) SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0# - (ustawienie servera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTAWIENIE NUMERU SOS 

Następnie należy ustawić numer SOS na który będą przychodziły powiadomienia i smsy zwrotne. 

  Jest możliwość ustawienia trzech numerów SOS. 

1) Aby ustawić numer SOS należy wysłać komendę : 
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SOS,A, 1 numer, 2 numer, 3 numer#   

Np. Ustawienie numeru SOS dla jednego numeru : 

Wysyłamy komendę : SOS,A,791787211# 

A -oznacza dodawanie numeru 

 

Uwaga: Kiedy naciśniemy przycisk SOS również dostaniemy powiadomienie na przypisany numer. 

 

2) Aby usunąć numery SOS należy wysłać komendę: 

SOS,D,1,2,3,#- powoduje usunięcie wszystkich numerów 

SOS,D,2,3#- powoduje usunięcie drugiego i trzeciego numeru SOS 

D-oznacza usuwanie numeru 

LOKALIZACJA URZĄDZENIA 

Po wysłaniu poniższych komend uzyskamy odpowiedź z  lokalizacją urządzenia 

• WHERE# -  uzyskanie współrzędnych geograficznych 

• URL# - uzyskanie linku do lokalizacji google maps 

• POSITION# - uzyskanie linku do lokalizacji google maps 

Ważne:  

• Odpowiedź będzie wysyłana tylko na numer przypisany jako: SOS 

• Kiedy  odpowiedzi nie będzie spróbuj jeszcze raz wysłać zapytanie 

• Kiedy lokalizator nie odpowiada na zapytanie(sprawdź saldo konta) 

• Kiedy lokalizator nie odpowiada na zapytanie( brak połączenia GSM/GPS) 
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ALARM WIBRACYJNY (FUNKCJA ANTYKRADZIEŻOWA) 

 

Urządzenie wyśle powiadomienie o wstrząsie na przypisany numer SOS. Kiedy lokalizator będzie 

połączony z satelitą po wstrząsie dostaniemy powiadomienie w aplikacji oraz  SMS o treści: 

 

 

Alarm Wibracyjny domyślnie jest włączony: 

Komendy: 

1.   SENALM, ON# - Włączony                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.   SENALM, OFF# - Wyłączony 

Alarm wibracyjny domyślnie jest wyłączony. 

 Kiedy urządzenie nie będzie połączone z satelitą dostaniemy tylko powiadomienie (Vibration 

Alarm)  bez linka google maps. 

Lokalizator wysyła powiadomienia o wstrząsie(wibracji) raz na 5 min. 

Kiedy urządzenie nie będzie połączone z satelitą dostaniemy tylko powiadomienie 

(Vibration Alarm)  bez linka google maps. 

Ważne: 

• Lokalizator wysyła powiadomienia o wstrząsie(wibracji) raz na 5 min. 

• Lokalizator nie wysyła powiadomień wstrząsowych (sprawdź saldo konta) 

 

 

ALARM ODŁĄCZENIA ZASILANIA 

Gdy lokalizator zostanie odłączony od źródła zasilania otrzymamy powiadomienie oraz SMS o odcięciu 

zasilania:  
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ALARM SŁABEJ BATERII 

Kiedy lokalizator jest odłączony od zasilania stan wewnętrznej  baterii jest niski lokalizator wysyła 

powiadomienie na przypisany numer SOS.  

Alarm słabej baterii jest domyślnie włączony. 

ODCIĘCIE I ZAŁĄCZENIE POMPY PALIWOWEJ  

Po podłączeniu przekaźnika do instalacji pompy paliwa według schematu za pomocą odpowiedniej 

komendy możemy odciąć jej zasilanie. Domyślnie przekaźnik pompy jest załączony. Dopiero po ustawieniu 

numeru głównego mamy możliwość sterowania przekaźnikiem. 

Komendy, które sterują pracą przekaźnika to: 

RELAY,1# - przekaźnik odcina zasilanie 

RELAY,0# - przekaźnik załącza zasilanie 

Ważne: 

1. Upewnij się, że urządzenie odcięcia pompy paliwowej(przekaźnik) jest prawidłowo podłączone. 

2. Gdy zapłon jest wyłączony, polecenie zostanie wykonane natychmiast. 

3. Gdy zapłon jest włączony, ale GPS nie jest stały, polecenie zostanie odroczone. 

4. Gdy zapłon jest włączony, GPS jest stały, polecenie zostanie wykonane, gdy prędkość pojazdu jest 

mniejsza niż 20 km / h. 

5. Ustawienie numeru głównego możliwe jest tylko przy użyciu numeru SOS. 

6. Skasowanie numeru głównego możliwe jest  tylko przy użyciu numeru SOS. 

7. Można ustawić tylko jeden numer główny, który steruje pracą przekaźnika. 

USTAWIENIE NUMERU GŁÓWNEGO 

Aby ustawić numer główny należy wysłać na lokalizator komendę. Tylko po ustawieniu numeru 

głównego mamy możliwość sterowania przekaźnikiem. 

CENTER,A,numer telefonu# 

Aby usunąć numer główny należy wysłać komendę : 

CENTER,D# 
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DETEKCJA OTWARCIA DRZWI 

Kiedy czujnik otwarcia drzwi samochodowych  jest podłączony do odpowiedniej linii  lokalizatora(patrz 

schemat podłączenia) dostajemy powiadomienie w aplikacji mobilnej oraz platformie WWW. Czujnik drzwi 

powinien być załączany dodatnim  biegunem tylko wtedy dostaniemy powiadomienie.  Podłączenie do 

bieguna ujemnego(czujnika drzwi) jest na razie niedostępne. 

Powiadomienie otrzymamy kiedy: 

• Zapłon zostanie wyłączony 

• Będzie włączony alarm wibracyjny komenda:  DOORALM,A,B#   

A=ON/OFF , B= 0-GPRS : 1-SMS+GPRS : 2-GPRS+SMS+połączenie telefoniczne 

• Nastąpi załączenie czujnika otwarcia drzwi 

Aby włączyć detekcję otwarcia drzwi należy wysłać komendę : 

  

DOOR,1# - sterowanie biegunem dodatnim  

DOOR,0# -sterowanie biegunem ujemnym (do masy)  

 

 

FUNKCJA PODSŁUCHU (VOICE MONITOR)  

Kiedy wykonamy połączenie (10 sekund połączenia) automatycznie nastąpi przejście w stan 

podsłuchu. 

Ważne:  

• Podsłuch może uzyskać tylko numer przypisany jako: SOS 

 

 

 

USTAWIENIE TRYBU PRACY(odświeżanie pozycji  GPS) 

TIMER,T1,T2#   

T1#  - Czas odświeżania gdy zapłon jest włączony.  (T1 przyjmuje wartości od  5 do 18000 sekund) 

domyślana wartość to 10sekund 

T2#  - Czas odświeżania gdy zapłon jest wyłączony. (T2 przyjmuje wartości od  5 do 18000 sekund) 

domyślana wartość to 10sekund (kiedy GPS nie jest uśpiony) 

Przykładowa komenda SMS: TIMER,25,30# 
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FUNKCJA OPÓŹNIENIA ALARMU (POWIADOMIENIA) 

Kiedy alarm wibracyjny jest włączony, funkcja opóźnienia zaczyna działać 10 min po wyłączeniu 

zapłonu ( 10 min to wartość domyślna). Po tym czasie urządzenie przechodzi w tryb obronny gdy 

nastąpi wibracja(wstrząs) dostajemy powiadomienie. 

Komenda, która zmienia czas przejścia w tryb obronny to: 

DEFENSE,A#   A – wartość od 1 do 60 minut(domyślna wartość 10 minut) 

GEO-OGRODZENIE 

Po wysłaniu odpowiedniej komendy z tabeli możemy ustawić alarm wjazdu i opuszczenia strefy. 

Zaleca się utworzenie geo-ogrodzenia przez aplikację mobilną lub platformę WWW.   

 

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH i RESETOWANIE 

Po wysłaniu poniższych komend: 

FACTORY# -ustawienia fabryczne 

RESET#- ponowne uruchomienie lokalizatora 

 

 

TABELA POZOSTAŁYCH KOMEND UMIESZCZONA JEST NA KOŃCU INSTRUKCJI 
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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 kreskowego. 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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Ustawienia geo-grodzenia w aplikacji mobilnej 
  

1) Aby ustawić geo-ogrodzenie po zalogowaniu na platformę mobilną otwieramy zakładkę 

„ustawienia ogólne” 

    

2) Następnie    

3) Kolejno dodajemy urządzenie    

ustalamy strefę geo-ogrodzenia według własnych preferencji i zapisujemy ustawienia

    

4) Jeśli w aplikacja nie pokazuje naszego lokalizatora możemy dodać go rcznie "[Dodaj 

urządzenie]" 

następnie wpiujemy nr. IMEI   

1) Urządzenie automatycznie powinno trafić do gupy domyślnej, w przypadku gdy użądzenie 

tego nie zrobi grupę domyślną zatwierdzamy ręcznie  
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Odtwarzanie historii przez aplikacje mobilną 

1) Po zalogowaniu do aplikacji 

wybieramy  ikonę „Odtworzenie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ustawiamy okres z którego chcemy  

odtworzyć trasę i zatwierdzamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Aplikacja powinna automatycznie 

pokazać nam trasy pokonywane w 

wybranym okresie 



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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Ustawienie geostrefy na platformie www. 

1) Po zalogowaniu na platformie www. Wybieramy ikonę

 

 

2)   Aby przyśpieszyć ustawienie geo-strefy możemy 

wyszukać lokalizacji 

 
 

 

3) Następnie klikając ikonę [ ] wyznaczamy 

strefę geo-ogrodzenia, lub według własnych 

preferencji wyznaczamy ją ręcznie wybierając ikonę      

[ ] 

 

 

 

 

 

4) Wybieramy nazwę dla naszej geo- strefy, opis 

informacyjny. Zatwierdzamy klikając [zapisz] 

 

 

 

 

 



Wygenerowanie pliku Excel 

1) Po zalogowaniu na platformie klikamy w ikonę, otworzy nam się nowa karta „panel kontrolny” 

  

2) W panelu kontrolnym znajdziemy nasze urządzenie  

3) Po zatwierdzeniu naszego lokalizatora, platforma pokaże nam jego aktualną pozycje, w panelu 

dodatkowym otwieramy historię  

 
4) W panelu bocznym ustawiamy okres z którego chcemy zobaczyć trasę 

 

Aby wygenerować plik Excel kliknij na [ 
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TABELA POZOSTAŁYCH KOMEND SMS   

Opis 
Komenda, którą 

wysyłamy: 
Wyjaśnienie 

Status Urządzenia STATUS# 
  

Sprawdzenie współrzędnych WHERE#   

Otrzymanie adresu URL(link 
google maps) 

URL#   

Sprawdzenie Wersji  VERSION#  
  

Ustawienia sieci GPRSSET# 
  

Ustawienie parametru APN  

APN, [nazwa apn]# 

Ręczne ustawienie parametru APN , kiedy 
automatycznie APN nie został ustawiony) 

lub 

APN, 
[apnname],[użytkownik],[hasło]# 

Ustawienie serwera 
SERVER,1,[nazwa 

domeny],[port],0# 
przykład: SERVER,1, 

gpsdev.tracksolid.com,21100,0#  

SERVER,0,[IP],[port],0# SERVER,1,GPSDEV.TRACKSOLID.COM,21100,0# 

  tryb = 1 oznacza nazwę domeny 

  tryb = 0 oznacza ip address 
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  protocol = 0 oznacza server z protokołem TCP 

  protocol = 1 oznacza server z protokołem UDP  

Ustawienie numerów SOS 

SOS,A,1 numer telefonu, 2 
numer telefonu,3 numer 

telefonu# 
A- Dodawanie numeru SOS 

SOS,D,1 numer telefonu, 2 
numer telefonu,3 numer 

telefonu# 
D-usuwanie numeru SOS 

SOS,D,1,2,3# Usuń  numer SOS 

SOS# Sprawdź bieżące numery SOS 

Ustawienie czasu przesyłania 
sygnału GPS 

TIMER,[T1],[T2],# 

T1- interwał przesyłania przy użyciu GPS 
(wartości od 5 do 18000 sekund): ACC 

WŁĄCZONY wartość domyślna 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
T2-  interwał przesyłania przy użyciu GPS 

(wartości od 5 do 18000 sekund): ACC 
WYŁĄCZONY wartość domyślna 10 (jeśli GPS nie 

jest w stanie uśpienia) 

Ustawienie odległości 
przesyłania sygnału GPS 

DISTANCE,D# 
 D=0  50 ~ 10000 metrów Odległość sygnału: 

wartość domyślna 300 jednostki: metry 

Ustawienia obronne 
opóźnienia  

 

DEFENSE, A#  
A:1 ~ 60 minut, ustaw opóźnioną obronę, 

domyślna wartość : 10 minut  

Alarm Wibracyjny (domyślnie 
wyłączony) 

1. SENALM, ON#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.SENALM, OFF# 

  

Alarm Przemieszczenia 
1. MOVING, ON,R,M#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. MOVING,OFF# 

R=100 ~ 1000 Wybór promienia jednostki: 
metry                                     M=0-2 Sposób 

ostrzegania                        0: GPRS,  1:SMS+GPRS; 
2:GPRS+SMS+POWIADMONIENIE 

TELEFONICZNE                                 Przykład: 
MOVING,ON,200,2#       

 Ustawienie numeru 
głównego 

Ustawienie głównego numeru: 
CENTER,A,numer telefonu#                                                                                                                                                                                                                                   
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Kasowanie głównego numeru 
telefonu: CENTER,D# 

Odcięcie i załączenie Paliwa 
 (Przekaźnik) 

RELAY,A#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A=0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
0=załacza paliwo ; 1=odcina paliwo                                                                                                                                                                                                                                                                         

Domyślna Wartość : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Przykład: RELAY,1# 

Restart  RESET# 
Restartu urządzenia 20 sekund po otrzymaniu 

tego polecenia 

Otwarte drzwi 
samochodu/Zamknięte Drzwi 

Samochodu 
DOOR,A# 

A=0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
0 -wyzwalanie powiadomienia przez biegun 

negatywny, 1- wyzwalanie przez biegun 
pozytywny                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Domyślnie: 0                                                                                                                                                                                                                                                   

Wyzwalanie Odszukanie 
samochodu przez zapalenie 

świateł oraz sygnał 
dźwiękowy 

FIND#  

Ustawienia strefy czasowej 
GMT,A,B,C# 

 

A：E lub W；"E" zachodnia półkula, "W" 

wschodnia półkula；domyślnie：E 

B：0～12；strefa czasowa：8 

C：0/15/30/45；połówki ；domyślnie：0 
Dla Polski strefa czasowa 1 (czas letni +1) 

Przykłdowa komenda: 
GMT,E,2,0# 

Ustawienie czułości czujnika 
wibracyjnego 

LEVEL,A# 

 
 

Oznaczenie: 
A=1-5: ustawienie czułości czujnik; domyślnie:2 

Sprawdzenie status czułości  czujnika LEVEL#  

Ustawienie alarmu geo-
ogrodzenia 

FENCE,B,0,D,E,F,X,M# 

obszar okręgu; 
 

B=ON/OFF,  włącz/wyłącz  alarm,  domyślnie: 
OFF; 

D=szerokość geograficzna środka okręgu; 
E=długość geograficzna środka okręgu; 

F=1～9999,  promień okręgu, jednostka : 100 
metrów; 

X=IN/OUT; IN :alarm wjazdu do ogrodzenia, 
OUT: alarm wyjazdu z ogrodzenia, pusty 

parametr oznacza alarm w dwóch przypadkach  
domyślnie: pusty. 

M=0/1; sposób alarmowania, 0: tylko GPRS , 
1:SMS+GPRS, domyślnie:1 
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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 ekstremalnych temperatur. 

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

promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas. W 

urządzeniu zamontowana jest bateria litowo-jona, która pod wpływem temperatury może 

się uszkodzić, spuchnąć, wywołać pożar lub wybuchnąć. 

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

5. Nie upuszczaj urządzenia ani 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. 

14. Unikaj długiego ładowania, nie ładuj dłużej niż zaleca instrukcja. Ładować tylko pod 

nadzorem, z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

15. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy 

niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem. 

 

 

Pełne informacje na temat bezpieczeństwa akumulatorów znajdziesz w instrukcji w linku poniżej : 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTO

W_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
https://orllo.pl/instrukcje/INFORMACJE_DOTYCZACE_BEZPIECZENSTWA_AKUMULATOROW_I_PRODUKTOW_ZE_ZINTEGROWANYM_AKUMULATOREM.pdf
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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/

