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1. VYBALENÍ PŘÍSTROJE 

Vybalte GPS lokátor z obalu.  

Balení obsahuje:  

SIOTECH GPS tracker 

Baterii CR123A 

Návod k rychlému startu 

QR registrační kód 

Číselný registrační kód 

  

2. ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU 

Založte si účet k GPS aplikaci na  

https://gps-tracker.mysiotech.cz.  

Zadejte email, jméno, příjmení  

a založte si Váš účet. Zašleme Vám 

potvrzovací email s přihlašovacími údaji.  

S těmito údaji se můžete přihlásit  

na stránku aplikace. 

 

2.1. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU 

S Vaší emailovou adresou a zaslaným heslem 

se můžete přihlásit. Heslo si můžete kdykoliv 

v nastavení změnit. 

 

2.2. OBNOVENÍ HESLA 

V případě, že při přihlašování zapomenete 

heslo, klikněte na odkaz „ZAPOMNĚLI JSTE 

HESLO?“. Vložte Váš email a potvrďte tlačítkem 

„OBNOVIT HESLO“. Bude Vám odeslán email 

pro obnovení. Kliknutím na odkaz v emailu si 

nastavíte nové heslo. 

 

2.3. REGISTRACE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

Pro registraci nového zařízení přidejte 

tracker do aplikace. Klikněte na odkaz 

„PŘIDAT NOVÝ TRACKER“. Načtěte 

registrační QR kód, nebo číselný 

registrační kód, který naleznete na 

přiložené kartičce. Zadejte libovolný název 

zařízení (například kolo, dron, kontejner, č. 

345). 
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!!! POZOR QR kód umístěný na čipu 

slouží pouze servisním účelům !!! 

Po registraci můžete upravit 

základní nastavení. Klikněte na 

“REGISTROVAT”. 

 

 

 

2.4. NASTAVENÍ REŽIMU SLEDOVÁNÍ A INTERVALU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV 

Nastavte si režim sledování a interval zasílání zpráv. Po nastavení je pokaždé nutné 

tracker resetovat – vyjmout baterii a postupovat dle postupu viz 3.5.6. RESET ZAŘÍZENÍ. 

Po resetu je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení aktualizuje. Nastavení zařízení 

je možné maximálně 1x24 hodin (u základního tarifu). 

 

 

V nastavení jsou možné individuální úpravy názvu, barvy, režimu sledování a intervalu 

zasílání zpráv. !!! POZOR GPS tracker může výjimečně v den aktivace zobrazit data v 

tabulce se zpožděním až 1 hodinu !!! 

REŽIM 

Uživatel si může nastavit režim zasílání zpráv. 

Frekvence určování polohy zařízení si každý uživatel nastaví podle své potřeby. Toto 

nastavení určuje, jak často Vám přistroj podává hlášení o své poloze. Čím delší interval 

mezi zasílanými zprávami, tím delší bude životnost baterie.  
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Sledování pohybu - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při detekovaném pohybu 

(probuzení). 

Dlouhodobý pohyb - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při déle trvajícím 

pohybu. Uživatel si nastaví počet detekcí pohybu, po kterých začne pravidelné 

zasílání zpráv o poloze. Tento režim je vhodný pro úsporu baterie. 

Dlouhodobá nečinnost - zařízení zašle zprávu po nastavené době nečinnosti. 

Zařízení neposílá zprávy o poloze během pohybu. Zašle poslední naměřenou 

polohu, na které nastavenou dobu stojí. 

 

INTERVAL 

Nabízí možnost výběru intervalu, jak často bude přistroj aktualizovat svoji polohu. 

Vezměte na vědomí, že čím častěji budou zprávy zasílány, tím bude kratší 

životnost baterie. Pro sledování často se pohybujících objektů (auto, kolo) volte kratší 

interval, poloha bude zaznamenána např. každých 10 minut a síť vykreslených bodů 

bude hustší. U spíše stacionárních objektů (kontejner, karavan) je vhodné zvolit delší 

interval odesílání zpráv, významně prodlužujete výdrž baterie. 

 

2.5. AKTIVACE ZAŘÍZENÍ 

Před vložením baterie musíte zařízení registrovat a nastavit viz 2.3. REGISTRACE 

NOVÉHO ZAŘÍZENÍ a 2.4. NASTAVENÍ nebo ponechání výchozího nastavení, vložte 

přiloženou baterii, poté se zařízení aktivuje. Pozor na polaritu baterie + a - ! 

Po vložení baterie do zařízení začne blikat zelená LED dioda, baterii nevytahujte! 

Když přestane LED dioda blikat, zařízení je správně nastaveno. V případě, že se rozsvítí 

červená LED dioda, je to znamení, že máte špatný signál. Postup zopakujte - vyjměte 

baterii a znovu vložte mimo budovu tak, aby měl tracker dobrý výhled na oblohu. 

AKTIVACE, NASTAVENÍ REŽIMU A INTERVALU ZASÍLÁNÍ ZPRÁV JE MOŽNÉ POUZE 

1x ZA 24 HODIN (u základního tarifu). Po úspěšné aktivaci trackeru, prosím šroubujte 

šroubky kolmo, jinak hrozí zhoršení jakostních vlastností výrobku. 

 

3. PRÁCE S APLIKACÍ 

Pro přihlášení do aplikace si založte účet viz 2. ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU, nebo se 

přihlaste s Vašimi zaregistrovanými údaji viz 2.1. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU. 

Otevře se Vám základní stránka aplikace s následujícími funkcemi: 

MAPA – poslední, časový posun 

DATA – vybrat tracker, hledat podle názvu, nastavení hlídání teploty 

PLOTY – ohraničení sledované oblasti a její nastavení 

NASTAVENÍ – editace hlavních parametrů (název, barva, interval, režim,…) 

VYHLEDÁNÍ TRACKERU - vyhledá na základě 3 a více znaků příslušné trackery na dané 

stránce 

ZPRÁVY – upozornění od provozovatele aplikace 

NOTIFIKACE – upozornění na překročení nastavení (narušení plotů, opuštění hlídané 

oblasti, ...) 
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INFORMACE O UŽIVATELI – základní údaje o uživateli, nastavení emailového upozornění, 

změna hesla a odhlášení z aplikace  

 

 

3.1.MAPA 

Body na mapě reprezentují poslední zaznamenanou polohu zařízení, po kliknutí na bod 

se zobrazí: název, poloha - zeměpisná délka a šířka, způsob výpočtu polohy - atlas, 

  GPS, čas a datum poslední odeslané zprávy, zbylá kapacita baterie a teplota. Pokud 

není poloha GPS k dispozici, bude pozice určená na základě vypočítané polohy Atlas. 

Vypočítaná poloha je přibližná.  

Barevné označení bodů na mapě (poslední známá poloha GPS nebo Atlas): 

Zelený bod: záznam polohy není starší než 10 minut. 

Žlutý bod: záznam polohy není starší než 24 hodin. 

Oranžový bod: záznam polohy není starší než 1 týden. 

Červený bod: záznam polohy starší 1 týden a více. 

 
 

3.1.1. HISTORIE 

Historie trasy zařízení se zobrazí na mapě po kliknutí na tlačítko „HISTORIE“. 

Na mapě jsou zobrazeny body spojené přímkami, které ukazují pohyb zařízení, čísla 

bodů určují pořadí jejich zaznamenání, nejvyšší číslo je posledním bodem. Při kliknutí na 
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konkrétní bod zobrazíte informace o čase, poloze a dalších naměřených hodnotách. 

Modro-bílé body znázorňují zaznamenanou polohu přes GPS, šedo-bílé polohu Atlas. 

Mapu si můžete zvětšit či zmenšit (CTRL+kolečko myši, nebo zvětšit na celou obrazovku 

kliknutím na ikonku v pravém horním rohu mapy a zoomovat pomocí kolečka myši), 

abyste historii zařízení lépe viděli. 

Při zobrazení historie jsou jednotlivé trasy barevně odlišené. Barva trasy se změní, 

pokud je doba mezi prvním a posledním zaznamenaným GPS pohybem delší než 

čtyřnásobek zvoleného intervalu. V případě zaznamenání pohybu metodou Atlas se 

barvy trasy zaznamenávají šedou barvou body i přímky. 

 

3.1.2. VÍCE A TABULKA 

Kliknutím na tlačítko „VÍCE“ se prodlouží doba náhledu o 20 zpráv. 

Kliknutím na tlačítko „TABULKA“ se zobrazí naměřená data v tabulce viz 3.3. TABULKA 

 

3.1.3. POUZE GPS 

Tlačítko POUZE GPS je funkce, která na mapě zapne, či vypne zobrazení 

polohy ATLAS (vypočítaná poloha na základě síly GPS signálu). 

 

3.1.4. POSLEDNÍ 

Poslední naměřené informace o zařízení. 

 



8 SIOTECH Uživatelský manual 

 

3.1.5. ČASOVÝ POSUN 

Na mapě klikněte na tracker, který chcete filtrovat. Následně klikněte nahoře nad mapou 

na tlačítko ČASOVÝ POSUN. Do nově zobrazené tabulky zadejte časový interval mezi 

datumy (např. Od 1.1.2010 do 2.1.2010). Po potvrzení volby tlačítkem NASTAVIT DATUM 

dojde k zobrazení na mapě od nejnovějšího data po nejstarší, maximálně však 20 bodů. 

Tlačítkem VÍCE můžete přidávat dalších 20 bodů na mapě až do konce vybraného 

období. 

 

3.2. DATA 

Zobrazují informace o přístroji: název, polohu - zeměpisnou délku a šířku, způsob 

výpočtu polohy - atlas, GPS, čas poslední odeslané zprávy, zbývající kapacitu baterie  

a teplotu prostředí. Pokud není poloha GPS k dispozici, bude pozice určená na základě 

vypočítané polohy Atlas. Vypočítaná poloha Atlas je přibližná. Stav baterie vyjádřený 

v indikátoru. Bez jediné čárky je baterie skoro vybitá a doporučujeme její výměnu. 

Vybíjení se liší podle typu baterie a teploty prostředí, kde je zařízení provozováno. 

 

 
 

Název a barvu okénka zařízení lze měnit v nastavení viz 3.5. NASTAVENÍ. 
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3.3.1. TABULKA 

Všechna naměřená data lze zobrazit pomocí tabulky, kde se mohou filtrovat podle 

zadaných kritérií. Kliknutím na řádek se Vám zobrazí GPS nebo Atlas poloha na základě 

souřadnic v daném řádku. Zelenou barvou jsou označeny servisní zprávy, které zařízení 

periodicky zasílá a slouží k potvrzení správné funkčnosti. Servisní zprávy a zprávy o 

restartu se zobrazují jen v tabulce, nikoliv v mapách. Červenou a oranžovou barvou jsou 

označeny zprávy o restartu trackeru.  

 

 

 
 

V tabulce jsou zobrazena tato data: 

• ČAS MĚŘENÍ POLOHY 

• ZPŮSOB MĚŘENÍ POLOHY 

• ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA A DÉLKA 

• TEPLOTA 

• KRÁTKÁ ZPRÁVA – slouží pouze k technickým účelům 

• POSLEDNÍ ZPRÁVA – poslední zpráva bez dalšího pohybu 

• DÉLKA FIXACE GPS – informace o nutném čase pro zafixování GPS polohy 

ze satelitů 

• SEKVENČNÍ ČÍSLO – číselná řada doručených zpráv 

• POZNÁMKA – slouží k informaci o servisních zprávách a restartu zařízení 

 

3.3.2 ČASOVÝ POSUN – TABULKA 

Klikněte na tlačítko ČASOVÝ POSUN. Vyberte časový interval (např. od 1.1.2010 do 

2.1.2010), zobrazí se poslední záznamy (maximálně 20) od nejnovějšího zadaného 

intervalu. Pro zobrazení dalších 20 záznamů klikněte na tlačítko DALŠÍ, případně 
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opakujte až do konce zvoleného časového úseku. Tlačítkem ZPĚT se vrátíte na předchozí 

stranu vybraného časového intervalu. 

 

 

3.3.3 EXPORT DAT - TABULKA 

Umožňuje exportovat data z tabulky (všechny stránky, které se v tabulce dají procházet) 

do formátu GPX a CSV. Export dat můžete filtrovat podle časového posunu, nebo využít 

načtení dalších stran v tabulce pomocí několika stisknutí tlačítka VÍCE. 

 

 

3.3.4 TEPLOTNÍ GRAF 

Zobrazuje údaje o teplotě, které jsou právě načteny v tabulce nad grafem teplot. 

 

3.3.5 NASTAVENÍ LIMITNÍCH TEPLOT 

Umožňuje nastavit horní a spodní hranici teplot a následnou notifikaci při jejich 

překročení. Nastavení můžete učinit jednoduše zadáním spodního a horního limitu, 

který se následně po stisknutí tlačítka ULOŽIT se zobrazí také na teplotním grafu. 
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3.4. PLOTY 

Na mapě lze nakreslit uzavřený obrazec, který vytvoří ohraničenou oblast (plot). Při 

překonání ohraničené oblasti je trackerem odeslána notifikace do aplikace. Jednotlivé 

ploty lze libovolně pojmenovat a přiřadit je k vybraným trackerům na Vašem účtu. 

3.4.1. VYBRAT 

Pohyb po mapě na základě přidržení levého tlačítka myši. 

 

 

3.4.2. POLYGON 

Umožňuje vytvořit ohraničenou oblast, která je spojena přímými čarami. 

Oblast je možné dodatečně upravit kliknutím na středové či koncové body a tažením 

přesunout bod na novou pozici. 

 

3.4.3. KRUH 

Kliknutím na tlačítko KRUH a následně na mapu vytvoříte ohraničenou oblast kruhem. 

Oblast je možné také dodatečně editovat kliknutím a tažením zvýrazněných bodů. 

 

3.4.4. NASTAVENÍ PLOTU 

Název – jednotlivé oblasti plotů si můžete libovolně pojmenovat: domov, sklad, 

stavba01, ... 

Zevnitř ven (opuštění) – v případě, že vybraný tracker opustí vytyčenou oblast plotu je 

odeslána notifikace 

Zvenčí dovnitř (narušení) – v případě, že vybraný tracker vstoupí do oblasti vytyčené 

ploty, odešle notifikaci 

Ke každému plotu lze přiřadit jeden či více trackerů, které budou plnit nastavené 

podmínky daných plotů (opuštění či narušení oblasti plotů). 

V případě, že chcete plot z mapy odstranit, změnit jeho název, směr sledování či vybrat 

jiný tracker pro daný plot, klikněte na libovolné místo ve vybraném plotu levým tlačítkem 

myši pro nabídku. 

 



12 SIOTECH Uživatelský manual 

 

3.5. NASTAVENÍ 

V nastavení jsou možné individuální úpravy názvu, barvy, režimu sledování, intervalu a 

zasílání zpráv. Nastavení režimu sledování a intervalu zasílání zpráv je možné 

maximálně 1x24 hodin (u základního tarifu)! Pro aktivaci nového nastavení je nutný 

reset – vytažení baterie a opětovné vložení zpět. 

Po resetu je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení aktualizuje. 

 

 

3.5.1. NÁZEV 

Uživatelský název zvolený pro Vaše zařízení se bude objevovat v emailech  

a upozorněních. Název můžete změnit kliknutím na ikonu upravit umístěnou vedle. 

Zadejte nový název a uložte ho. 

 

3.5.2. REŽIM 

Uživatel si může nastavit režim zasílání zpráv. 

Frekvence určování polohy zařízení si každý uživatel nastaví podle své potřeby. Toto 

nastavení určuje, jak často Vám přistroj podává hlášení o své poloze. Čím delší interval 

mezi zasílanými zprávami, tím delší bude životnost baterie. 

 

Sledování pohybu - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při detekovaném pohybu 

(probuzení). 
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Dlouhodobý pohyb - zařízení se aktivuje a začne posílat zprávy při déle trvajícím 

pohybu (uživatel si nastaví počet „probuzení“, po kterých začne pravidelné zasílání 

zpráv). Tento režim je vhodný pro úsporu baterie. 

Dlouhodobá nečinnost – zařízení zašle zprávu po dlouhodobé (nastavené) nečinnosti. 

 

3.5.3. BARVA 

Pro jednotlivé zařízení lze nastavit barvu zobrazení. Na výběr je z 5 barev (oranžová, 

modrá, zelená, fialová, červená). 

 

3.5.4. INTERVAL 

Nabízí možnost výběru intervalu, jak často bude přístroj aktualizovat svoji polohu. 

Vezměte na vědomí, že čím častěji budou zprávy zasílány, tím bude kratší životnost 

baterie. 

 

3.5.5. ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ  

Rozšířené nastavení - 16 nastavitelných parametrů. 

 

3.5.6. RESET ZAŘÍZENÍ 

Po nastavení režimu trackeru a intervalu zasílání zpráv je nutné zařízení resetovat. 

Resetování je možné pouze 1x za 24 hodin provozu trackeru (vložené baterie) ! Po resetu 

je nutné vyčkat 30 minut, než se nové nastavení zaktivuje.  

Postup: Po vložení baterie do zařízení vám začne blikat zelená LED dioda – baterii 

nevytahujte. Když přestane LED dioda blikat, zařízení je správně nastaveno. V případě, že 

se rozsvítí červená LED dioda, je to znamení, že máte špatný signál. Postup zopakujte - 

vyjměte baterii a vložte znovu baterii do trackeru mimo budovu tak, aby měl tracker 

přímý výhled na oblohu bez překážek. Doporučujeme nedržet v ruce, ale položit na 

vyvýšené místo. Po úspěšné aktivaci trackeru prosím šroubujte šroubky kolmo, jinak 

hrozí zhoršení jakostních vlastností výrobku. 

Poznámka: Při opakovaném nastavování dochází k rychlému vybití baterie. 

 

3.5.7. ZMĚNA POŘADÍ TRACKERŮ 

Lze nastavit změnu pořadí jednotlivých trackerů - aktivace dlouhým 

stiskem levého tlačítka myši aspoň po dobu 3 sekund. 

 

3.6. ZPRÁVY 

Menu zprávy upozorňuje uživatele na nepřečtené oznámení týkající se zařízení. Po 

kliknutí se zobrazí všechny zprávy. 
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3.7. NOTIFIKACE 

Menu upozornění poukazuje uživatele na nastavené notifikace. Po kliknutí se zobrazí 

všechny notifikace. Notifikace se dají odesílat jednomu nebo více uživatelům. Zprávy je 

možné nastavit jako stálé - ty se zobrazí i nově registrovaným uživatelům, i v případě, že 

byly odesílané před jeho registrací. Automatické notifikace jsou doručeny, i když není 

aplikace spuštěna. 

 

3.8. INFORMACE O UŽIVATELI 

V informacích o uživateli lze měnit email, heslo, název společnosti, jméno, 

příjmení a také se z účtu odhlásit. 

 

3.9. NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ 

V této části můžete měnit emaily, na které si chcete nechat zasílat notifikace. Máte zde 2 

možnosti:  

1)  Nastavení notifikace na dvě různé mailové adresy.  

2) Nebo použití jedné klasické emailové adresy a jednoho SMS emailu. SMS email 

můžete založit u svého mobilního operátora a nechat si přeposílat notifikace formou 

SMS. 

 

 
 

4. PRODLOUŽENÍ KONEKTIVITY 

V aplikaci se s časovým předstihem zobrazí košík přes tracker. Nastavená cesta Vás 

přesune na webovou stránku, kde lze dokoupit další předplatné.  

Když přestanete zařízení s roční konektivitou používat, nelze vrátit peníze za měsíce, ve 

kterých nebyla služba využívána. 


