
BATERII DO ZAŘÍZENÍ VKLÁDEJTE AŽ PO REGISTRACI A NASTAVENÍ.
NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ JE MOŽNÉ POUZE 1X ZA 24 HODIN.

Pro aktivaci zařízení je nutné dodržet následující kroky:
1. Založte si účet k GPS aplikaci.

Založte si účet k GPS aplikaci na www.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. Registrujte zařízení.

Na přiložené kartičce v balení naleznete registrační QR kód. Načtěte registrační QR kód (např. 

pomocí mobilního telefonu), nebo zadejte registrační číslo ručně.

3. Nastavte si režim sledování a interval zasílání zpráv. Nastavení je možné provádět pouze 1x za 24 hodin.

NASTAVENÍ
Režim: 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 (možnost nastavení počtu „probuzení", po kterých začne pravidelné zasílání zprávy. 

Dlouhodobá nečinnost – zařízení pošle zprávu podle nastaveného intervalu dlouhodobé nečinnosti.

Interval: Nabízí možnost výběru intervalu, ve kterém bude zařízení aktualizovat svoji polohu. 

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

4. Aktivujte zařízení.

Zařízení se aktivuje vložením baterie. Po vlastním nastavení, nebo při ponechání výchozího 

nastavení, vložte přiloženou baterii. Pozor na polaritu + a -.

Po vložení baterie do zařízení začne blikat zelená LED dioda. 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.

Bezpečnostní rada
Nevystavujte GPS tracker nadměrnému teplu, nebo ohni, hrozí nebezpečí výbuchu.

Ekologická zátěž
Po ukončení provozuschopnosti GPS trackeru s ním nakládejte v souladu s platnými zákony o 

recyklaci elektroodpadu ve státu ve kterém se nacházíte. !!! NIKDY NEVYHAZUJTE GPS TRACKER A 

TIPA, spol. s r.o. 
Sadová 2749/42, 
746 01 Opava
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www.siotech.cz 
siotech@tipa.eu 
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Větší plocha = větší propustnost
Při prostupu materiálem.

GPS

Sigfox anténa
GPS anténa

GPS tracker

JEHO BATERIE DO BĚŽNÉHO ODPADU !!! Vždy využijte kontejnery, či sběrné místa na 

elektroodpad.

Prohlášení o shodě: 06410003

Máte dotazy ohledně trackeru či aplikace? Prosím kontaktujte nás na siotech@tipa.eu

Uživatelský manuál k zařízení a aplikaci nalezenete na stránkách: www.siotech.cz

Přejeme příjemné trackování.

Instrukce k umístění
Sigfox anténa se nachází na

opačné straně těla trackeru než baterie.

Rozmístění poznáte snadno: podržte

tracker na jednom prstu - převáží se vždy

na stranu baterie/í.

Při odrazu od země je lepší tracker 
umístit dále od ní.
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