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I. Инсталация
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Червено – положителен полюс от акумулатора, работи с напрежение 9-40V

Черно – маса

Бяло – контрол на качването на данни (при подаване на контакт на автомобила започва качването на
данни)

Жълто – контрол на реле (спира подаването на напрежение определен агрегат, например към
бензиновата помпа)
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II. Употреба

1. Отвийте капака на тракера и поставете SIM карта в слота.

number.

2. След поставянето на картата свържете захранването на тракера и задайте основен номер през
който ще настройвате устройството:

(pw,123456,center,088123456#) , където 088123456 е Вашия номер.

Само зададен номер може да контролира тракера

3. Оставете автомобила на открито пространство и изчакайте да се позиционира. Изпратете SMS
(Where# или 123#) и на зададения номер ще получите SMS с линк на местоположението.

4. Ако нямате автоматична настройка на мобилен Интернет на SIM картата се консултирайте с
мобилния си оператор и изпратете SMS със съдържание:

apn,xxx,user,uuu,pd,ppp,plmn,yyy#

където xxx  е apn име, yyy код на мобилния оператор, uuu е GPRS потребителско име, ppp е GPRS
парола. В зависимост от оператора някои от параметрите не трябва да се изпращат.

5. След изпращане на настройките посетете www.999gps.net като се впишете с последните 7 цифри
от ID кода на гърба на тракера.

6. Задаване на основен и допълнителен номер.  Изпратете SMS  “pw,123456,center,088123456#” за да
зададете основен номер и

“ pw,123456,slave,0881234567#” за задаване на допълнителен номер, където 123456 фабричната
парола на тракера, а 088123456 и 0881234567 са номерата на мобилните телефони, които ще
контролират тракера.

7. SMS позициониране.

http://www.999gps.net


Изпратете SMS “url#” или “123#” за да получите линк с местоположението.

8. Включване и изключване на режим на охрана. Изпратете SMS “fortify,0#” (изключва) или “fortify,1#”
(включва). При включен режим ще получите SMS при задействане на шоковия датчик, тракера
започва да звъни и изпраща SMS към зададените номера.

9. Спиране на алармата. Изпратете SMS “alarm#” и тракера ще спре изпращането на алармени
съобщение и ще се върне в режим на охрана.

10. Изключване на двигателя. Изпратете SMS “relay,0#” (включва) или “relay,1#” (изключва)
подаването на гориво и двигателя ще спре.

Внимание: Спирането на гориво по време на движение може да доведе до 
произшествие, затова използвайте тази функция внимателно.

11. Аларма за изключено захранване. Изпратете “power,0#” за изключване и “power,1#” за включване
на тази функция. Когато захранването към тракера спре ще получите аларма на зададените номера.

12. Изтриване на основен номер. Изпратете SMS “pw,123456,center,d#” за да изтриете основния номер.

13. Смяна на парола.Фабричната парола на тракера е 123456. Тази парола е различна от паролата за
Интернет платформата и служи за контрол на тракера чрез SMS-и.  Изпратете “pw,123321#” за да
зададете 123321 като нова парола.

14. Задаване на телефон за подслушване. Изпратете SMS  “monitor,123456,0881234566#”  където
0881234566 е номера на телефона, който ще се използва за подслушване. След задаването му ще
получите SMS за потвърждение и след набиране на тракера ще можете да слушате звук от
автомобила в който е поставен.

15. Изтриване на телефона за подслушване. Изпратете “monitor,d#” за да изтриете зададения номер.

16. Задаване на SOS номер. Изпратете SMS “SOS,no1,0881111111#” за да зададете 0881111111 като
първи SOS номер. Можете да зададете 3 SOS номера. За следващите изпратете

SOS,no2,0882222222#

SOS,no3,0883333333#

17. Изтриване на SOS номер. Изпратете “SOS,no1,d#” за да изтриете първия SOS номер и “SOS,no2,d#”
и “SOS,no3,d#” за останалите два.

18. Задаване на интервал за заспиване. Изпратете SMS “sleep,10#” (цифрата след командата е
минути и може да е в интервала 10-1800, а 0 означава да не влиза в спящ режим). Това е времето
след което тракера ще влезе в спящ режим и няма да изпраща данни към платформата. Така ще
пести батерията и акумулатора на автомобила.

19. Задаване време за събуждане. Можете да зададете такъв режим, при който тракера ще влиза в
работещ режим през определено време и след това отново ще се изключва (ще заспива). Изпратете
SMS “sleepout,5#” (където цифрата след командата са минутите на интервала в границите 0-1800, а 0



означава, че режима е изключен ).

20. Настройка на шоковия датчик. Изпратете “motion,1#”  (цифрата е интервал в кекунди от 1 до 10,
като по подразбиране е 5) и така ще зададете продължителността на интервала, който да задейства
алармата от шоковия датчик. Ако зададете по-голям интервал ще имате по-малка чувствителност.

21. Ресет. Изпратете “reset#” за да рестартирате устройството.

22. Връщане на фабричните настройки става с изпращане на “factory#”.
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