
GPS TRACKER BENTECH A700 

Zprovoznění zařízení 

Zařízení vložte na nabíječku a nechte nabíjet alespoň 2 hodiny. Do lokátoru vložte SIM kartu 

bez PINU. Správnou funkčnost SIM si můžete ověřit vložením SIM do telefonu. Po vložení 

SIM vyjděte na místo s dobrým signálem. Doporučujeme vyjít z budovy ven. Po počáteční 

iniciaci je již signál nalezen standardně. Lokátor zapněte krátkým stlačením, stejně ho také 

vypnete. 

LED indikace 

LED světlo Význam 

Žluté Svítí (bez GPRS signálu), bliká (GPRS spojeno) 

Modré Svítí (bez GPS signálu), bliká (GPS spojeno) 

Červené Svítí (nabíjí), zhasnuto (nabito) 

 

Nastavení čísla 

Pokud chcete mít přístup k poloze pouze Vy, tak nastavte své hlavní číslo. S jinými 

telefonními čísly nebude lokátor komunikovat. 

SMS příkaz: admin123456 xXxXxXxXx  

Lokátor odpoví SMS: admin ok 

(xXxXxXxXx – Vaše tel. číslo bez předvolby, SMS zašlete na tel. číslo SIM karty 

v lokátoru) 

Zrušení hlavního čísla: 

SMS příkaz: noadmin123456 

Lokátor odpoví SMS: noadmin ok 

Zjišťování polohy 

Pro zjištění poslední známé polohy lokátoru může postupovat dvěma způsoby. Můžete 

zavolat na telefonní číslo lokátoru. Lokátor Vám hovor přeruší a zašle SMS s polohou. Také 

můžete napsat SMS  

SMS příkaz: G123456 

Nastavení časové zóny 

Pro zobrazení aktuálního času je nutné nastavit časovou zónu. Befaultní časová zóna je GMT 

0. Pro naše území je tedy nutné nastavit zónu +1. 

 SMS příkaz: timezone123456 1 

Reset zařízení 

Pokud zařízení používáte poprvé, nebo ho používáte po dlouhé době, tak doporučujeme 

obnovit tovární nastavení. 

SMS příkaz: begin123456 

Lokátor odpoví SMS: begin ok 

SMS parametry 

Lac:   pozice na základě LBS 
T:   datum a čas 
Bat:   stav baterie 
Last:   poslední zaznamenaná poloha 
Google link:  odkaz na google mapy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVOZCE:  
Czech Partners Group s.r.o. 
Koněvova 1206/87 
130 00 Praha 3 
info@jshop.cz, +420 222 310 006 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ: 

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je 

k dispozici na vyžádání u dovozce. 
 
LIKVIDACE VÝROBKU: 

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na 
elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz. 
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