
 

 

Mlogic GPS-600 Nyomkövető használati útmutató 
 

Töltés: A nyomkövető feltölthető bármilyen 5V min. 1,5 A erősségű szabványos 230V vagy 12/24V szivargyújtós USB töltővel is. Első használat 

előtt töltse fel teljesen a készüléket. 

A nyomkövető rendelkezik egy erős beépített mágnessel, mellyel fém felületre jól rögzíthető. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes fémekhez 

nem vagy csak kevésbé tapad a mágnes, mint pl. rozsdamentes fém, alumínium és galvanizált lemezek. A készülék elvesztése esetén cégünk 

semmilyen felelősséget nem vállal! 

Figyelem! A készülék cseppálló kivitel, de csak abban az esetben, ha a kártyahely és töltőcsatlakozó védő gumikupak megfelelően van zárva! 

Nagyobb mennyiségű eső vagy vízbe merítés ellen nem védett! A készülék beázása esetén a garancia elutasításra kerül! 

 

SIM kártya behelyezése:  
Behelyezés előtt kapcsolja ki a kártyán a PIN kód kérését! 
 Ügyeljen arra, hogy a SIM kártyát az ábrának megfelelően helyezze be, mert 
különben az beszorulhat és tönkre teheti a készüléket is! A SIM kártyát 
behelyezéskor kissé mélyebben be kell tolni, hogy a tartóba beakadjon.  

Programozás : 

A GPS nyomkövetőt SMS-ekkel tudjuk felprogramozni. Az SMS-eket a GPS nyomkövetőbe behelyezett kártya telefonszámára kell elküldeni. 

Ügyeljen a kis és nagy betűkre valamint a szóközökre! A parancsot és jelszó egybe kell írni, de a jelszó után hagyjon mindig szóközt. 

A gyári jelszó : 123456   

Admin telefonszám beállítása . A készülék a beállított telefonszámról  lesz programozható és erre  számra kapjuk a riasztásokat. 

SMS : admin+jelszó +szókoz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645  Válasz SMS : admin ok 

További SMS számokat is beállíthatunk  

Admin telefonszám törlése :  

 

SMS : noadmin+jelszó +szókoz+ telefonszám példa : admin123456 003699236645     Válasz SMS : noadmin ok 

Jelszó megváltoztatása :  password123456 666888 ( 123456 régi jelszó, 666888 új jelszó )   Válasz SMS: password ok 

Vibrációs riasztás   Bekapcsolás : Shock123456  Kikapcsolás : Noshock123456 

Paraméterek lekérdezése: Imei, APN, Port és egyéb adatok.  Check123456 

Gyári beállítások visszaállítása: begin123456  ( minden beállítás alapállapotba kerül ) 

 

Google térkép link pozíció lekérés:  

Hívja fel a nyomkövető telefonszámát vagy: 

SMS : smslink123456 Válasz SMS : Google térkép link, mely böngészőben megnyitható 

Online nyomkövetés beállítása:  

Fontos tudnivalók, melyet az Online nyomkövetéshez tudni kell!   

 Az helytelen APN név megadása esetén is APN OK választ fog kapni, de a nyomkövetés nem fog  

működni! Az OK SMS nem a helyes APN nevet hanem a parancs beérkezését jelzi vissza!  

 Miután a beállításokat elvégezte, csak a gyújtás rákapcsolása után lesz online a készülék!  

Az online kapcsolathoz a SIM kártyán aktív internetnet és aktív GPRS szolgáltatásnak kell lennie!  

Ennek ellenőrzéséhez keresse a SIM kártya szolgáltatót!  

Beállítások:  

1 Küldje el SMS-ben : gprs123456  válasz SMS: gprs ok 

2 Küldje el SMS-ben az APN nevet az alábbiak szerint :   SMS : apn+jelszó APNnév. példa : apn123456 internet  

A leggyakoribb APN nevek( tájékoztató jellegű, érdeklődjön a szolgáltatónál ) :  



 

 

- Telenor szolgáltatótól függő APNkód: NET   vagy  APNkód: online   

- Vodafone szolgáltatótól függő APNkód: internet.vodafone.net   

- T-Mobile szolgáltatótól függő APN kód: internet   

Lépjen be az alábbi weboldalra és végezze el a regisztrációt. 

Online nyomkövető felület:   Lépjen be az alábbi weboldalra:  http://www.gps110.org/  A belépéshez válassza az ID/IMEI belépést, adja meg a 

nyomkövető oldalán található ID számot és a jelszót majd kattintson a belépésre.  Gyári jelszó: 123456 

  

 

Okostelefonos applikáció:  Töltse le a Play vagy Store áruházakból a DAGPS applikációt. Telepítse és indítsa el a programot. 

Válassza ki az IMEI/ID login alapú 
belépést. adja meg a nyomkövető ID 
számát és a jelszót majd kattintson a 

Log In belépésre.  Gyári jelszó: 
123456 

 

Válassza ki a használni kívánt funkciót 

 

Location: Online élő nyomkövetés 

 

Playback: útvonal visszajátszás 
 

 

Alarm center: Riasztási módok ( egyes 
riasztási módok készülékfüggők ezért 
ennél a típusnál nem használhatók! 

 

Fence: körzet elhagyás riasztás. Itt 
beállítható az a kör sugár, melynek 
elhagyása esetén riasztást kapunk. 

 

  Első kapcsolódás az online felülethez vagy az Applikációhoz akár 1-2 órát is igénybe vehet.  Amennyiben ez idő alatt sem lesz aktív, vegye ki 

kb. 1 percre majd helyezze be újra a SIM kártyát. 

 Az Online nyomon követés a http://www.gps110.org/ oldalon valamint okos telefonról az DAGPS applikációval ingyenes, de a forgalmazó az 

oldal esetleges későbbi fizetőssé válása esetén  felelősséget nem vállal !  

 

 

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8. 
Származási hely : Kína 

www.metroman.hu 
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