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Ještě nikdy nebylo všechno tak v pohodě ...

GSM Exeo Family



Dostává se vám do rukou příručka k ovládání vašeho GSM Alarmu.
Jedná se o zkrácenou verzi návodu k použití  s vybranými nejdůležitějšími funkcemi.

Upozornění: GSM Delfín má spoustu režimu funkcí, pro platnost této příručky je nut-
né její řádné vyplnění instalační fi rmou dle naprogramování vašeho zařízení.

Tuto příručku rozhodně není dobré nechávat ve vozidle !

Telefonní číslo vašeho GSM Zařízení...........................................................

Zahlídání systému:

   Zamčením vozidla dálkovým ovladačem
   Stiskem zahlídávacího tlačítka klíčenky, potvrdí 2x beep (zvláštní příslušenství)
   KEYLESS klíčenkou  - automaticky oddálením se od vozidla.(zvl. příslušenství)
   Automaticky po vypnutí motoru a otevření a zavření dveří
   Automaticky po vypnutí motoru v čase: ........... minut.

tuto funkci je možné jednorázově zablokovat (při manipulaci uvnitř vozidla 
apod.) rychlým zapnutím a vypnutím klíčku zapalování 2x po sobě - potvrzeno 
6x pípnutím. Opět povolíte jedním otočením klíčku zapalování - pípne 2x

   Prozvoněním z vašeho mobilního telefonu
   Povelovou SMS: .........................

Odhlídání systému:
  Odemčením vozidla dálkovým ovladačem
  Stiskem odhlídávacího tlačítka klíčenky, potvrdí 6x beep(zvláštní příslušenství)
   KEYLESS klíčenkou  - automaticky přiblížením se k vozidlu.(zvl. příslušenství)
  Pouhým spuštěním motoru
  Prozvoněním z vašeho mobilního telefonu
  Povelovou SMS: .........................
|Použití klíčenek je shrnuto v následující tabulce...

Požadavek Akce ovladací
 klíčenkou

Akce identifi kační 
klíčenkou

Indikace

Zahlídat Stiskni zamkni X pípne 2x

Odhlídat Stiskni odemkni * X pípne 6x

Identifi kace soukromá jízda** Podrž 2s odemkni Stiskni zamkni/domeček pípne 1x

|Identifi kace služební jízda ** Stiskni odemkni Stiskni odemkni/továrnička pípne 3x
* Stisk odemkni na ovládací klíčence rovnou provede identifi kaci se statusem služební jízda...
** Po vypnutí motoru se identifi kace po 10 minutách automaticky zruší



   Zablokování čidla pohybu ve vozidle  (je-li instalováno)
(pro případ pejska ve vozidle apod.)
Otočte 2x rychle po sobě klíčkem zapalování - potvrzeno 6x pípnutím
Čidlo pohybu opět povolíte jedním otočením klíčku zapalování - potvrzeno 2x píp-
nutím. Čidlo se opět povolí po jednom zastřežovacím cyklu automaticky, to znamená, 
že pro příští uzamčení vozidla již bude opět samo v činosti bez jeho manualního 
povolení.

Výběr SMS povelů:  (povel zašlete na číslo vašeho GSM Delfín
Povel pro vyžádání stavové SMS zprávy .........................................
Povel pro vyžádání stavové zprávy a kreditu:. * ........................ *k
Povel spuštění poplachu na 30 sec ..................................................
Povel pro sepnutí  ..............................................................................
Povel pro sepnutí  ..............................................................................
Povel pro přepnutí do režimu „bojka“  ...........................................
Povel pro přepnutí do režimu „náklon“  .........................................
Povel pro přepnutí z a do servisního režimu .................................
Povely pro zastřežení a odstřežení jsou uvedeny v tabulkách zahlídání a odhlídání 
systému

Popis Stavové SMS zprávy 
Zprávu je možné kdykoli vyžádat viz výběr SMS povelů
Zpráva a popřípadě kredit je automaticky zasílán každých .............. dnů

Příklad:
V1 P, V2 P, NA P, M P, SIT OK, BAT OK 4,20V, NESTR, S=27, ¤03V, 5009.0725N, 
01435.4770E, 296m, 000km/h, 3CB0

V1 P - popis stavu vstupu 1  (P pasivní, A aktivní, B bypass)
V2 P - popis stavu vstupu 2  (P pasivní, A aktivní, B bypass)
NA P - popis stavu náklonu (P pasivní, A aktivní, B bypass)
M P - popis stavu motoru (P pasivní, A aktivní)
SIT OK - stav napájecího napětí  (OK nebo KO)
BAT OK - stav záložní vnitřního AKU  (OK nebo KO  + hodnota napětí měla by být v mezi 3,70 - 4,20 V)
NESTR - stav střežení (NESTR - nestřeží , STR - střeží)
S=27 - stav GSM signálu (0 až 31)
¤03V - počet satelitů pro určení polohy GPS (0-12,  V - platná pozice N - neplatná pozice)
5009.0725N, 01435.4770E - pozice GPS  ( formát dle Y 59)
296m - nadmořská výška dle GPS
000km/h - rychlost dle GPS
3CB0 - číslo buňky GSM
pokud zpráva začíná řetězcem „IN SERVIS !!!“ nachází se zařízení v servisním režimu viz doplňkové informace  pro 
parametr Y 36
pokud zpráva neobsahuje data z GPS - zařízení nebylo nikdy na signálu GPS, pokud se momentálně nachází bez 
signálu GPS je zobrazována poslední platná pozice, signalizování písmenem N za počtem satelitů. Konkrétní formát 
zobrazovaných souřadnic je dán parametrem Y 59. Doporučujeme zobrazení ve formátu googlemaps.



Sledování vozidla pomocí počítače a internetu:
Přihlaste se na portal.sledujauto.cz
Zadejte své uživatelské jméno a heslo ..................
Vyberte požadované auto (v případě že jich máte na svém účtu více)
Vyberte požadovanou funkci - „Zobraz mapu“
Pokud chcete zobrazovat nejaktualnější (současnou) polohu zvolte dále dle potřeby 
jedno z tlačítek pod mapou pro vyžádání dat, jejich podrobné funkce a rozdíly vám 
zobrazí „tool tip“ po najetí na tlačítko.
O příjmu nových dat budete informováni posledním časem přijatých dat pod mapou.


