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Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: 
http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf

1 ZAŘÍZENÍ

V balení by mělo být obsaženo:

- Lokátor zvířat

- Adaptér

- Transformátor

2 ZAPOJENÍ JEDNOTKY

První krok: Zapojte transformátor do zásuvky.

Druhý krok: Spojte transformátor s adaptérem. Když je adaptér 
zapojen, světlo se rozsvítí a jednou zabliká, což znamená, že je adaptér 
připraven na vložení Lokátoru.
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Třetí krok: Umístěte Lokátor zvířat na horní stranu adaptéru a 
zkontrolujte, jestli svítí světlo zeleně. 

Když je jednotka nabitá, 4 světla na horní straně zařízení (Lokátor zvířat) 
budou svítit.

Poznámka: První nabití by mělo trvat 8 hodin. Solární panel nemůže nabít zařízení, 
pouze pomáhá zařízení v pohotovostním režimu.

Čtvrtý krok: Odeberte Lokátor zvířat z adaptéru a nasaďte na obojek.

Pátý krok: Nasaďte Lokátor zvířat na vaše zvíře. Inosat logo by mělo být 
směrem k nebi.

3 SIM KARTA

LOKÁTOR, který jste obdrželi, obsahuje SIM kartu s počátečním stavem.

Pro aktivaci karty, kontaktujte vašeho prodejce.

Po nabití Lokátoru zvířat a SIM karty minimálním kreditem, jste připraven 
vytvořit účet a nastavit zařízení.

Poznámka: Když připojíte transformátor, vyčkejte 3 vteřiny, než vložíte Lokátor zvířat.
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*Poznámka: Jedná se o číslo, na které budete dostávat zprávy. 

Uživatel bude automaticky informován o aktivaci účtu na email. Je třeba 
potvrdit aktivaci klinutím na příslušný odkaz. Tím se připojíte přímo k 
aplikaci. Poté se můžete přihlásit pomocí vašich osobních údajů.

Abyste provedli konfiguraci jednotky, je nutné navštívit stránky INOSAT: 
http://consumer.inosat.com

Na stránkách klikněte na “Vytvořit účet” a zadejte následující údaje:

- Uživatelské jméno;
- E-mail a mobilní telefon*;
- Zvolte přihlašovací jméno a heslo.

4 VYTVOŘENÍ ÚČTU NA STRÁNKÁCH
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Nastavení jednotky můžete změnit později, vybráním ikony         .Po aktivaci vašeho účtu můžete přidat jednotku. Instalovat můžete tolik 
jednotek kolik chcete, včetně dalších typů z rodiny Lokátorů (Můj, Děti 
a Zvířata). 

Každá jednotka může být přiřazena pouze k jednomu účtu.

Pro přidání lokátoru k vašemu účtu, klikněte na ikonu     vlevo na 
obrazovce a vyplňte následující políčka: pole “registrační kód” v balení 
produktu.

Pole “název jednotky” je jméno, které chcete přidělit vašemu Lokátoru.

Časová zóna by měla být nastavena pro stát, kde bude jednotka 
používána. Pro Portugalsko se jedná o UTC Europe Lisabon. Španělsko, 
například časová zóna UTC + 1.

5 PŘIDÁNÍ JEDNOTKY K VAŠEMU ÚČTU 6 KONFIGURACE JEDNOTKY
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Attention: the configuration messages are limited, the maximum 
number of configuration messages is:

Monthly:  100
Weekly:  50
Daily:  20

Můžete také vypnout přednastavené poplachy:

Baterie: Obdržíte zprávu, kdykoliv bude kapacita baterie pod 20%;
Vypnutí: Obdržíte zprávu, když kapacita baterie klesne pod 5%. 

Všechny poplachy obdržené na Váš mobilní telefon budou obsahovat 
odkaz na Google mapy, kde budete moci ihned dohledat aktuální 
pozici zařízení.

Můžete zde také zapnout/vypnout A-GPS (pro místa se slabým 
signálem). Můžete také nastavit, aby se poplachy zasílali na stránky, 
takže zde budou uloženy.
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7 AKTUÁLNÍ POZICE 
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Inosat Lokátory umožňují zjistit aktuální pozici přes GPS a GSM 
Technologie. 

GPS POZICE: je používána mimo uzavřené prostory nebo kdykoliv je 
dostupný signál ze satelitů. 

GSM Pozice: pozice je dostupná uvnitř uzavřených oblastí jako budovy 
nebo garáže. Lokátor pro získání pozice používá zaměření antén GSM.  
V závislosti na počtu antén a signálu GSM může být odchylka od 100 
metrů do 500 nebo i více metrů.

Zóna by měla být na mapě vytvořena kliknutím na střed požadované 
zóny a dalším kliknutím pro nastavení rádiusu. Uživatel by měl vzít 
v úvahu vybranou pozici a požadovaný akční rádius (v metrech, 
minimálně 200).

Každou zónu lze nastavit a pracovat s ní podle času a typu aktivity 
(vstup a/nebo opuštění zóny). Na tomto obrázku můžete nalézt, že zóna 
byla vytvořena s názvem “Kennel” je aktivní od 9h do 19h a kontroluje se 
minutu po minutě, jestli je uvnitř nebo mimo zónu, pomocí upozornění 
zprávou SMS pouze při “opuštění” této zóny.
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Uživatel může také nastavit režim Economic GPS, který prodlouží výdrž 
baterie (15 dní v pohotovostním režimu. Se zapnutou zónou, bude 
výdrž baterie kratší). Avšak se zapnutým režimem bude trvat o něco 
déle odpověď zařízení na odeslaný požadavek o pozici.

Lokátor zvířat vám umožňuje sledovat trasu, kterou jednotka vykonala. 
Pro využití této funkce musí uživatel nastavit frekvenci pozic (minimum 
je 5 minut). Uživatel by měl také nastavit dny, ve kterých jednotka pošle 
všechny pozice trasy na stránky.

8 VYTVÁŘENÍ ZÓN

Systém vám umožní vytvářet bezpečnostní zóny, které dovolí uživateli 
automaticky přijímat SMS (nebo na síť, pokud je definováno), kdykoliv 
jednotka vstoupí nebo opustí oblast. Doporučujeme vložit číslo 
Lokátoru zvířat do vašeho adresáře, pro rychlé rozpoznání původu 
zpráv s poplachy.

Tato funkce umožňuje uživateli vytvořit až 3 zóny. Uživatel bude přesně 
vědět, kdy jednotka vstoupila nebo opustila zónu.

Pro vytvoření zóny musí uživatel vybrat uživatele kliknutím na název a 
poté na “Vytvořit zónu” – pomocí ikony           v řádku možnosti Zóny. Poté 
budete vyzván k vytvoření středu zóny, kterou chcete vytvořit.
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Pozici vašeho zvířete lze zjistit pomocí telefonu. Musíte zaslat SMS na 
zařízení a obdržíte počet pozic vyžádaných v časovém období.  

Textová zpráva by měla obsahovat tři písmena LOC, za nimi počet pozic, 
které jste se rozhodl zobrazit s časem mezi nimi (každých 5 minut, každou 
minutu): LOC (mezera) Počet pozic (mezera) čas mezi pozicemi.

Příklad: LOC 5 1
Pokud zašlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte 5 pozic každou minutu. 

Můžete zažádat o zjištění vašeho kreditu pomocí telefonu. Pro zjištění 
je třeba odeslat SMS na zařízení s písmeny BAL, za nimi uveden kód 
operátora karty instalované v zařízení. 

Příklad: BAL*#123# 

Pokud odešlete tuto zprávu na lokátor, obdržíte textovou zprávu se 
zůstatkem kreditu na zařízení. 

Poznámka: je potřeba zjistit u operátora znění tohoto kódu.  

Nyní, když jste provedli konfiguraci jednotky, kdykoliv ji chcete vyhledat, 
musíte se přihlásit k vašemu osobnímu účtu, vytvořeném na stránkách 
http://consumer.inosat.com (zadejte vaše osobní přístupové údaje) 
dotaz na pozici: tato operace umožní uživateli zjistit pozici jednotky na 
mapě s vysokým rozlišením.

Proces vyhledání pozice “probudí” jednotku a její pozice bude odeslána, 
jakmile zjistí pozici pomocí satelitů GPS. Tato operace zabere nejdéle 5 
minut. Pokud ani poté není pozice nalezena, znamená to, že jednotka 
je v oblasti, kde není možné získat pozici pomocí systému GPS nebo 
nemá GSM pokrytí nebo nemá karta dostatečný kredit. Pamatujte, že 
GPS nefunguje uvnitř garáží nebo místech, která nemají přímý výhled 
na oblohu.

Poznámka: Funkce A-GPS výrazně zlepšuje funkčnost systému GPS, přesto bude vyhledání 
jednotky uvnitř budovy obtížné.

9 VYHLEDÁVÁNÍ S MOBILNÍM TELEFONEM

10 KONTROLA ZŮSTATKU

11 VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ POČÍTAČE
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Poznámka: Delší interval, delší výdrž baterie. Avšak v případě poplachu, může trvat 
déle přijetí zprávy. Je doporučena frekvence mezi 1 a 3 minutami.

Pokud jste dokončili nastavení požadovaných zón, klikněte na           Odeslat 
nastavení jednotce.

Můžete měnit definici nebo odstranit zóny kliknutím na ikonu      . 
Kdykoliv provedete změnu, klikněte na odeslání konfigurace jednotce.

mdias
Sticky Note
original text was changed

mdias
Sticky Note
original text was changed



All locators family products (Car, Moto, My, Child and Pet) are electric 
devices that use GPS and GSM technologies, considering this Inosat 
does not assures its functioning whenever:
- The GPS signal is not available  
- The GSM signal is not available
- The GSM Card inside the locator does not have enough balance
- The locator is used in adverse conditions without protection

The battery inside the locators must be charged by the user, Inosat does 
not take any responsibility in deficiencies on the product performance 
resulting from the nonexistence of battery power in the locators.

Poznámka: Vždy můžete použít Průvodce, který Vám pomůže orientovat se v naší aplikaci.

Varování:
Lokátor zvířat je voděodolný, není vodotěsný. Nesmí se ponořit do vody.

12 USAGE CONDITIONS
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A) PŘÍKAZ: VYHLEDAT NYNÍ
Uživatel si může kdykoliv vyžádat pozici jednotky. Tato operace 
umožňuje uživateli ověřit, na mapě s vysokým rozlišením, kde 
se jednotka nachází. Po kliknutí na “lupu”, anténa (     ) zezelená, 
vyhledává pozici jednotky.

C) PŘÍKAZ: ZOBRAZIT HISTORII
Uživatel si může, pomocí “Zobrazit Historii”, nechat zobrazit 
organizovaně a barevně označené vlajky, všech získaných pozic. 
Zelené vlajky značí poslední pozice, oranžové jsou nedávné pozice 
a červené značí nejstarší pozice. Trasa jednotky se také zobrazí 
v Historii, v podobě kruhů. Je také možné stáhnout si historii, 
jednoduchým kliknutím na záložku stažení.
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Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na:
http://consumer.inosat.com/manualpet_cz.pdf
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