RYCHLÝ NÁVOD OBCHÙZKOVÝ SYSTÉM

ACTIVE TRACK
A. Funkèní tlaèítka:
1. „GPS” tlaèítko
Posílá SMS stav nouze s aktuální pozicí
Tlaèítko je podsvíceno zelenou barvou. Zobrazuje GPS status.
2. Tlaèítko „Zavolej mi/Volání“
Zasílá požadavek „Zavolej mi” na server nebo zajistí hlasové
volání na pøednastavené telefonní èíslo.
Tlaèítko je podsvíceno modrou barvu, zobrazující stav nabití.
3. Tlaèítko „Kontrolní bod”/volitelnì také „Ètení èipu”
Zasílá událost o kontrolním bodu na server. Volitelnì dle typu zaøízení je
možné aktivovat RFID anténu ke ètení èipù. Pro naètení pøibližte snímaè
ke kontrolnímu bodu - Tagu. Tlaèítko je podsvíceno oranžovou barvou.
Zobrazuje GSM status.
4. Tlaèítko „Panika/Tíseò“
Odesílá signál stavu nouze na server. Tlaèítko podsvíceno èervenou barvou.

B. Nabíjení
Je závislé na podmínkách (síle GPS a GSM signálu, testovací frekvence). Baterie
umožòuje 24-hodinový provoz nepøetržité práce. Potøeba dobíjení je signalizována
optickou a zvukovou signalizací. Pro dobití baterií je nutné umístit zaøízení do
dobíjecí stanice. Celkový proces dobíjení - cca 4,5 hodiny.

NIKDY NENECHÁVEJTE BATERII ÚPLNÌ VYBÍT!
V pøípadì, že snímaè neplánujete delší dobu používat, odpojte baterii od
snímaèe.
Stav

Vybitá baterie

Nabíjení

Plná baterie

1x za 5 sek..
Signál
2x za 5 min.

1x za sekundu

stále svítí

C. Optické signály
Snímaè signalizuje svùj stav pomocí kombinace svìtelných signálù. Nejdùležitìjší jsou tyto:
Stav

Bìžný prac.mód

Signál

Pøihlášení k GSM

1x za 5 sec.

1x za sekundu

1x za 5 sec.

1x za sekundu

Chyba SIM karty

Chyba

1x za 1,2s krátce
1x za sek..

1x za sek. (alternativnì)

D.Pamì
Tam kde není GSM nebo GPRS v dosahu a nelze odeslat SMS jsou data uložena do pamìti a automaticky
odeslána na server jakmile se zaøízení dostane do dosahu signálu. Zaøízení uloží do pamìti 1000 událostí
a odešle je v chronologickém poøadí vèetnì zachování reálných èasù naètení. Události uložené s prioritou
budou prioritnì odeslány.
Plnou verzi návodu naleznete na www.avaris.cz v sekci „Ke stažení”.
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