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Montážní a uživatelský návod
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Vyloučení odpovědnosti

Pro-finder je stejně jako každý jiný zabezpečovací systém schopen krádež 
pouze hlásit, nikoliv ji zamezit. Z toho důvodu je nutné přizpůsobit své 
chování a dostatečně zajistit své vozidlo proti neoprávněnému přístupu.

Thitronik odmítá veškerou odpovědnost za odcizené předměty a / nebo 
vozidlo nebo škody vzniklé pokusem o vloupání se do vozidla nebo 
nesprávné zacházení s přístrojem nebo jeho instalaci.
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1.2 Výběr montážního místa
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Přečtěte si následující instrukce pozorně, aby se 
předešlo nesprávnému zacházení.

1.1 Obsah balení

Vyberte si montážní místo, které je dostatečně zajištěné proti přístupu nepovolaných
osob, ale zároveň je přístupné pro případnou údržbu jako například výměnu SIM karty.

Montážní místo se musí nacházet uvnitř vozidla. V žádném případě nesmí být přístroj 
namontován v motorovém prostoru vozidla. Protože Pro-finder disponuje integrovaným
GPS přijímačem, musí směřovat vrchní strana přístroje nahoru a přístroj musí disponovat 
tzv. „volným výhledem“ k satelitu. GPS signál pronikne umělou hmotou, sklem a dřevem,
neovlivňuje tedy „volný výhled“ k satelitu.

Pokud má být připojena externí GPS anténa z důvodu nepřítomnosti GPS signálu na 
zvoleném montážním místě, vezměte v potaz kabelovou délku mezi GSM modulem a 
GPS anténou, která činí 2m. Externí GPS anténa také vyžaduje „volný výhled“ k satelitu.
GPS anténa může být umístěna pod umělou hmotou, například pod krytkou tachometru.



1.3 Připojení, stavová LED a ovládací elementy

Přípojka externí GPS antény (volitelné)

Není používáno

Přípojka WiPro III / „all in one“

Stavová LED

Pin 1 Uzemnění (GND)

Pin 2 vstup (U2)

Pin 8 Provozní napětí (U1) +12V

Pin 7 výstup A

Pin 6 výstup B

Pin 5 vstup (U5)

1.4 Výběr provozního režimu

Zpráva o stavu obsahuje U1, U2, U3, U4, U5:
Zpráva o stavu obsahuje navíc i údaje o provozním napětí (U1) a napětí ve vstupech 
U2-U5. Podle polohy přepínače jsou zobrazována různá napětí.

Geofencing přepínatelné přes Pin 3:
Náleží-li v tabulce níže daným napětím Pin 3, může být geofencing ovládán pomocí 
událostí. Např. skrze zapnutí zapalování nebo aktivaci vnitřního osvětlení. 
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Pin 3 vstup (U3)

Pin 4 vstup (U4)
Přepínač na volbu provozního režimu

Ve všech provozních režimech mohou být výstupy přepnuty jako je popsáno 
v bodě 2.7. Pomocí přepínače provozního režimu (viz 1.3) mohou být 
aktivovány následující funkce:

Hovor vyvolá zprávu o stavu:
Pokud zavoláte na číslo SIM karty vložené do Pro-finderu, ukončí Pro-finder 
automaticky hovor a zašle volajícímu číslu (pouze pro oprávněná telefonní 
čísla) zprávu o stavu (viz 2.1).

Automatické zprávy o stavu:
Pro-finder zasílá v níže určených intervalech zprávy o stavu na uložená 
telefonní čísla.



1.4 Výběr provozního režimu

Hovor aktivuje/deaktivuje WiPro a spustí zprávu o stavu:
Pokud zavoláte na číslo SIM karty vložené do Pro-finderu, ukončí Pro-finder automaticky hovor,
aktivuje, popř. deaktivuje WiPro a zašle po úspěšném přepnutí zprávu o stavu volajícímu číslu
(pouze pro oprávněná telefonní čísla). WiPro se přepne z neostrého na ostrý, popř. z ostrého
na neostrý.

SMS zpráva o pomoc při napětí na Pinu 3:
Pokud na Pinu 3 je libovolné napětí, zašle přístroj SMS zprávu o pomoc. To může nastat např.
pomocí tlačítka.

Informace: Provozní režimy 7 až D jsou určeny pro používání bez WiPro. Připojení WiPro je
tudíž v těchto režimech nemožné. Od Pro-finderu SN 0686-010 je možné připojit WiPro i v
těchto provozních režimech.

 Tabulka provozních režimů

Interval
automatických
zpráv o stavu

Zpráva o stavu obsahuje
následující napětí

Přepínání
geofencing
přes Pin 3

SMS
zpráva o
pomoc při
napětí na

Pinu 3
U1 U2 U3 U4 U5

0 ano x x x x x x x x x

1 ano x x ano ano x x x x x

2 x ano x x x x x x x x

3 x ano x ano ano x x x x x

4 ano x 15 minut ano ano ano ano x x

5 ano x 60 minut ano ano ano ano x x

6 ano x 6 hodin ano ano ano ano x x

7 ano x 24 hodin ano ano ano ano x x

8 ano x x x x x x x >6V zap / <5V vyp x

9 ano x x x x x x x x x

A ano x x x x x x x x ano

B ano x x x x x x x >6V vyp / <5V zap x

C ano x 90 sekund (jakmile je pod napětím a SIM karta v Pro-finderu je přihlášena)

D ano x

E Vymazání uložených telefonních čísel (viz 1.9)

F GPS diagnostika (viz 1.7)
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Provozní 
režim

Hovor vyvolá 
zprávu o 

stavu

Hovor 
aktivuje/

deaktivuje 
WiPro

8 minut (jakmile je pod napětím a SIM karta v Pro-finderu je přihlášena)

ano

ano

ano

ano
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 Připojte Pin 1 (černý) a Pin 8 (červený) správnými póly (viz 1.3) na vhodný zdroj 
napětí (12V DC). Zajistěte červený kabel pomocí přiložené pojistky.

Piny 2-5 jsou vstupy, pomocí kterých je kontrolováno napětí (0-30 V). Přes Pin 3 je 
závisle na provozním režimu také možné aktivovat geofencing.

Připojte případně WiPro III, popř. WiPro „all in one“ a Pro-finder s přiloženým 
připojovacím kabelem.

!!! WiPro „all in one“ a Pro-finder musí být připojeny ke stejné baterii. !!!

Pin 6 a Pin 7 jsou spínané výstupy s 12V a mohou být zatíženy 500mA. Pokud 
mají být spínány spotřebiče, které vyžadují více než 500mA, je třeba použít relé. 
Používejte kvalitní relé z automobilového průmyslu. Při přetížení propadá záruka.

Výstupy mohou být ovládány následovně:

-Výstup je zapnut, dokud nebude povolen / odvolán

-Výstupní impuls (zapnut na 1 sekundu)

-Výstup zapnut po volitelný čas

Jak jsou výstupy ovládány pomocí SMS zprávy se dozvíte v kapitole 2.7

1.5 Připojení Pro-finderu

1.6 Montáž GPS antény (volitelné)

GPS anténu přilepte na vhodné místo chráněné proti 
sabotáži uvnitř vozidla. Strana, na které se nachází 
lepící páska, musí ukazovat nahoru (přijímací strana). 
Montážní místo musí být suché, čisté a odmaštěné. 
Při teplotách pod 15°C by měla lepící plocha být 
zahřáta. Přijímací strana musí být, pokud možno, 
nastavena co nejvíc vodorovně.

1.7 Připojení GPS antény

K připojení GPS antény musí být Pro-finder bez 
napětí. Odpojte hlavní kabelový svazek a zastrčte 
GPS konektor do 4-pólového konektoru určeného pro 
GPS anténu. Nyní můžete hlavní kabelový svazek 
opět připojit.

K umožnění přijetí a uložení aktuálních satelitních dat 
vyžaduje GPS anténa provozní napětí po instalaci 
alespoň 5 minut disponovat napětím přesahujícím 
13,5V, za tímto účelem nastartujte vozidlo. Pokud 
nedojde k popisovanému uložení dat, není zajištěno 
přesné určení pozice. GPS příjem musí být zajištěn 
(opustit haly a zastřešení).
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1.7 Připojení GPS antény









Ke zjištění, zda jsou přijímána GPS data, nastavte přepínač na 
volbu provozního režimu do pozice F (GPS diagnostika).

Stavová LED nyní ukazuje provozní stav GPS.

LED svítí červeně:   GPS není připojeno

Zopakujte připojení GPS antény při odpojeném 
napájení. Pokud tento postup neuspěje, je 
případná porucha v GPS anténě.

LED bliká žlutě: GPS data jsou přijímána, ale bez platné pozice.

Bliká-li stavová LED i po 5 minutách, je anténa 
namontována na místě, které znemožňuje 
GPS příjem, nebo vozidlo stojí např. pod 
střechou.

LED svítí zeleně: GPS data jsou přijímána a pozice je platná.

Nastavte přepínač na volbu provozního 
režimu zpět do výchozí pozice. Pokud nyní 
LED světlo svítí červeně, není ještě vložena 
SIM karta. Další stavy LED jsou vysvětleny v 
kapitole 1.10.

V halách, popř. budovách a pod zastřešením může dojít k reflektování 
GPS signálu. Tím může být přesnost a určení pozice silně ovlivněno a 
může dojít i k vyvolání zpráv o krádeži, přestože se vozidlo nepohnulo.
K předejití těchto zpráv, doporučujeme deaktivovat Geofencing, pokud 
je vozidlo umístěno v budově, popř. pod střechou.

Pošlete za tímto účelem SMS zprávu s obsahem „fence off“ na číslo GSM modulu.
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1.8 Nastavení telefonních čísel

Než můžete začít programovat telefonní čísla musí být vložena funkční SIM
karta do modulu.

PIN používané SIM karty 
musí být před vložením
změněn na 0000.

Požadavek na PIN kód musí 
být aktivován.

Všechny přesměrovací 
funkce a hlasová schránka 
musí být deaktivovány.

Komfortní funkce SIM karty 
musí být deaktivovány.

Během vložení SIM karty 
musí být Pro-finder bez 
napětí.

SIM karta musí mít 
povolenou funkci roaming,
pokud má být používána v 
zahraničí.

Používaná SIM karta:
K používání Pro-finderu potřebujete SIM kartu mobilního operátora. Protože předplacené SIM
karty nemají žádné měsíční poplatky, využití takové karty je ideální. Stav kreditu SIM karty je 
odeslán v každé SMS zprávě o stavu. Při volbě předplacené SIM karty je třeba dbát na to, aby 
karta nemusela být vyjmuta z přístroje za účelem dobití, ale mohla být dobita i pomocí jiného 
mobilního telefonu nebo např. z bankomatu.

Uložení čísla Pro-finderu:
Ke snazšímu rozlišení čísla během poplašné zprávy, doporučujeme uložit číslo do adresáře 
mobilního telefonu. Protože je v případě nouze třeba rychlého přístupu, měl by tento kontakt být 
nazván ALARM, aby byl na začátku adresáře. Pokud jej napíšete následujícím způsobem bude 
vždy na prvním místě: Alarm. Uložte číslo nutně vždy s předvolbou dané země (např. +420 pro 
Českou republiku), aby byl umožněn přístup i ze zahraničí.

Ovládání přes SMS zprávu nebo hovor:

Při každé SMS zprávě, kterou Pro-finder zašle, vzniknou náklady, jejichž výše závisí na 
operátorovi. Pokud ovládáte přístroj pomocí SMS zprávy nebo hovoru, bude vždy následovat 
stavová SMS zpráva.
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1.8 Nastavení telefonních čísel

KódOperátor 

T-Mobil (Twist) *101#

O2 *104#

*22#

Když je SIM karta vložena a mechanismus správně uzavřen, může být připojeno
napětí. Stavová LED nyní krátce červeně zabliká a následně bude blikat žlutě/zeleně.
Nyní může být zaslána níže popsaná programovací SMS na číslo Pro-finderu. Pokud
byla SMS zpráva obdržena a číslo uloženo, zabliká stavová LED zeleně a Pro-finder
odešle SMS zprávu o stavu odesílateli programovací SMS. Pro-finder je nyní
připraven k použití.

Naprogramujte telefonní čísla, která by v případě alarmu měla být zkontaktována.
Může být uloženo až 10 telefonních čísel.
Rozlišuje se mezi následujícími druhy uložených telefonních čísel:

Telefonní číslo, které je na prvním místě při ukládání
telefonních čísel. Toto číslo může bez přístupu k
přepínači provozních režimů programovat nová
telefonní čísla.

Telefonní čísla, která mají oprávnění ovládat výstupy 
Pro-finderu pomocí SMS zpráv a zažádat o zprávy o
stavu.

Tato telefonní čísla nemají žádný přístup k funkcím
zařízení. Pouze obdrží zprávy o stavu.

Těmito čísly mohou být master čísla, ale i
autorizovaná a neautorizovaná čísla, u kterých bylo
při programování přidáno písmeno S na správnou
pozici. Tato čísla obdrží pozici vozidla ve formě
odkazu, přes který lze vidět pozici vozidla na mapě.
Podmínkou je, aby telefon byl tzv. chytrým telefonem
- smartphonem.

Kódy na zjištění zůstatku pro předplacené SIM karty jsou uvedeny v této tabulce.

Master číslo:

Autorizovaná čísla:

Neautorizovaná čísla:

Smartphone čísla:

Vodafone



Programovací
SMS při

Obsah programovací SMS pokud
je používána SIM karta s tarifem

Obsah programovací SMS
pokud je používána
předplacená SIM karta

jednom příjemci
(Master číslo)

+420123456789 *101#P+420123456789

Master číslo + jedno
autorizované číslo

+420123456789+420123123123 *101#P
+420123456789+420123123123

Master číslo jako
smartphone číslo
+ jedno
neautorizované
číslo

+S420123456789-420123123123 *101#P
+S420123456789-420123123123
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101#  P   +  S  420  123456789         +420 123123123      +420 321321321

Třetí telefonní číslo

Druhé telefonní číslo

První telefonní číslo (Master číslo)

Pokud patří telefonní číslo ke „smartphonu“, je
pomocí písmena „S“ v programovací SMS zprávě
nastaveno, že pozice vozidla je vždy odeslána jako
aktivní odkaz (viz 2.5). Používejte pouze v případě,
že telefon je tzv. chytrý telefon - smartphone. 

Telefonní předvolba pro danou zemi začínající S +
(+420 je pro Českou republiku)

Písmeno „P“ značí předplacené SIM karty a mělo by být použito ve zprávě,
pokud je taková SIM karta používána. Pokud není písmeno P obsaženo v
programovací SMS zprávě, nebude zasílán stav zůstatku SIM karty.

Příklad sestavení programovací SMS, u které jsou všechna telefonní čísla
„autorizovanými čísly“ (lze nastavit až 10 telefonních čísel). Mezerníky slouží
pouze k názorné ukázce. V SMS zprávě nesmí být použity žádné mezerníky.

*101# slouží k dotazu na zůstatek předplacené karty a může se závisle na
operátorovi skládat i z jiných znaků (např. *104#). Pořadí znaků naleznete v
informačním letáku vaší předplacené SIM karty nebo v tabulce na předchozí stránce.
Pokud používáte SIM kartu s tarifem, nesmí za žádnou cenu být zadán kód na
zjištění zůstatku, protože by to vedlo k chybným funkcím.

Příklady různých SMS

Při více příjemcích zadávejte nadále bez mezerníku. Nahraďte kód na zjištění
zůstatku u předplacených karet podle tabulky. Nahraďte předvolbu a telefonní číslo
podle Vaší potřeby.



Bliká červeně: Hledání sítě/ žádný GSM příjem

Bliká zeleně: SIM karta má příjem + uložená telefonní čísla jsou přítomna

Svítí červeně: SIM karta chybí, popř. je nefunkční

Bliká červeně/zeleně:     PIN není 0000

Bliká žlutě: Paměť uložených telefonních čísel je prázdná

Bliká žlutě/zeleně: Nejsou dostupná žádná telefonní čísla + SIM karta má příjem

Svítí zeleně: Pro-finder zasílá SMS zprávu

Svítí žlutě: Navazování spojení s modemem

Po ukončené instalaci a programování bliká stavová LED
během normálního provozu zeleně.











Příručka Pro-finder            Strana 9  

1.9 Vymazání uložených telefonních čísel
!! SIM karta musí být vložena do přístroje !!

K vymazání pamětí všech uložených telefonních čísel postupujte následovně:

Odpojte hlavní kabelový svazek.

Nastavte přepínač provozních režimů do pozice E.

Připojte hlavní kabelový svazek zpět (počkejte až stavová LED                 
zabliká žlutě/zeleně).

Nastavte přepínač provozních režimů zpět do výchozí pozice.

Paměť je nyní prázdná a může být nově naprogramována
programovací SMS zprávou.

Paměť může být přepsána master číslem i bez ovládání přepínače
provozních režimů.

Za tímto účelem musí být master číslem zaslána programovací SMS
zpráva Pro-finderu jako je popsáno v kapitole 1.8.

1.10 Ukazatel provozního režimu (Stavová LED)

Bliká červeně/žlutě: Hledání sítě + žádná uložená telefonní čísla



Stavová zpráva: Tuto zprávu obdržíte pouze na vyžádání, jak je popsáno níže v
kapitole 2.3 nebo závisle na vybraném provozním režimu v intervalech. Stavová
zpráva obsahuje mimo pozice, rychlosti a stavů výstupů závisle na provozním
režimu další údaje o napětí U2-U5, jako i teplotu v bezprostřední blízkosti přístroje
(teplota je pouze orientační).

Hlášení krádeže: Tuto zprávu obdržíte, pokud se Vaše vozidlo při aktivovaném
WiPro vzdálí dále než cca 1500m od původního místa. Při hlášení krádeže se
jedná o tichý alarm. Tzn. že nebude aktivován ani blinkr ani siréna. Obojí lze
aktivovat přes SMS zprávu jako je popsáno v kapitole 2.2.

Varování o stavu napětí (ne v provozním režimu B): Pokud napětí trvale
klesne pod 11,2V, Pro-finder přepne do standby režimu, aby šetřil baterii. V tomto
případě Vám bude zaslána SMS zpráva, která Vás o této události informuje.
Teprve pokud napětí zase stoupne přes 12,5V, přepne se Pro-finder zpět do
normálního režimu.
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2.1 Vysvětlení obdržených zpráv

Závisle na typu příhody a nastavení přepínače provozních režimů může
SMS zpráva obsahovat následující informace.

Příjem: Čím vyšší negativní hodnota je zobrazena, tím lepší je příjem.

GPS: Standby GPS anténa je ve standby režimu. Při události se automaticky reaktivuje.

UTC: Čas události (V univerzálním světovém čase - časové pásmo +0).

Pos: Aktuální pozice vozidla.

Rychlost: Aktuální rychlost vozidla.

Zůstatek: Aktuální zůstatek SIM karty (pouze u předplacených SIM karet).

Zůstatek: Aktuální zůstatek SIM karty (pouze u předplacených
SIM karet). Délka zprávy je omezena na 160 znaků. Tudíž
nemusí být závisle na délce zprávy vždy zobrazen zůstatek SIM 
karty. U zjištění pozice vozidla (POS) je zůstatek SIM karty vždy
zobrazen.
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Nouzová SMS zpráva: Tato zpráva je odeslána, pokud je Pro-finder v
provozním režimu A, a na Pinu 3 je napětí.

Poziční SMS zpráva pro chytré telefony: Tuto SMS zprávu obdržíte jako
odpověď na dotaz na pozici, jako je popsáno v kapitole 2.4. Uživatelé chytrých
telefonů se pomocí kliknutí na odkaz dostanou k náhledu pozice auta na mapě.
U předplacených SIM karet bude tento typ zprávy vždy obsahovat zůstatek SIM 
karty, pokud byl Pro-finder správně nastaven (viz strana 8, kapitola 1.8).

Pomocná SMS zpráva: Pokud Pro-finder obdrží SMS zprávu od autorizovaného
telefonního čísla s neplatným obsahem, zašle možné, platné povely. Tato zpráva
slouží k zjednodušení ovládání přístroje.

Hlášení o vloupání (burglary): Toto hlášení obdržíte vždy, když WiPro hlásí
alarm.

Plynový alarm (gas): Tuto zprávu obdržíte, když WiPro hlásí plynový alarm.

Manuální alarm: Tato zpráva je odeslána, pokud se spustí „Panic alarm“. 
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2.2 Ovládání systému pomocí SMS zprávy

Pro-finder umožňuje vypnutí, popř. zapnutí alarmového systému.

Pro zapnutí WiPro zašlete SMS zprávu s následujícím textem na číslo Pro-finderu:

zapnout

Pro-finder reaguje na úspěšné přepnutí zprávou o stavu.

Pro vypnutí WiPro „all in one“ zašlete SMS zprávu s následujícím textem na číslo Pro-finderu:

vypnout

Pro-finder reaguje na úspěšné přepnutí zprávou o stavu.

Pokud obdržíte hlášení o krádeži, při kterém se jedná o tichý alarm, můžete pomocí 
SMS-povelu „alarm“ dodatečně aktivovat sirénu a blinkr. Pomocí povelu „vypnout“ se 
alarm vypne.

2.3 Ovládání zabezpečovacího systému pomocí telefonního hovoru

V provozních režimech 2 a 3 může být WiPro pomocí telefonního hovoru vždy 
přepnut do dalšího režimu. Zavolejte číslo Pro-finderu. Přístroj automaticky ukončí 
hovor než nastane zpoplatněné spojení a po úspěšném přepnutí režimu pošle 
zprávu o stavu autorizovanému volajícímu číslu.

Pouze autorizovaná telefonní čísla mají přístup k Pro-finderu.
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2.4 Geofencing

Geofencing znamená, že kolem vozidla je položen virtuální plot. Tzn. že pokud se vozidlo 
vzdálí přibližně 1,5 km od svého původního místa, obdržíte hlášení o krádeži jako je popsáno 
v kapitole 2.1.

Geonfencing může být v provozních režimech 8 a B vypnut a zapnut přes Pin 3. Ve všech 
ostatních provozních režimech může být geofencing zapnut a vypnut pomocí SMS zprávy.

Zašlete SMS zprávu s následujícím textem na telefonní číslo Pro-finderu:

plot zap

Geofencing je nyní nastaven pro tuto pozici vozidla, dokud Pro-finder 
neobdrží SMS zprávu s textem „plot vyp“. Za účelem nastavení nové pozice 
pro geofencing, zašlete nejprve SMS zprávu s textem „plot vyp“.

Pokud je WiPro v ostrém režimu, je geofencing automaticky aktivován a nemusí 
být zapnut pomocí SMS zprávy.

2.5 Informace o stavu

Informace o stavu obsahuje údaje popsané v kapitole 2.1 a může být kdykoliv dotázána 
podle následujících instrukcí. Jak pomocí zjištění polohy naleznete Vaše vozidlo je 
vysvětleno v kapitole 2.6.

Pošlete SMS zprávu s následujícím textem na telefonní číslo Pro-finderu:

stav

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu zasláním informace o stavu.

Další možnost, jak obdržet informaci o stavu je následující:

Zavolejte na telefonní číslo Pro-finderu (mimo provozní režimy 2 a 3).

Pro-finder automaticky ukončí hovor a zašle informaci o stavu (bez zůstatku 
SIM karty).

Při informaci o stavu je dodatečně zaslán i GPS status. Pokud Pro-finder obdrží 
platnou pozici, bude pozice zobrazena. Pokud není obdržena platná pozice, bude v 
informaci o stavu stát „GPS no reception“, ale bude zaslána poslední platná pozice 
vozidla. Nadále je udáván stav obou výstupů a teplota v bezprostřední blízkosti 
přístroje (teplota je pouze orientační).

2.6 Zjištění polohy pomocí smartphonu

Uživatelé chytrých telefonů mohou podle následujících instrukcí obdržet speciálně 
koncipovanou SMS zprávu, v níž naleznou odkaz, který přesně zobrazuje pozici 
vozidla. Manuální přenos souřadnic tím odpadá.

Zašlete SMS zprávu s následujícím textem na telefonní číslo Pro-finderu:

poz

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu hlášením pozice, které obsahuje 
aktivní odkaz. Pokud na tento odkaz kliknete, zobrazí se pozice Vašeho 
vozidla.
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2.7 Ovládání výstupů pomocí SMS zprávy

















Pro-finder disponuje 2 samostatně ovladatelnými výstupy.                                          
Jak je zapojit je popsáno v sekci 1.5.

Stálé přepnutí výstupů:

K zapnutí výstupu A až do odvolání zašlete SMS zprávu s následujícím textem na 
telefonní číslo Pro-finderu:

a zap

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu zapnutím výstupu A, stejně jako 
stavovou SMS zprávou.

K vypnutí výstupu A zašlete SMS zprávu s následujícím textem na telefonní 
číslo Pro-finderu:

a vyp

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu vypnutím výstupu A, stejně jako 
stavovou SMS zprávou.

Pulsové (1 sekunda) zapnutí výstupů:

K zapnutí výstupu A na 1 sekundu zašlete SMS zprávu s následujícím 
textem na telefonní číslo Pro-finderu:

a impuls

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu zapnutím výstupu A po dobu
jedné sekundy a pošle stavovou SMS zprávu.

Zapnout výstupy na určitou dobu:

K zapnutí výstupu A na volitelnou dobu mezi 1 a 120 minutami, zašlete SMS 
zprávu s následujícím textem na telefonní číslo Pro-finderu, přičemž XXX
musí být nahrazeno zvoleným počtem minut:

a XXX

Pro-finder reaguje na tuto SMS zprávu zapnutím výstupu A na 
zvolený počet minut, stejně jako stavovou SMS zprávou.

K ovládání výstupu B, nahraďte v SMS zprávě písmeno A písmenem B.



2.8 Hledání vozidla
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Příklady zobrazení pozice vozidla na pevném počítači pa mobilním přístroji (Smartphone) q

Souřadnice obsažené ve zprávách obsahujících údaje o pozici mohou být vloženy do 
libovolných mapových aplikací či navigačních přístrojů, a ukazují velice precizně 
současnou pozici vozidla.

Údaje o pozici ve Vašem mobilním telefonu musí být vloženy ve stejné podobě do 
hledáčku mapových aplikací jako např. Google Maps.

Uživatelé chytrých telefonů mohou zjistit polohu svého vozidla podle pokynů v kapitole 
2.6, kde obdrží aktivní odkaz, který zjednoduší zobrazení pozice vozidla.

Po obdržení zprávy o krádeži, můžete 
kdykoliv dotázat stavovou SMS zprávou s 
pozicí Vašeho vozidla podle popisu v 
kapitole 2.5.

Pokud by se vozidlo nacházelo v budově 
nebo na jiném místě bez GPS příjmu, 
počká Pro-finder až 10 minut na obdržení 
platné pozice. Pokud ani po 10 minutách 
neobdrží platnou pozici, zašle Pro-finder 
stavovou SMS zprávu s poslední platnou 
pozicí.

Protože při aktivním alarmu a běžícím 
alternátoru je neustále dotazována pozice, 
je poslední platnou pozicí vždy pozice 
obdržená těsně před přerušením GPS 
signálu. Čas v UTC, který je obsažen v 
SMS zprávě vždy odpovídá času 
naposledy obdržené pozice.



3.1 Technická data

Zdroj napětí: 9-30 V 9-30 V
Odběr proudu při hledání sítě: cca 80mA

cca 50mA
cca 23mA
cca 10mA

Vysílací frekvence: 900/1800/850/1900Mhz
 Maximální počet telefonních čísel: 10

Druh rozhraní: NMEA (GPS vstup)
 Výstupy: 2 x 12V/500mA

Provozní teplota: -10°C až +80°C
Typ SIM karty: Micro-SIM
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3.2 Prohlášení o shodě

Odběr proudu při vysílání:
Odběr proudu při běžném provozu:
Odběr proudu v klidovém režimu:

Thitronik GmbH tímto prohlašuje shodu produktu se základními 
požadavky podle směrnice 1999/5/EG. Detailní prohlášení je 
připraveno ke stažení pod následujícím odkazem:                 
http://www.thitronik-automotive.de/support.html

3.3 Pokyny k likvidaci

Tento produkt je třeba zlikvidovat odděleně od domovního odpadu. 
Rozhodnete-li se produktu zbavit, postupujte v souladu s místními 
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí.

Materiál obalu roztřiďte do daných kontejnerů k recyklaci.

3.4 Technická podpora

Pokud během instalace či provozu budete potřebovat pomoc, kontaktujte 
svého prodejce.

Naši technickou podporu můžete kontaktovat od pondělí do pátku od 9.00 do 
16.00 hodin pod následujícím telefonním číslem +420 494 940 528.
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Poznámky


