
Concox TR06 
Használati útmutató a gyors beállításhoz 

1,- SIM kártya beállítása 
 Mobil telefonunkba helyezve PIN - kódot ne kérjen.  

 Rendelkezésre álljon elegendő egyenleg. 

 A SIM kártyán internet elérhetőség legyen (online követéshez szükséges). 

 Hívásátirányítás, és a hangposta ki legyen kapcsolva. 

  SIM kártyán lévő SMS-eket töröljük. 

 
2,- SIM kártyát a trackerbe helyezzük, on - off gombot ON - ra állítjuk 
 
3,- A trackert a járműhöz csatlakoztatjuk. 

 A járműben olyan helyet keressünk, hogy az előlapjával az égbolt felé nézve, fém lap ne 
akadályozza a műholdak vételében. A tracker nem vízálló. 

 Készülék kapcsolási rajzának megfelelően a bekötést szakemberrel végeztessük. 
Kapcsolási rajz a részletes leírásban oldalunkról letölthető 

 Kontroll lámpák üzenet információjáról a részletes leírásból bővebben is tájékozódhatunk. 

 
A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz. 

 Ilyenkor a mobiltelefonunkról küldünk SMS parancsot a trackerbe helyezett SIM kártya 
telefonszámára, a tracker pedig válasz SMS üzenetet küld mobiltelefonunkra.  

 ügyeljünk arra, hogy pontosan a megadott karaktereket írjuk az SMS-be.  

 telefonszámot a nemzetközi szabvány szerint adjuk meg, folyamatosan írva. 
Magyarországon a 0036 előhívót használjuk Pl.: 0036201234567 

 
1,- A tracker gyári alapbeállításának megerősítése. 

 Telefonunkról küldött SMS parancs:  FACTORY# 

 Tracker által visszaküldött SMS:  OK 

 
2,- A Tracker SOS funkciójának beállítása, riasztás a megadott telefonszámra 

 Telefonunkról küldött SMS parancs:  SOS,A,saját telefonszám# 

pl.: SOS,A,0036201234567#  akár három telefonszámot is megadhatunk vesszővel elválasztva 

pl.: SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569# 

 A tracker által visszaküldött SMS:  OK 

 Telefonszám törlése: küldött SMS parancs:  SOS,D,telefonszám# 

 Telefonszám törlése, ha nem emlékszik a számra: SOS,D,mobile number# 

 A tracker által visszaküldött SMS:  OK 

 

3,- A Tracker pozíciójának lekérdezése 
 A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges 

műholdakat.  Helyzetét ekkor (első üzembe helyezésnél 10-20perc múlva) telefonunkról 
küldött SMS paranccsal tudjuk lekérdezni. 

  Telefonunkról küldött SMS parancs: URL#  

 A tracker által visszaküldött SMS:  egy Google link a földrajzi koordinátákkal. 

 
4,- A Tracker beállításainak lekérdezése 

 Telefonunkról küldött SMS parancs:  PARAM# 

  A tracker visszaküldi SMS-ben a beállított paramétereket. 

 
5,- A Tracker gyári beállításaitól eltérő paraméterezés 

  Részletesen az oldalunkról letölthető bővebb leírásban. 



A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez 

1, APN kód megadása a GPRS internetforgalom biztosításához 
 Ilyenkor fontos, hogy a Trackerbe helyezett SIM kártyán rendelkezésre álljon elegendő 

internet egyenleg (online követéshez szükséges). 

 Telefonunkról küldött SMS parancs: APN,szolgáltatótól függő APN kód#    

o pl. a Telenor hálózatban: APN,online# 

o pl. a Vodafone hálózatban: APN,internet.vodafone.net# 

o pl. a T-Mobile hálózatban: APN,internet#   

 
2,- Web-alapú valósidejű követés és visszamenőleges lekérdezés Internetes beállítása.  

 (pl. 60 napra visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, paraméterezési 
funkciók, stb…) 
 

 Weboldal elérhetősége: http://www.cootrack.net 

 Belépés:  

Account: XXXXXXXXXXXXXXX 

Password:    123456 

A GT06N tracker funkcióinak beállításához részletesebb leírás letölthető honlapunkról:  

http://nyomkoveto.top5.hu/img/gt06-N/GT06N-nyomkoveto-hasznalati.pdf 

A GT06N tracker funkcióinak angol nyelvű eredeti leírása letölthető honlapunkról:  

http://www.iconcox.com/uploads/soft/130711/1-130G11F117.pdf 
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