
Ďakujeme že ste si vybrali náš prenosný GPS lokalizátor s bluetooth 
technológiou a vstavaným akceleračným čipom Pandora Finder.

FINDER

www.pandora-alarm.sk

Technická podpora: podpora@pandora-alarm.sk
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VŠeOBecNé INFORMácIe

Pandora EyE je moderný a efektívny GPs lokalizátor, ktorý slúži na sledovanie pohybu a 
určenie súradníc.

vďaka miniatúrnym rozmerom je možné zariadenie použiť na sledovanie takmer 
čohokoľvek (tašky, vozidla, osôb, zvierat). Pomocou mobilnej aplikácie alebo webového 
rozhrania je možné sledovať GPs polohu a pohyb. vstavané rozhrania umožňujú určiť 
polohu lokalizátora pomocou služby GPs/GloNass alebo lBs, monitorovať okolie 
pomocou vstavaného mikrofónu, spravovať lokalizátor pomocou príkazov sms, prijímať 
koordináty pri detekcii pohybu pomocou vstavaného akcelerometru a pre jednoduché 
nakonfigurovanie lokalizátor využíva bezdrôtové pripojenie Bluetooth. 

Funkčné a moderné komponenty vám pomôžu pohodlne používať lokalizátor.

OBSAH BAleNIA

1. autonómny lokalizátor 1
2. testovacia sIm-karta 1
3. upevňovacia sada 1
4. aaa Batérie 3
5. Plastová karta majiteľa 1
6. užívateľský návod 1
7. krabica 1 

 
POZNÁMKA! VýrObcA si VyhrAdZuje PrÁVO NA ZMeNu AlebO úPrAVu KONštruKcie 
VýrObKu s cieľOM ZlePšiť jehO techNOlOgicKé A PreVÁdZKOVé PArAMetre beZ 
PredchÁdZAjúcehO uPOZOrNeNiA.
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ŠPecIFIkácIe

PARAMeTeR HOdNOTA
Prevádzkové napätie 3V-5,5V
Aktuálna spotreba v režime 
spánku/v aktívnom režime <4mA / <100mA

Batérie 3x AAA .
GSM-modem Telit Ge866-QUAd
Typ SIM karty nano-SIM
Prenosový protokol 2.4 GHz Bluetooth 4.2 low energy
GPS/GlONASS modul Telit Se868
Akcelerometer kionix kX022-1020
Mikrofón STMicroelectronics MP33AB01H
Prevádzková teplota (v závislosti 
od vložených batérií) - 40 С° + 85 С°

Rozmery 54х46х17.7 mm

1  led indikátor informuje pomocou dĺžky a frekvencie blikania červenej led diódy o 
stave loklalizátora.

2  Servisné tlačidlo slúži na aktiváciu a zmenu nastavení lokalizátora.
 
3  Upevňovací držiak slúži na upevnenie lokalizátora na pevnom mieste pomocou 
upínacej sady.

4  Magnetické upevnenie sa používa na pripevnenie lokalizátora na kovový povrch.

Servisné tlačidlo (VAleT)

Upevňovací držiak

Upevňovací magnet

led indikátor1

2

3

4
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RežIM SledOVANIe

•	 Režim preprava (transportation mode). tento režim bude aktívny od okamihu výroby 
zariadenia. lokalizátor ukončí tento režim po nakonfigurovaní telefónneho čísla majiteľa 
alebo dodatočného telefónneho čísla. ak sa z pamäte lokalizátora vymažú všetky 
telefónne čísla, zariadenie znova aktivuje režim prepravy. 
 
POZNÁMKA! telefóNNe číslO MAjiteľA je MOžNé OdstrÁNiť ibA ceZ APliKÁciu 
PANdOrA NAV bt. 
 

•	 autonómne sledovanie (autonomous beacon mode). tento režim je hlavný a aktivuje sa 
automaticky po pridaní ľubovoľného telefónneho čísla do pamäte. lokalizátor je v tomto 
režime väčšinu času v režime spánku. lokalizátor «sa prebudí» (zapne rozhrania Gsm/
GPs) na krátky čas  stanovenou periodicitou, aby informoval majiteľa o svojej polohe.

•	 aktívne sledovanie (tracking mode). majiteľ zapne tento režim, aby sledoval lokalizátor 
v reálnom čase a aktivoval funkciu „odpočúvanie“. v tomto režime lokalizátor určuje 
súčasné súradnice s určitou periodicitou a posiela ich na server, aby vytvoril trasu 
objektu. tento režim sa konfiguruje pomocou internetovej služby alebo sms správ.
 
UPOZORNENIE! Ak AktIvUjEtE REžIm AktívNEhO slEdOvANIA v OkAmIhU, 
kEď jE lOkAlIZátOR v REžImE sPáNkU. AktIvUjE sA PRI NAjblIžšOm ZObU-
dENí v ZávIslOstI Od NAstAvENEj PERIódy.  
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FUNkcIe SledOVANIA

• Funkcia ovládanie pohybom (Movement control function). túto funkciu aktivuje 
majiteľ na zistenie pohybu lokalizátora.

• Funkcia odpočúvania (Listening function). Pomocou tejto funkcie je možné odpočúvať 
okolie lokalizátora integrovaným mikrofónom. 

túto funkciu je možné aktivovať telefonickým hovorom alebo príkazom sms.
- keď je zariadenie v režime „aktívne sledovanie“ (“tracking” mode), zavolajte z 

autorizovaného telefónneho čísla na číslo lokalizátora. lokalizátor príjme hovor a pomocou 
integrovaného mikrofónu je možné odpočúvať okolie.

- keď je lokalizátor v režime autonómneho sledovania (“autonomous beacon”) alebo 
aktívne sledovanie (“tracking” mode), pošlite z telefónneho čísla majiteľa nasledujúci sms 
príkaz: XXXX*007* na telefónne číslo lokalizátora (viď. kapitola „ovláDaNIE PomoCou sms 
PRíkazov“) keď lokalizátor obdrží sms správu zobudí sa a uskutoční hovor na telefónne číslo 
majiteľa.

• Aktivácia lokalizátora pomocou servisného tlačidla
 aktivácia lokalizátora. slúži na zmenu nastavení lokalizátora.  
odstránenie mobilného zariadenia z pamäte lokalizátora. táto funkcia odstráni predtým 

spárované mobilné zariadenie z pamäte lokalizátora (odstráni Bluetooth pripojenie).

Aktualizácia firmvéru prostredníctvom pripojenia bluetooth

Funkcia Servisné tlačidlo led indikátor

Aktivácia lokalizátora Stlačením tlačidla 
na 3 sekundy led 3x blikne

Odstránenie mobilného 
zariadenia

Stlačením tlačidla 
na 6 sekúnd led 6x blikne

Aktualizácia firmvéru Stlačením tlačidla na 
10 a viac sekúnd

led 9x krátko blikne 
+ led plynulo bliká

• LED indikácia

Bluetooth-connection is available 

Uploading data to the server

GPS coordinates detection

Main owner’s phone can
be programmed

Available for an incoming call

Incoming call

Tracking mode is active

Bluetooth spojenie je pripravené

Nahrávanie údajov na server

detekcia GPS súradníc

lokalizátor pripravený na 
autorizovanie tel. čísla majiteľa

k dispozícii na prichádzajúci hovor

Prebieha hovor

Režim aktívne sledovanie je aktívny
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PlASTOVá kARTA MAjITeľA

Plastová karta majiteľa obsahuje súkromné údaje pod ochrannou vrstvou.

UPOZORNENIE! OPAtRNE ZOtRItE OchRANNú vRstvU (NEPOUžívAjtE OstRé 
PREdmEty Aby stE ZAbRáNIlI POškOdENIU údAjOv). skRyté údAjE sú URčENé 
výhRAdNE PRE mAjItEľA lOkAlIZátORA. PlAstOvá kARtA A skRyté údAjE NIE 
jE mOžNé ObNOvIť.
 
•	lOGIN je 10-ciferné číslo, ktoré sa používa na 
pridanie lokalizátora do internetovej služby.
•	PASS (Heslo). tieto informácie sa používajú na 
pridanie zariadenia do internetovej služby. Heslo 
obsahuje 8 znakov a môže pozostávať z číslic, 
malých a veľkých písmen. 
 
UVedeNIe dO PReVádzky

UPOZORNENIE! mAjItEľ sI mUsí slEdOvAť 
stAv A ZOstAtOk kREdItU NA sIm kARtE. 
Ak bUdE sIm kARtA ZAblOkOvANá 
gsm fUNkcIE NEbUdú k dIsPOZícII. 

kROk 1 – Vytvorte si účet a pridajte svoj lokalizátor
ak chcete používať naše online služby pandora-on.com a mobilné aplikácie Pandora online 
(android), Pandora Pro (ios), vytvorte si účet a pridajte lokalizátor do svojho účtu. Postupujte 
podľa pokynov na stránke pandora-on.com „Registrácia“ alebo v mobilných aplikáciách 
Pandora online/Pandora Pro a vytvorte si účet. Údaje uvedené pri registrácii (emailová 
adresa a heslo) sa používajú na prihlásenie do účtu. Po dokončení registrácie sa na vašu 
e-mailovú adresu odošle e-mail s potvrdzovacím linkom. Registrácia účtu bude dokončená 
po kliknutí na potvrdzovací odkaz.

UPOZORNENIE - Ak NEdOstANEtE POtvRdZOvAcí EmAIl skONtROlUjtE sI 
sPAm PRIEčINOk AlEbO vykONAjtE POstUP PRI ZAbUdNUtí hEslA NA stRáNkE 
PANdORA-ON.cOm

webová stránka: pandora-on.com
mobilné aplikácie si môžete stiahnuť z príslušného obchodu s aplikáciami:
app store (ios) – Pandora Pro;
Google Play (android) - Pandora online.

UPOZORNENIE! mINImálNE POžIAdAvky NA mObIlNé ZARIAdENIA: ANdROId 
v4.4; IOs v10

                        +7-9хх-ххх-хх-хх

1070000000   /   Y34aC4vJ

LOGIN                       /         PASS

PIN                  The phone number
                        of the system
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kROk 2 – Pridanie lokalizátora do účtu.
Prihláste sa do webovej služby pandora-on.com alebo do mobilnej aplikácie Pandora online 
/ Pandora Pro so zadanými údajmi (e-mailová adresa a heslo). zvoľte „Pridať zariadenie / 
Pridať systém“, zadajte loGIN a Pass uvedené na karte majiteľa a pridajte zariadenie. Po 
pridaní zariadenia do svojho účtu získate prístup k stavu a nastaveniam lokalizátora. 

kROk 3 – Uvedenie lokalizátora do prevádzky 
opatrne rozoberte zariadenie a vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu batérii. 
zostavte lokalizátor tak, aby zachoval pôvodné rozloženie častí. lokalizátor je v režime 
„Preprava“.

UPOZORNENIE! PREd ďAlšímI kROkmI OdPORúčAmE AktUAlIZOvAť fIRmvéR 
lOkAlIZátORA.

kROk 4 – Nastavenie telefónneho čísla majiteľa
telefónne číslo majiteľa je telefónne číslo osoby, ktorá bude lokalizátor používať. Po 
naprogramovaní tohto telefónneho čísla zariadenie opustí režim „Preprava“ a prejde do 
režimu „autonómne sledovanie“ (pozri časť „REžImy“). 
 
POZNÁMKA! PO NAPrOgrAMOVANí telefóNNehO číslA MAjiteľA sA lOKAliZÁtOr 
Prebudí A VyhľAdÁ súrAdNice gPs. OdPOrúčAMe lOKAliZÁtOr uMiestNiť NA MiestO, KtOré 
uMOžNí VyhľAdAť sAtelitNý sigNÁl gPs. V OPAčNOM PríPAde bude ťAžKé určiť POlOhu 
lOKAliZÁtOrA.
 
telefónne číslo majiteľa možno nastaviť tromi spôsobmi:
•	 Prihláste sa do účtu na stránke pandora-on.com pomocou predtým vytvoreného účtu. 

kliknite na “sEttINGs” – “NotIFICatIoNs” . Do poľa „main number“ zadajte telefónne číslo 
majiteľa v nasledovnom formáte: + xxхххххххххх. Po zadaní telefónneho čísla uložte 
nastavenia.  aktivujte lokalizátor stlačením a podržaním tlačidla valEt na 3 sekundy 
(3 krátke bliknutia lED). Po treťom bliknutí tlačidlo uvoľnite. lokalizátor prevezme 
nastavenia z internetového rozhrania do 10 minút.

•	 aktivujte lokalizátor stlačením a podržaním tlačidla valEt na 3 sekundy (3 krátke 
bliknutia lED). Po treťom bliknutí tlačidlo uvoľnite. lokalizátor vstúpi do režimu nastavení. 
Následne bude lokalizátor 2min. čakať na hovor. v danom čase uskutočnite hovor z 
čísla majiteľa na telefónne číslo lokalizátora. systém si automaticky zapamätá číslo 
prichádzajúceho hovoru ako číslo majiteľa a hovor ukončí. toto nastavenie je k dispozícii 
po spárovaní mobilného telefónu s lokalizátorom (viď. časť PaNDoRa Nav Bt moBIlNÉ 
aPlIkáCIE). 

vytvorte Bluetooth spojenie s lokalizátorom prostredníctvom mobilnej aplikácie PaNDoRa 
Nav Bt. Do poľa „Notification number 1“ v ponuke „settings –Phone“ zadajte svoje telefónne 
číslo v nasledujúcom formáte + xxхххххххххх. Po dokončení nastavení zrušte bluetooth 
spojenie. 
 
Po naprogramovaní telefónneho čísla je lokalizátor pripravený na prevádzku 
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(predvolené nastavenie je 1 „prebudenie“ za 12 hodín).
 
uPOZOrNeNie! AK NebOlO ZAdANé žiAdNe telefóNNe číslO AlebO bOli VšetKy telefóNNe 
číslA VyMAZANé Z PAMäte lOKAliZÁtOrA ZAriAdeNie sA VrÁti dO režiMu PrePrAVA. 
 
kROk 5 – Rozšírené nastavenia 
ak chcete zmeniť predvolené nastavenia lokalizátora, použite aplikáciu Pandora Nav Bt 
(pozri časť „PaNDoRa Nav Bt aPlIkáCIa“) alebo online službu pandora-on.com. 
 
Príklad zmeny nastavení pomocou stránky pandora-on.com:
- prejdite do ponuky „sEttINGs“
- zvoľte podmenu  „CoNNECtIoN“;
- Nastavte čas a frekvenciu kedy sa má lokalizátor zobudiť.
- uložte zmenené nastavenia.

POZNámkA! tOtO NAstAvENIE jE k dIsPOZícII Aj v mObIlNých APlIkácIách.

Nastavenia sms upozornení:
- prejdite do ponuky „sEttINGs“
- zvoľte podmenu  „NotIFICatIoNs“;
- pridajte ďalšie telefónne čísla pre sms upozornenia a v prípade potreby pridané telefónne 
čísla majú prístup k funkcii „odpočúvanie“
-uložte zmenené nastavenia 
 
POZNámkA! tOtO NAstAvENIE jE k dIsPOZícII Aj v mObIlNých APlIkácIách. 
 
Nastavenia PusH notifikácii a upozornení e-mailom
- prejdite do ponuky „aDmINIstRatIvE sEttINGs“
- zvoľte podmenu  „RulEs
- pomocou ponuky „aDD RulE“ vytvorte dve pravidlá; “
- vyberte pravidlo „Event group“, zvoľte udalosť „Point“ a  následne vyberte zariadenie v 
pravom stĺpci a uložte nastavenia
- vyberte pravidlo „low balance“ a zadajte hodnotu minimálneho zostatku na odoslanie
upozornenia, vyberte zariadenie v pravom stĺpci a uložte nastavenia;
- prejdite späť do ponuky „RulEs“, v stĺpci „E-mail“ priraďte e-mailové upozornenia a v stĺpci 
„PusH“ nastavte zasielanie upozornení mobilným zariadeniam pomocou nainštalovanej 
aplikácie (Pandora online / Pro)  
 
POZNÁMKA! V rÁMci jedNéhO účtu Môžete VytVOriť Až 3 PrAVidlÁ. Aby ste Videli sVOje 
ZAriAdeNie V stĺPci „Push“ PrihlÁste sA dO MObilNej APliKÁcie (PANdOrA ONliNe / PrO).  

 
Po dokončení konfigurácie aktivujte lokalizátor pridržaním tlačidla VAleT na 3 sekundy (3 
bliknutia led), lokalizátor sa aktivuje a potvrdí nové nastavenia. 
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APlIkácIA PANdORA NAV BT

Pandora Nav Bt je mobilná aplikácia na nastavenie, aktualizáciu a monitorovanie lokalizátora. 
spojenie s lokalizátorom je možné iba s vopred autorizovaným mobilným zariadením 
prostredníctvom komunikácie Bluetooth. 

Aplikácia Pandora NAV BT je zdarma k dispozícii v obchode Google Play a APP STORe.

UPOZORNENIE! mObIlNú APlIkácIU jE mOžNé POUžIť sO ZARIAdENIAmI s 
ANdROId 4.4, IOs v10 A blUEtOOth 4.0 A NOvšímI.

 Párovanie/vymazanie mobilného zariadenia
• spárovanie mobilného telefónu s lokalizátorom:
- aktivujte Bluetooth na mobilnom zariadení a spustite aplikáciu Pandora Nav Bt;
- stlačte a podržte tlačidlo valEt na 3 sekundy (3 bliknutia lED), po treťom bliknutí tlačidlo 
uvoľnite - lokalizátor aktivuje pripojenie Bluetooth;
- zvoľte nájdené zariadenie v kategórii «search» a zadajte PIN 0-0-0-0-0-0 po potvrdení PIN 
kódu sa zariadenia spárujú. 
 
POZNÁMKA! Pre sPÁrOVANie iNéhO MObilNéhO ZAriAdeNiA s lOKAliZÁtOrOM je POtrebNé 
OdstrÁNiť bluetOOth sPOjeNie Z MObilNéhO telefóNu A Z lOKAliZÁtOrA. 

•	Postup	odstránenia	mobilného	zariadenia	z	pamäte	lokalizátora:
- stlačte a podržte tlačidlo valEt na 6 sekúnd (6 bliknutí lED), po šiestom bliknutí tlačidlo 

uvoľnite – lokalizátor odstráni predtým spárované zariadenie
- Následne lokalizátor aktivuje režim párovania na 1 minútu.

Používanie aplikácie
keď ste v dosahu rozhrania Bluetooth, stlačte a podržte valEt tlačidlo na 3 sekundy (3 

bliknutia lED), spustite aplikáciu PaNDoRa Nav Bt. aplikácia automaticky vyhľadá lokalizátor 
a vytvorí spojenie. Po nadviazaní spojenia sa otvorí hlavná ponuka.
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AkTUAlIzácIA FIRMVéRU

aby ste aktualizovali firmvér lokalizátora, stlačte a podržte tlačidlo valEt na viac ako 10 
sekúnd, kým sa neobjaví plynulé blikanie. spustite aplikáciu PaNDoRa Nav Bt, prejdite na 
«search device» a vyberte nájdené zariadenie.

môžete si vybrať jednu z možností aktualizácie
•	Internet	-	aktualizácia	firmvéru	stiahnutím	z	internetového	servera
•	File	manager		(iba	pre	Android)-	aktualizácia	firmvéru	z	pamäte	zariadenia	(firmvér	je	k	

dispozícii na stránke www.tssgroup.sk)

OVládANIe POMOcOU SMS PRíkAzOV

lokalizátor umožňuje prijímať a vykonávať sms príkazy. lokalizátor prijíma správy sms, keď 
sa prebudí. Na ochranu pred neautorizovanými správami musí každý príkaz obsahovať PIN 
kód - ХХХХ (predvolená hodnota od výroby je 1-1-1-1).

uPOZOrNeNie! dOPOručujeMe ZMeNiť PredVOleNú hOdNOtu PiN Kódu

zmena PIN kódu: ХХХХ*PIN*yyyy*. tento príkaz je možné vykonať iba z autorizovaného 
telefónneho čísla.
ХХХХ – aktuálny PIN kód (predvolená hodnota je 1-1-1-1)
yyyy – nový PIN kód.
lokalizátor odošle potvrdzovaciu sms - “PIN-code changed” . 

XXXX*666* - zapnutie režimu sledovania. lokalizátor aktivuje režim „aktívne sledovanie“ na 
vopred určené obdobie alebo do prijatia príkazu na jeho vypnutie.
lokalizátor odošle potvrdzovaciu sms - “settings changed” .

ХХХХ*999* - Vypnutie režimu “Aktívne sledovanie”.

ХХХХ*AlARM*yyy* - stanovenie periodicity komunikácie.
yyy – hodnota hodín od 001 do 168.
lokalizátor odošle potvrdzovaciu sms - “settings changed” .
 
ХХХХ*500* - Vyžiadanie aktuálnej polohy.

ХХХХ*100* - Vyžiadanie zostatku kreditu na SIM karte.

ХХХХ*007* - zapnutie funkcie „Odpočúvanie“. 
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VýMeNA AleBO NABíjANIe BATéRIí

Pri výmene alebo nabíjaní batérií je potrebné dodržať nasledujúci postup:
•	 otvorte kryt zariadenia;
•	 vymeňte batérie;
•	 vložte batérie s dodržaním správnej polarity.
•	 Poskladajte kryt zariadenia;
•	 aktivujte lokalizátor na mieste s dobrým GPs signálom. 

 
uPOZOrNeNie! OdPOrúčAMe POužíVAť lítiOVé bAtérie (NAjMä Pri NíZKej tePlOte). 
tAKtiež je MOžNé POužiť AlKAlicKé bAtérie ; NePOužíVAjte ZiNKOVO-uhlíKOVé bAtérie.

INŠTAlácIA lOkAlIzáTORA

Pri inštalácii lokalizátora zohľadnite nasledovné podmienky:
•	 umiestnite lokalizátor kde je dobrý signál GPs/GloNass, Gsm, a rozhranie 2,4 GHz 

(BlE4.2);
•	 Dobré podmienky na prevádzku vstavaného mikrofónu;
•	 modul musí byť pevne pripevnený, aby sa zabránilo poškodeniu a pohybu počas jazdy;
•	 lokalizátor inštalujte v miestach, kde nemôže dôjsť k styku s kvapalinou a vysokou 

teplotou;
•	 lokalizátor by mal byť nainštalovaný nápisom nahor (strana s nápisom Pandora, 

tlačidlom valEt a lED).
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