
 

GPS lokátor 
 

uživatelský manuál 
 
 
 
Tento lokátor vám umožní snadno zjistit, kde se nachází vaše děti, domácí 
mazlíček či například zavazdlo, kolo apod.  

Díky malým rozměrům lokátoru ho je možné jednoduše umístit do batohu, ak-
tovky, či kapsy.  

Popis lokátoru 
 
 
Power key – tlačítko zapnutí 
Zelená kontrolka bliká po celou dobu na-
bíjení 
Zelená kontrolka svítí, když je baterie 
plná. 
Pro zjištění, zda je tracker zapnutý, stisk-
něte jednou tlačítko napájení a zelené 
světlo dvakrát blikne. 
 
 
 
 

Zapnutí trackeru - stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy a zelené světlo se roz-
svítí na 3 sekundy. Pak zelené světlo jednou blikne. 
Vypnutí trackeru -  stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy a světlo zhasne. 
 
 
Stručný návod v bodech 

• Opatřete si aktivní nano SIM kartu s voláním a daty.  
• Vložte tuto SIM kartu do svého telefonu, aktivujte ji, aktivujte data (tím, že 

navštívíte a necháte načíst libovolnout webovou stránku) a vypněte PIN kód.  
• Otevřete zadní kryt lokátoru. V blízkosti portu USB je malá šipka, která ozna-

čuje mezeru mezi krytem a tělem lokátoru. Otevřete přední kryt pomocí nehtu 
nebo nože a vložte kartu SIM Nano do slotu pro kartu SIM. 

• Nabijte lokátor pomocí přiloženého kabelu (první nabití je cca 2.5 - 3 hodiny).  
• Spusťte lokátor pomocí tlačítka zapnutí. Tlačítko je nutné podržet několik 

sekund. 
• Buďte v místech, kde je silný mobilní a GPS signál.  
• Stáhněte a nainstalujte na svůj chytrý mobilní telefon aplikaci Gator 3, která je 

v češtině.  
• Zaregistrujte se do aplikace Gator 3 zadáním Vašeho emailu.  
• Přidejte Vaše lokátor do aplikace Gator a vyplňte nebo naskenujte IMEI a vy-

plňte i telefonní číslo SIM v lokátoru. 



 

SIM Karta 
Ke správnému fungování lokátoru je potřeba vložit nano SIM kartu podporující 2G 
nebo 3G síť s povoleným voláním, internetem a SMS. SIM karta není součástí balení 
hodinek. 

V případě že Vaše SIM karta má aktivní PIN kód, vložte SIM kartu do svého telefonu 
a zrušte PIN kód (ve Vašem telefonu to je pravděpodobně v Nastavení/Zabez-
pečení/Nastavení zámku pin/Zamknout PIN/Potvrdit PINem nové sim karty/PIN 
zrušit). Aktivujte take data na SIM kartě a to tím, že při vložené SIM do Vašeho tele-
fonu navštívíte a necháte ve svém tnačíst libovolnout webovou stránku.Pozor aby 
byla použita data ze SIM karty, ne např. z wifi připojení.  

SIM karta je nyní připravena na vložení do lokátoru.  

Vložení SIM karty 
Nyní otevřete zadní kryt lokátoru. V blízkosti portu USB je malá šipka, která označuje 
mezeru mezi předním krytem. Otevřete přední kryt pomocí nehtu nebo nože a vložte 
kartu SIM Nano do slotu pro kartu SIM. 
 
 
Nabíjení 

 
 
 
K nabíjení použijte přiložený dobí-
jecí kabel. K úplnému nabití trac-
keru potřebuje přibližně 3 hodiny, 
dokud kontrolka nepřestane blikat, 
což znamená, že je baterie plná. 
Kontrolka svítí po celou dobu nabí-
jení. 
 
 
 
 

 
 
Aplikace, přihlášení, přidání lokátoru 
 
Sstáhněte do svého mobilního telefonu aplikaci Gator3, kterou naleznete v AppStore 
nebo GooglePlay. 
 
Pro přihlášení do aplikaci použijte Registrace nového uživatele. Zadejte e-mail a 
heslo, vytvořte nového uživatele. Poté se do aplikace přihlašte. 
 
Přidejte do aplikace lokátor - Přidat nové zařízení. Vyplňte nebo naskenujte číslo 
IMEI, dale vypňte název, který chcete svému lokátoru dát (jméno dítěte, mazlíčka, 
apod.) 
Telefonní číslo zařízení je číslo SIM, která je vložena do lokátoru. Tel.číslo zadávejte 
vždy bez předvolby země. Předvolba se totiž automaticky objeví po vybraní země. 
(viz. následující obrázky) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lokace 
 
Jsou dva způsoby, jak zjistit lokaci. Přímo v aplikaci klikněte na tento symbol 
Váš telefon začne volat číslo lokátoru. Lokátor hovor automaticky 
odmítne a poté se Vám během 2 minut aktualizuje na mapě poloha 
lokátoru. 
 
Další možností jak zjistit polohu lokátoru je zaslat na číslo lokátoru tuto SMS: 
 
#LOCATION#GATOR# Během přibližně 2 minut se pak opět aktualizuje poloha loká-

toru. 
 
Dále je možné v aplikaci nastavit přímo interval, ve kterém se 
lokátor sám automaticky lokalizuje a polohu zasílá do apli-
kace. Tento interval lze nastavit v rozmezí 5 – 127 sec. Je to 
pohodlné, lokátor pak zasílá polohu automaticky. Dochází 
ovšem k větší spotřebě baterie než při lokaci pouze na požá-
dání. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlasové upozornění lokátoru 
 
V případě, že chce svůj lokátor nalézt podle zvuku, stiskněte v aplikaci tlačítko 
„zvonek“.  
Váš telefon odešle zprávu ve tvaru .Tím se aktivuje zvuk lokátoru a lokátor začne vy-
dávat zvuk a blikat. Pro vypnutí tohoto zvuku použijet opět tlačítko „zvonek“ 
 
 
Kdybyste si přese všechno nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme. 

Určitě nám napište na e-mail help@cleverstore.cz 


