
Děkujeme, že jste si vybrali náš přenosný GPS lokalizátor s bluetooth 
technologií a vestavěným akceleračním čipem Pandora Finder..

FINDER

www.pandora-alarm.cz

Technická podpora: podpora@pandora-alarm.cz
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VŠeOBecNé INFORMAce

Pandora FINDER je moderní a efektivní GPs lokalizátor, který slouží ke sledování pohybu a 
určení souřadnic.

Díky miniaturním rozměrům je možné zařízení použít ke sledování téměř čehokoliv 
(tašky, vozidla, osob, zvířat). Pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní lze sledovat 
GPs polohu a pohyb. vestavěné rozhraní umožňují určit polohu lokalizátoru pomocí 
služby GPs / GloNass nebo lBs, monitorovat okolí pomocí vestavěného mikrofonu, 
spravovat lokalizátor pomocí příkazů sms, přijímat koordináty při detekci pohybu pomocí 
vestavěného akcelerometru a pro snadné nakonfigurování lokalizátor využívá bezdrátové 
připojení Bluetooth. 

Funkční a moderní komponenty vám pomohou pohodlně používat lokalizátor.

OBSAH BAleNí

1. autonomní lokalizátor 1
2. testovací sIm-karta 1
3. upevňovací sada 1
4. aaa Baterie 3
5. Plastová karta majitele 1
6. uživatelský návod 1
7. krabice 1 

 
POZNÁMKA! VýrObce si VyhrAZuje PrÁVO NA ZMěNu NebO úPrAVu KONstruKce VýrObKu 
s cíleM ZlePšit jehO techNOlOgicKé A PrOVOZNí PArAMetry beZ PředchOZíhO uPOZOrNěNí.
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SPecIFIkAce

PARAMeTR HODNOTA
Provozní napětí 3V-5,5V
Aktuální spotřeba v režimu 
spánku/v aktivním režimu <4mA / <100mA

Baterie 3x AAA .
GSM-modem Telit Ge866-QUAD
Typ SIM karty nano-SIM
Přenosový protokol 2.4 GHz Bluetooth 4.2 low energy
GPS/GlONASS modul Telit Se868
Akcelerometr kionix kX022-1020
Mikrofon STMicroelectronics MP33AB01H
Provozní teplota (v závislosti 
na vložených baterií) - 40 С° + 85 С°

Rozměry 54х46х17.7 mm

1  leD indikátor informuje pomocí délky a frekvence blikání červené leD diody o stavu 
lokalizátoru.

2  Servisní tlačítko slouží k aktivaci a změně nastavení lokalizátoru.
 
3  Upevňovací držák slouží k upevnění lokalizátoru na pevném místě pomocí upínací 
sady.

4  Magnetické upevnění se používá k připevnění lokalizátoru na kovový povrch.

Servisní tlačítko (VAleT)

Upevňovací držák

Upevňovací magnet

leD indikátor1

2

3

4
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RežIM SleDOVáNí

•	 Režim přeprava (transportation mode). tento režim bude aktivní od okamžiku výroby 
zařízení. lokalizátor ukončí tento režim po nakonfigurování telefonního čísla majitele 
nebo dodatečného telefonního čísla. Pokud se z paměti lokalizátoru vymažou všechna 
telefonní čísla, zařízení znovu aktivuje režim přepravy. 
 
POZNÁMKA! telefONNí číslO MAjitele lZe OdstrANit POuZe Přes APliKAci PANdOrA 
NAV bt. 
 

•	 autonomní sledování (autonomous beacon mode). tento režim je hlavní a aktivuje se 
automaticky po přidání libovolného telefonního čísla do paměti. lokalizátor je v tomto 
režimu většinu času v režimu spánku. lokalizátor «se probudí» (zapne rozhraní Gsm / 
GPs) na krátkou dobu stanovenou periodicitou, aby informoval majitele o své poloze.

•	 aktivní sledování (tracking mode). majitel zapne tento režim, aby sledoval lokalizátor v 
reálném čase a aktivoval funkci «odposlech». v tomto režimu lokalizátor určuje současné 
souřadnice s určitou periodicitou a posílá je na server, aby vytvořil trasu objektu. tento 
režim se konfiguruje pomocí internetové služby nebo sms zpráv.
 
UPOZORNĚNÍ! POkUd aktivUjete Režim aktivNÍhO sledOváNÍ v OkamžikU, 
kdy je lOkaliZátOR v RežimU sPáNkU. aktivUje se Při NejbližšÍm 
PRObUZeNÍ v ZávislOsti Na NastaveNé PeRiOdy.  
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FUNkce SleDOVáNí

•	Funkce	ovládání	pohybem	(Movement	control	function).	Tuto	funkci	aktivuje	majitel	na	
zjištění pohybu lokalizátoru.
•	Funkce	odposlechu	(Listening	function).	Pomocí	této	funkce	je	možné	odposlouchávat	

okolí lokalizátoru integrovaným mikrofonem. 
tuto funkci lze aktivovat telefonickým hovorem nebo příkazem sms.
- když je zařízení v režimu «aktivní sledování» («tracking» mode «), zavolejte z 

autorizovaného telefonního čísla na číslo lokalizátoru. lokalizátor přijme hovor a pomocí 
integrovaného mikrofonu je možné odposlouchávat okolí.

- když je lokalizátor v režimu autonomní sledování («autonomous beacon») nebo aktivní 
sledování («tracking» mode), pošlete z telefonního čísla majitele následující sms příkaz: XXXX 
* 007 * na telefonní číslo lokalizátoru (viz. kapitola «ovláDáNí PomoCí sms PŘíkazŮ“) když 
lokalizátor obdrží sms zprávu vzbudí se a uskuteční hovor na telefonní číslo majitele.

• Aktivace lokalizátoru pomocí servisního tlačítka
 aktivace lokalizátoru. slouží ke změně nastavení lokalizátoru.  
odstranění mobilního zařízení z paměti lokalizátoru. tato funkce odstraní dříve spárované 

mobilní zařízení z paměti lokalizátoru (odstraní Bluetooth připojení).

aktualizace firmwaru prostřednictvím připojení bluetooth

Funkce Servisní tlačítko leD indikátor

Aktivace lokalizátoru Stisknutím tlačítka 
na 3 sekundy leD 3x blikne

Odstranění 
mobilního zařízení

Stisknutím tlačítka 
na 6 sekund leD 6x blikne

Aktualizace firmwaru Stisknutím tlačítka na 
10 a více sekund

leD 9x krátce blikne 
+ leD plynule bliká

• LED indikace

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 spojení je připraveno

Nahrávání dat na server

Detekce GPS souřadnic

lokalizátor připraven na 
autorizaci tel. čísla majitele

k dispozici na příchozí hovor

Probíhá hovor

Režim aktivní sledování je aktivní
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PlASTOVá kARTA MAjITele

Plastová karta majitele obsahuje soukromé údaje pod ochrannou vrstvou.

UPOZORNĚNÍ! OPatRNĚ setřete OchRaNNOU vRstvU (NePOUžÍvejte OstRé 
PředmĚty, abyste ZabRáNili POškOZeNÍ dat). skRyté údaje jsOU URčeNy 
výhRadNĚ PRO majitele lOkaliZátORU. PlastOvá kaRta a skRyté údaje 
NeNÍ mOžNé ObNOvit.
 
•	lOGIN je 10-místné číslo, které se používá k 
přidání lokalizátoru do internetové služby.
•	PASS (Heslo). tyto informace se používají k 
přidání zařízení do internetové služby. Heslo 
obsahuje 8 znaků a může sestávat z číslic, 
malých a velkých písmen. 
 
UVeDeNí DO PROVOzU

UPOZORNĚNÍ! majitel si mUsÍ sledOvat 
stav a Zůstatek kReditU Na sim kaRtĚ. 
POkUd bUde sim kaRta ZablOkOvaNá, 
Gsm fUNkce NebUdOU k disPOZici. 

kROk 1 – Vytvořte si účet a přidejte svůj lokalizátor
Pokud chcete používat naše online služby pandora-on.com a mobilní aplikace Pandora 
online (android), Pandora Pro (ios), vytvořte si účet a přidejte lokalizátor do svého účtu. 
Postupujte podle pokynů na stránce pandora-on.com «Registrace» nebo v mobilních 
aplikacích Pandora online / Pandora Pro a vytvořte si účet. Údaje uvedené při registraci 
(emailová adresa a heslo) se používají k přihlášení do účtu. Po dokončení registrace se na vaši 
e-mailovou adresu odešle e-mail s potvrzovacím linkem. Registrace účtu bude dokončena 
po kliknutí na potvrzovací odkaz.

UPOZORNĚNÍ - POkUd NedOstaNete POtvRZOvacÍ email, ZkONtROlUjte si 
sPam slOžkU NebO PROveďte POstUP Při ZaPOmeNUtÍ hesla Na stRáNce 
PaNdORa-ON.cOm

webová stránka: pandora-on.com
mobilní aplikace si můžete stáhnout z příslušného obchodu s aplikacemi:
app store (ios) – Pandora Pro;
Google Play (android) - Pandora online.

UPOZORNĚNÍ! miNimálNÍ POžadavky Na mObilNÍ ZařÍZeNÍ: 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 – Přidání lokalizátoru do účtu.
Přihlaste se do webové služby pandora-on.com nebo do mobilní aplikace Pandora online 
/ Pandora Pro se zadanými údaji (e-mailová adresa a heslo). zvolte «Přidat zařízení / Přidat 
systém», zadejte loGIN a Pass uvedené na kartě majitele a přidejte zařízení. Po přidání 
zařízení do svého účtu získáte přístup ke stavu a nastavením lokalizátoru. 

kROk 3 – Uvedení lokalizátoru do provozu 
opatrně rozeberte zařízení a vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu baterií. 
sestavte lokalizátor tak, aby zachoval původní rozložení částí. lokalizátor je v režimu 
«Přeprava».

UPOZORNĚNÍ! Před dalšÍmi kROky dOPORUčUjeme aktUaliZOvat fiRmwaRe 
lOkaliZátORU.

kROk 4 – Nastavení telefonního čísla majitele
telefonní číslo majitele je telefonní číslo osoby, která bude lokalizátor používat. Po 
naprogramování tohoto telefonního čísla zařízení opustí režim «Přeprava» a přejde do režimu 
«autonomní sledování» (viz «REžImY»). 
 
POZNÁMKA! PO NAPrOgrAMOVÁNí telefONNíhO číslA MAjitele se lOKAliZÁtOr 
PrObudí A VyhledÁ sOuřAdNice gPs. dOPOručujeMe lOKAliZÁtOr uMístit NA MístO, Které 
uMOžNí VyhledAt sAtelitNí sigNÁl gPs. V OPAčNéM PříPAdě Nebude MOžNé určit POlOhu 
lOKAliZÁtOru.
 
telefonní číslo majitele lze nastavit třemi způsoby:
•	 Přihlaste se do účtu na stránce pandora-on.com pomocí předtím vytvořeného účtu. 

klikněte na «sEttINGs» - «Notifications». Do pole «main number» zadejte telefonní 
číslo majitele v následujícím formátu: + xxхххххххххх. Po zadání telefonního čísla uložte 
nastavení. aktivujte lokalizátor přidržením tlačítka valEt na 3 sekundy (3 krátké bliknutí 
lED). Po třetím bliknutí tlačítko uvolněte. lokalizátor převezme nastavení z internetového 
rozhraní do 10 minut.

•	 aktivujte lokalizátor přidržením tlačítka valEt na 3 sekundy (3 krátké bliknutí lED). Po 
třetím bliknutí tlačítko uvolněte. lokalizátor vstoupí do režimu nastavení. Následně bude 
lokalizátor 2min. čekat na hovor. v daném čase uskutečněte hovor z čísla majitele na 
telefonní číslo lokalizátoru. systém si automaticky zapamatuje číslo příchozího hovoru 
jako číslo majitele a hovor ukončí. toto nastavení je k dispozici po spárování mobilního 
telefonu s lokalizátorem (viz. Část PaNDoRa Nav Bt moBIlNí aPlIkaCE).

•	  vytvořte Bluetooth spojení s lokalizátorem prostřednictvím mobilní aplikace PaNDoRa 
Nav Bt. Do pole «Notification number 1» v nabídce «settings -Phone» zadejte své 
telefonní číslo v následujícím formátu + xxхххххххххх. Po dokončení nastavení zrušte 
bluetooth spojení.. 
 
Po naprogramování telefonního čísla je lokalizátor připraven k provozu 
(výchozí nastavení je 1 «probuzení» za 12 hodin). 
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uPOZOrNěNí! POKud NebylO ZAdÁNO žÁdNé telefONNí číslO NebO byly VšechNy 
telefONNí číslA VyMAZÁNy Z PAMěti lOKAliZÁtOru, ZAříZeNí se VrÁtí dO režiMu PřePrAVA. 
 
kROk 5 – Rozšířené nastavení 
Pokud chcete změnit výchozí nastavení lokalizátoru použijte aplikaci Pandora Nav Bt (viz 
«PaNDoRa Nav Bt aPlIkaCE») nebo online službu pandora-on.com. 
 
Příklad změny nastavení pomocí stránky pandora-on.com:

- Přejděte do nabídky „sEttINGs“
- zvolte podmenu  „CoNNECtIoN“;
- Nastavte čas a frekvenci kdy se má lokalizátor probudit.
- uložte změněné nastavení.

POZNámka! tOtO NastaveNÍ je k disPOZici také v mObilNÍch aPlikacÍch.

Nastavení sms upozornění:
- přejděte do nabídky „sEttINGs“
- zvolte podmenu  „NotIFICatIoNs“;
- přidejte další telefonní čísla pro sms upozornění a v případě potřeby přidané telefonní čísla 
mají přístup k funkci «odposlech»
- uložte změněné nastavení 
 
POZNámka! tOtO NastaveNÍ je k disPOZici také v mObilNÍch aPlikacÍch. 
 
Nastavení PusH oznámení a upozornění e-mailem
- přejděte do nabídky „aDmINIstRatIvE sEttINGs“
- zvolte podmenu  „RulEs
- pomocí nabídky „aDD RulE“ vytvořte dvě pravidla; “
- vyberte pravidlo „Event group“, zvolte událost „Point“ a následně vyberte zařízení v pravém 
sloupci a uložte nastavení
- vyberte pravidlo „low balance“ a zadejte hodnotu minimálního zůstatku na odeslání
upozornění, vyberte zařízení v pravém sloupci a uložte nastavení;
- přejděte zpět do nabídky „RulEs“, ve sloupci„E-mail“ přiřaďte e-mailové upozornění a ve 
sloupci „PusH“ nastavte zasílání upozornění mobilním zařízením pomocí nainstalované 
aplikace (Pandora online/Pro)  
 
POZNÁMKA! V rÁMci jedNOhO účtu Můžete VytVOřit Až 3 PrAVidlA. Abyste Viděli sVé 
ZAříZeNí Ve slOuPci «Push» PřihlÁšeNí dO MObilNí APliKAce (PANdOrA ONliNe / PrO).  

 
Po dokončení konfigurace aktivujte lokalizátor přidržením tlačítka VAleT na 3 sekundy (3 
bliknutí leD), lokalizátor se aktivuje a potvrdí nové nastavení.



au to N o m N í  lo k a l I z áto R  Pa N D o R a  F I N D E R10

APlIkAce PANDORA NAV BT

Pandora Nav Bt je mobilní aplikace pro nastavení, aktualizaci a monitorování lokalizátoru. 
spojení s lokalizátorem je možné pouze s předem autorizovaným mobilním zařízením 
prostřednictvím komunikace Bluetooth. 

Aplikace Pandora NAV BT je zdarma k dispozici v obchodě Google Play a APP STORe.

UPOZORNĚNÍ! mObilNÍ aPlikaci lZe POUžÍt se ZařÍZeNÍmi s aNdROid 4.4, iOs 
v10 a blUetOOth 4.0 a NOvĚjšÍmi.

 Párování / vymazání mobilního zařízení
• spárování mobilního telefonu s lokalizátorem:
- aktivujte Bluetooth na mobilním zařízení a spusťte aplikaci Pandora Nav Bt;
- Podržte tlačítko valEt na 3 sekundy (3 bliknutí lED), po třetím bliknutí tlačítko uvolněte - 
lokalizátor aktivuje připojení Bluetooth;
- zvolte nalezené zařízení v kategorii «search» a zadejte PIN 0-0-0-0-0-0 po potvrzení PIN 
kódu se zařízení spárují. 
 
POZNÁMKA! PrO sPÁrOVÁNí jiNéhO MObilNíhO ZAříZeNí s lOKAliZÁtOreM je třebA 
OdstrANit bluetOOth sPOjeNí Z MObilNíhO telefONu A Z lOKAliZÁtOru. 

•	Postup	odstranění	mobilního	zařízení	z	paměti	lokalizátoru:
- Podržte tlačítko valEt na 6 sekund (6 bliknutí lED), po šestém bliknutí tlačítko uvolněte - 

lokalizátor odstraní dříve spárované zařízení
- Následně lokalizátor aktivuje režim párování na 1 minutu.

Používání aplikace
když jste v dosahu rozhraní Bluetooth, stiskněte a podržte valEt tlačítko na 3 sekundy (3 

bliknutí lED), spusťte aplikaci PaNDoRa Nav Bt. aplikace automaticky vyhledá lokalizátor a 
vytvoří spojení. Po navázání spojení se otevře hlavní nabídka.
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AkTUAlIzAce FIRMwARU

abyste aktualizovali firmware lokalizátoru, stiskněte a podržte tlačítko valEt na více než 10 
sekund, dokud se neobjeví plynulé blikání. spusťte aplikaci PaNDoRa Nav Bt, přejděte na 
«search device» a vyberte nalezené zařízení.

můžete si vybrat jednu z možností aktualizace
•	Internet	-	aktualizace	firmwaru	stažením	z	internetového	serveru
•	File	manager		(pouze	pro	Android)-	aktualizace	firmwaru	z	paměti	zařízení	(firmware	je	k	

dispozici na stránce www.tssgroup.cz)

OVláDáNí POMOcí SMS PříkAzů

lokalizátor umožňuje přijímat a provádět sms příkazy. lokalizátor přijímá zprávy sms, když 
se probudí. Na ochranu před neautorizovanými zprávami musí každý příkaz obsahovat PIN 
kód - ХХХХ (výchozí hodnota od výroby je 1-1-1-1).

uPOZOrNěNí! dOPOručujeMe ZMěNit VýchOZí hOdNOtu PiN Kódu

změna PIN kódu: ХХХХ*PIN*YYYY*. tento příkaz lze provést pouze z autorizovaného 
telefonního čísla.
ХХХХ – aktuální PIN kód (výchozí hodnota je 1-1-1-1)
YYYY – nový PIN kód.
lokalizátor odešle potvrzovací sms - “PIN-code changed” . 

XXXX*666* - zapnutí režimu sledování. lokalizátor aktivuje režim «aktivní sledování» na 
předem určené období nebo do přijetí příkazu k jeho vypnutí.
lokalizátor odešle potvrzovací sms - “settings changed” .

ХХХХ*999* - Vypnutí režimu «Aktivní sledování».

ХХХХ*AlARM*YYY* - stanovení periodicity komunikace.
YYY – hodnota hodin od 001 do 168.
lokalizátor odešle potvrzovací sms - “settings changed” .
 
ХХХХ*500* - Vyžádání aktuální polohy.

ХХХХ*100* - Vyžádání zůstatku kreditu na SIM kartě.

ХХХХ*007* - zapnutí funkce «Odposlech“. 
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VýMěNA NeBO NABíjeNí BATeRIí

Při výměně nebo nabíjení baterií je třeba dodržet následující postup:
•	 otevřete kryt zařízení;
•	 vyměňte baterie;
•	 vložte baterie s dodržením správné polarity.
•	 Poskládejte kryt zařízení;
•	 aktivujte lokalizátor na místě s dobrým GPs signálem. 

 
uPOZOrNěNí! dOPOručujeMe POužíVAt lithiOVé bAterie (ZejMéNA Při NíZKé tePlOtě). 
tAKé je MOžNé POužít AlKAlicKé bAterie; NePOužíVejte ZiNKO-uhlíKOVé bAterie.

INSTAlAce lOkAlIzáTORU

Při instalaci lokalizátoru zohledněte následující podmínky:
•	 umístěte lokalizátor, kde je dobrý signál GPs / GloNass, Gsm, a rozhraní 2,4 GHz 

(BlE4.2);
•	 Dobré podmínky pro provoz vestavěného mikrofonu;
•	 modul musí být pevně připevněn, aby se zabránilo poškození a pohybu během jízdy;
•	 lokalizátor instalujte v místech, kde nemůže dojít ke styku s kapalinou a vysokou 

teplotou;
•	 lokalizátor by měl být nainstalován nápisem nahoru (strana s nápisem Pandora, 

tlačítkem valEt a lED).
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