
 

 
 

 

  

  

 

GPS Vehicle Tracker 

(GPS+GSM+GPRS) 
  

   

Hướng dẫn sử dụng 

（Phiên bản 1.5） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Chú ý: Quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt  và sử dụng. 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0968.130.353   



 

 
 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GT02, TR02 

  

1. Các phụ kiện  

Phụ kiện  

     

 2. Đặc điểm kỹ thuật    

GSM hoạt động trên các băng tần: 850/900/1800/1900MHz        

GPRS: Class12, mô đun GSM bên trong tích hợp sẵn TCP/IP  

Điện áp : dòng một chiều 9-36V  

        Dòng :≈22mA（12vDC）  

                    ≈12mA（24vDC）  

Thời gian chốt vị trí :    Cold start : 38s (ngoài trời)  

                                      Warm start : 32s  

                                      Hot start: 2s (ngoài trời)  

Độ chính xác ví trí: 10m    

Nhiệt độ làm việc: -35℃  ~ +70℃    

Độ ẩm: 20% ~ 80%    

Kích thước: 90.0(L)x45.0(W) x13.5(H)mm  

Trọng lượng: 45g         

                                              



 

 
 

 (Lưu ý: Trước  hết  phải đăng ký dịch  vụ  GPRS  cho  SIMcard trước khi lắp sim vào thiết bị 

GPS) 

3. Các lệnh SMS  

3.1 Cài  đặt server : 

Gửi tin nhắn SMS “SERVER,666666,1,IP,Port,1 #” đến số thuê bao SIM lắp 

cho GT02. ( liên hệ với nhà cung cấp để biết IP, Port) 

3.2 Cài đặt APN: 

Gửi tin nhắn SMS“APN,666666, m-wap #” đến số thuê bao SIM lắp cho GT02. 

(lưu ý : APN của Viettel là “v-internet”, Vinaphone là “m3-world”, Mobifone là “m-wap” ) 

3.3    Sửa đổi thời gian GPRS gửi thông tin:                                                            

Gửi tin nhắn SMS “TIMER,666666,thời gian (giây) #” đến số thuê bao SIM lắp  

cho GT02. Thời gian nhỏ nhất là 10s và lớn nhất là 18000s (5h).  

3.4 Đổi Password (mặc định là “666666”):  

Soạn tin: “PASSWORD,Password cũ (6 số),Password mới (6 số)#”  

3.5    Kiểm tra vị trí qua tin nhắn:  

3.5.1 Soạn tin “WHERE,666666#”, rồi gửi đến số thuê bao của SIM  

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông tin tọa độ vị trí.  

Để biết vị trí cụ thể dùng tọa độ nhập vào bản đồ Google maps.  

3.5.2 Soạn tin “URL,666666#”, rồi gửi đến số thuê bao của SIM lắp 

Hệ thống sẽ gửi đường link vị trí theo Google Map.    

4. Đèn LED chỉ báo trạng thái  

4.1  LED màu đỏ (Nguồn/trạng thái đang làm việc)  

Trạng thái LED Trạng thái hệ thống 

Sáng nhấp nháy    

 

Chỉ nguồn cung cấp, 

Hoạt động bình thường  

Trạng thái sáng liên tục   Làm việc không bình thường 

Trạng thái tối liên tục   Nguồn tắt/ lỗi bên trong 



 

 
 

 

4.2    LED màu xanh da trời（trạng thái GPS）    

Trạng thái LED Trạng thái hệ thống 

Nhấp nháy (khoảng 0.1s)   Đang tìm kiếm tín hiệu GPS    

Trạng thái sáng liên tục   Đã định vị GPS 

Trạng thái tối liên tục   GPS không định vị được 

 

4.3  LED màu xanh lá cây(chỉ trạng thái GSM)  

 

Trạng thái LED Trạng thái hệ thống 

Nhấp nháy rất nhanh khởi động GSM 

Trạng thái sáng liên tục Hội thoại GSM/Khởi động GPRS 

Trạng thái tối liên tục Không có tín hiệu GSM 

 

5.   Giới thiệu giao diện bên ngoài  

 

 



 

 
 

6.    Phương pháp lắp đặt:  

6.1    Các chuẩn bị trước khi lắp đặt:  

1)  Mở hộp hàng kiểm tra xem đã đúng loại thiết bị và phụ kiện đi kèm.   

2)  Xin hãy xem trình tự lắp đặt GT02. Trong quá trình lắp đặt không nên cung 

cấp nguồn cho thiết bị.    

6.2    Lắp SIM card:  Mỗi  thiết  bị  GT02  cần  lắp 1  SIMcard. SIM card  dùng  

có thể  kết  nối GPRS  

1)  Kiểm  tra  SIMcard:  để  kiểm  tra  SIM card,  xin  hãy  lắp nó vào 1 điện  

thoại  GSM bình  thường  và  chắc  chắn  nó  có  thể  gửi  và  nhận  tin  nhắn  

SMS,  và  có  thể  kết  nối GPRS. Kiểm tra kết nối mạng GPRS.    

2) Lắp đặt SIM card: Mở nắp khay SIM, cho SIM vào sau đó đậy nắp và khóa 

lại .  

 

6.3 Chọn vị trí lắp đặt thiết bị và cố định nó, nên lắp đặt ở vị trí kín đáo trong 

xe.    

Ghi chú:  

1)  Để ngăn chặn kẻ trộm phá hoại GT02, thiết bị nên được lắp đặt dấu kín có 

thể.    

2)  Tránh lắp GT02    gần thiết bị gây nhiễu;    

3)  GT02 được cố định vào vị trí với dây cáp giằng hoặc băng dính.    

4)  GT02 được tích hợp GSM antenna và GPS antenna. Trong quá trình lắp đặt, 

xin hãy chắc chắn rằng bề mặt nhận tín hiệu là hướng lên, và không có vật liệu 

ở trên gây nhiễu tín hiệu thu nhận GPS.    



 

 
 

 7.    Thận trọng với dây nối thiết bị    

7.1    Điện áp chuẩn là 9V-36V, dây đỏ là dây dương, dây đen là dây âm.   

7.2    Sau  khi  nối  với  dây  nguồn,  ghép  dây  nguồn  với  thiết  bị.  Lắp đặt  

xong,  cung cấp nguồn cho thiết bị.    

7.3    Lắp đặt dấu kín: dây nối với accquy của phương tiện, với cầu chì 1A để 

bảo vệ trong trường hợp ngắn mạch.  

 

8. Bật/ tắt nguồn    

8.1    GT02 sẽ tự động bật nguồn khi kết nối với acquy. Trong quá trình vận 

hành đèn LED màu đỏ  nhấp nháy, trong khi đèn LED màu xanh da trời  chỉ  tín  

hiệu  GPS  và đèn LED màu xanh lá cây chỉ tín hiệu GSM sáng liên tục. Trong 

quá trình tìm kiếm tín hiệu, đèn LED GPS hoặc GSM sẽ nhấp nháy. Nếu đèn 

LED không sáng biểu thị, thiết bị hoạt động không bình thường.  

8.2    Thiết bị sẽ tắt nguồn sau khi không kết nối với accquy.    

 9. Phím chức năng cạnh bên  

Lúc trạng thái LED chỉ làm việc bình thường, bấm phím cạnh bên, tất cả 3 đèn 

LED sẽ tắt và sau đó GT02 sẽ làm việc ở trạng thái dấu kín. Bấm lại phím, 3 

đèn LED sẽ trở lại chỉ trạng thái làm việc bình thường.      

10.    Xử lý sự cố GPS    

10.1    Nếu  GPS  không  thể  nhận  các  tín  hiệu  bình  thường,  thông thường 

cần  1  - 2 phút để nhận hệ tọa độ đầu tiên. Nếu dự liệu không thể nhận được sau 

2 - 3 phút, xin hãy kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, chắc chắn rằng nó không bị che 

chắn bởi các kim loại.    

10.2    Nếu  GSM  không  thể  nhận  các  tín  hiệu  bình  thường,  xin  hãy  kiểm  

tra  xem SIM card đã lắp đúng hay hay chưa hoặc chỗ bạn không có tín hiệu 

GSM, như là bãi đỗ xe ở tầng hầm, xin hãy để xe ở nơi nhận được tín hiệu 

GSM.        

10.3    Nếu đèn LED màu đỏ không sáng khi đã kết nối với accquy, xin hãy 

kiểm tra xem cầu chì có bị ngắt hay không. Nếu cầu chì nổ xin hãy thay thế cầu 

chì.    



 

 
 

10.4    Nếu 3 đèn LED không sáng khi kết nối với accquy, bấm phím cạnh bên, 

nếu 3 đèn LED sáng bình thường, thiết bị đang hoạt động bình thường.  

10.5    Nếu  bạn  kiểm  tra  giám  sát  bằng  website,  và  GT02  hiển  thị  “thiết  

bị  mất nguồn-mất  kết  nối,  xin  hãy  kiểm  tra  trạng thái 3 đèn LED trước  

tiên.  Bạn  có  thể kiểm  tra  trạng thái  của  SIM  card. Khi bạn  ở  trong tình  

trạng bất  tiện. xin  hãy  thực hiện các bước sau:    

 

1). Thực hiện cuộc gọi đến số thuê bao SIM card của thiết bị kiểm tra xem bạn 

có thể kết nối được không.    

2). Kiểm tra xem SIM card có hỗ trợ GPRS và local APN hay không.    

3). Kiểm tra nơi nhận tín hiệu GSM/GPS.  

4). Kiểm tra xem SIM card của bạn đã hết hạn sử dụng chưa.    

5). Kiểm tra xem các kết nối với thiết bị đã chắc chắn hay chưa hoặc cầu chì có 

bị bung ra hay không.    

11.    Hoạt động kiểm tra online trên Website 

Giám sát phương tiện theo  thời gian  thực trên  website    www.dinhvigps.net  - 

www.dinhvi.toanthanggps.com  Còn  có thể xem lại hành trình phương tiện đã 

đi trong ≥30.   

  

        

                                                        

 

 

http://www.dinhvi.toanthanggps.com/

