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Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu ORLLO. 
 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi 
urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji. 

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym 
użytkowaniem.  

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 
korzystania z urządzenia. 

 
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania urządzenia. 
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Specyfikacja Techniczna: 

• Zasilanie: Wbudowany akumulator 

• Czas ładowania: 2-3 godziny 

• Czas czuwania: do 3 dni 

• Namierzanie: Sygnał GPS/GPRS 

• Slot kart micro SIM 

• Zasięg: Globalny 

• Waga: 30g 

• Wymiary: Średnica 40x10mm 
 
W ZESTAWIE: 
 

• Lokalizator ORLLO G-SPY 

• Kabel USB 

• Śrubokręt i śrubka 

• Breloczek mocujący 

• Instrukcja w j. polskim do pobrania ze strony www.orllo.pl/download 
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Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia: 

1) Przed użyciem należy  zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i 

użytkować urządzenie. 

2) Unikać kontaktu urządzenia z wilgocią, kurzem i nie poddawać na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych . 

3) Ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury mogą doprowadzić do bardzo szybkiego 
uszkodzenia baterii lub całego urządzenia.  

4) Nie używać kabla USB w innych celach jak ładowanie.  
5) Kiedy zauważymy, że  bateria urządzenia jest uszkodzona nie  należy  jej ładować ani 

używać urządzenia 

 

WAŻNE: 

• Urządzenie nie jest wodoszczelne i wodoodporne 

• Kiedy urządzenie nie zmienia pozycji lokalizacji proszę zmienić czas odświeżania lokalizacji na częstszy. 

Po odczekaniu około 5minut pozycja powinna być prawidłowa. 

• Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień.  Produkt rzeczywisty może 

różnić się od produktu poglądowego. 

• Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie są objęte 

bezpłatną naprawą . 

• Nie należy urządzenia montować blisko nadajników fal radiowych może powodować zakłócenia w 

działaniu. 

• Karta SIM, którą wkładamy do lokalizatora nie może posiadać kodu PIN. 

• Karta SIM powinna być aktywna, posiadać środki na koncie oraz powinna mieć włączoną transmisję 
danych komórkowych  GPRS. 

• Karta, która została dostarczona z lokalizatorem powinna być zarejestrowana w punkcie obsługi danego 
operatora ze względu na nową ustawę która obowiązuje od 2 styczna 2017 roku. 

• Przed wyjęciem/włożeniem karty SIM, lokalizator powinien być wyłączony. 

• Bateria urządzenia powinna być ładowana w temperaturze od 0°C do 40°C 

• Do ładowania urządzenia używać oryginalnego przewodu microUSB z dłuższym wtykiem. 

• Urządzenie powinno być zamontowane w takim miejscu aby był dobry sygnał GPS. 

 

 

• Dokładność lokalizacji w pomieszczeniach, budynkach może być 

zakłócona i niepoprawna.  Tylko połączenie  z satelitą GPS gwarantuje 

dokładność rzędu 10-20 metrów. Kiedy urządzenie nie ma sygnału GPS 

automatycznie przechodzi na namierzanie po LBS( Location Based 

Services) (dokładność [100-1500m] zależna od ilości stacji BTS w pobliżu). 
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dioda LED sygnalizuje aktualny status urządzenia   
• Ładowanie - zapalona niebieska dioda; dioda gaśnie automatycznie, jeśli urządzenie jest w 

pełni naładowane.   
• Normalna praca - w trybie normalnej pracy dioda gaśnie po kilku sekundach, co zapewnia 

dyskrecję.  
• Błąd GSM (brak połączenia) - dioda miga, ponowne uruchamianie urządzenia co 10 minut.   
• Sygnał SOS - jeśli numer SOS jest poprawnie wpisany, dioda zapala się po naciśnięciu 

czerwonego przycisku na 3 sekundy.  
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Uruchomienie urządzenia 
1. Instalowanie karty SIM (Karta SIM musi być aktywna dla połączeń wychodzących oraz 

przychodzących, a także posiadać środki na koncie w tym transmisje danych/GPRS). 
2. Otwórz tylną pokrywę, wyjmij akumulator.  
3. Zamontuj kartę SIM w gnieździe kart SIM, a następnie włóż z powrotem akumulator.  
4. Zamontuj  tylną pokrywę i dokręć śrubkę za pomocą śrubokrętu.  
5. Włącz, naciskając przycisk zasilania/sos na 3 sekundy.   
6. Zeskanuj kod QR (str. 10), aby pobrać i zainstalować aplikację na telefon komórkowy z 

systemem Android/IOS.   
7. Nazwa użytkownika: kod ID urządzenia.   
8. Hasło: 123456 (hasło domyślne, które można zmienić w ustawieniach aplikacji)  

 

Obsługa i lokalizowanie urządzenia odbywa się za pomocą: 

• Aplikacji mobilnej na smartfony 

• Strony WWW( po zalogowaniu tylko podgląd pozycji) 

 

Urządzenie włącza się poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku przez ok. 3 sekundy. Niebieska 
dioda zapala się, a następnie przechodzi w normalny tryb pracy (dioda LED gaśnie). Wyłączenie 
urządzenia możliwe jest przez aplikację mobilną lub po wyjęciu karty sim. 
 

Pierwsza konfiguracja: 

Lokalizator domyślnie skonfigurowany jest na sieć „T-mobile/Heyah- zalecane” po włożeniu karty 

tego operatora dioda GSM niebieska powinna zgasnąć, a lokalizator powinien być w trybie online 

(możliwe śledzenie urządzenia). 

Po włożeniu karty innego operatora  lokalizator  może działać  nie poprawnie  (dioda niebieska 

LED pulsuje) należy ustawić nazwę APN, w tym celu należy wysłać odpowiednią komendę SMS: 

pw,123456,APN,APN name,user name,password,MCCMNC# 

 

Przykład: 

pw,123456-  początek komendy zostaje bez zmian (używać małych liter) 

 

APN name= internet (dla większości operatorów) 

user name= brak  ( dla większości operatorów) 

Password= brak (dla większości operatorów) 

MCC=260  (ang. Mobile Country Code) ( dla Polski wartość 260) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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MNC= tą wartość należy ustawić  dla konkretnego operatora  (ang. Mobile Network Code) 

Przyjęte wartości MNC dla operatorów: 

T-mobile MNC=02 

PLAY MNC=06 

PLUS MNC=01 

Orange MNC=03 

 

Wartości dla innych operatorów pod adresem: 

https://www.uke.gov.pl/tablice/KodMnc-

list.do;jsessionid=D25DFBBD8A03B225587F965CE6BFF1F5?execution=e1s1 

 

Przykładowy sms wysłany na lokalizator , ustawienie APN dla sieci PLAY: 

 

Pw,123456,apn,internet,,,26006#   

 

Odpowiedź lokalizatora:  

 

Apn:internet;user:;passwork:;userdata:26006. 

Po odczekaniu około 2 min niebieska dioda powinna zgasnąć , a lokalizator powinien pokazać się 

Online. Kiedy dioda nadal pulsuje proszę ponownie uruchomić urządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 
Gdy urządzenie jest w  trybie offline sprawdź kartę SIM, ważność konta oraz dostępne środki na 
koncie. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


 8 

Numer ID urządzenia znajduje się na baterii lub pudełku  (numer ID jest loginem aplikacji mobilnej 
i strony www).   
Urządzenie musi być włączone w trakcie ustawienia numeru głównego monitorowania. Numer 
główny ustawiany jest po zainstalowaniu aplikacji i wejściu  w ikonę komenda.   
 

 

Kody QR do pobrania aplikacji na telefon 
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Używanie aplikacji mobilnej 

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji należy ją otworzyć. Nazwa aplikacji „AIBEILE”[ ] 

1. Po otwarciu aplikacji należy wybrać login przez nazwę 

2. Wpisać ID znajdujący się na baterii lokalizatora zaczynający się od 47…….. 

3. Wpisać domyślne hasło 123456 

4. Wybrać  login - nastąpi logowanie 
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Kiedy zalogujemy się do aplikacji pokaże się mapa z lokalizacją urządzenia: 

 
 
 

1. Podstawowe informacje o lokalizatorze (nazwa, status włączenia, stan baterii, lokalizacja) 

2. Skrót do komunikatów o stanie lokalizatora. 

3. Przełączanie warstw (mapa, widok z satelity). 

4. Lokalizacja naszego telefonu (wskazuje odległość w linii prostej pomiędzy lokalizatorem a 

telefonem). 

5. Informacje o lokalizatorze ( nazwa, status włączenia, data, godzina, prędkość, kierunek). 

6. Wskazuje lokalizację urządzenia. 

7. Wskazuje lokalizację naszego telefonu. 

8. Przejście do historii lokalizacji. 

9. Przejście do ustawień głównych lokalizatora. 
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Menu ustawień głównych lokalizatora: 

 

1. Ustawienie geo-ogrodzenia 

(Kliknij w prawym górnym rogu "+" aby dodać nową strefę. Ustaw odpowiednie miejsce na 
mapie. Ustaw odległość promienia poprzez "+", "-" na mapie w danym miejscu (domyślnie 
promień wynosi 100 metrów, zaleca się ustawienie promienia na  min. 300 metrów).  Nazwij 
odpowiednio strefę. Zapisz ustawienia, klikając [SAVE]   w prawym dolnym rogu). 

2. Ustawienie alarmu (Ustawienia  alarmów aplikacji  w telefonie). 
3. Komunikat urządzenie  ( powiadomienia z urządzenia). 
4. Komenda ( Ustawienia urządzenia opisane poniżej). 
5. Instrukcja w języku angielskim. 
6. Wylogowanie z aplikacji. 
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1) [Working mode]-tryb pracy urządzenia (odświeżenie pozycji lokalizatora). Im częstszy czas 

odświeżania, tym większe zużycie baterii. Domyślnie ustawienie: 10min 

• 1min (GPS uruchamia się co 1min i aktualizuje dane lokalizacyjne urządzenia) czas działania 

8 godzin 

• 10 min (GPS uruchamia się co 10min i aktualizuje dane lokalizacyjne urządzenia) czas 

działania 48 godziny 

• 1 godzina (GPS uruchamia się co 1 godzinę i aktualizuje dane lokalizacyjne urządzenia) czas 

działania 72 godziny 

2) [Admin number]-ustawienie numeru głównego. 

3) [Emergency numer]- ustawienie numeru SOS ( urządzenie zadzwoni na numer przypisany jako SOS 

po naciśnięciu czerwonego przycisku). 

4) [Whitelist]-lista numerów telefonów z uprawnieniami numeru głównego. 

5) [Voice monitoring]- lista numerów telefonów, które mogą uzyskać podsłuch z lokalizatora. 

6) [Do not distrub]- przejście urządzenia w stan oszczędzania energii  ( ustawienie  odpowiedniego 

przedziału czasowego). 

7) [Język strefa czasowa]- ustawienie języka i strefy czasowej. 

8) [Wyłączenie urządzenia]- zdalne wyłączenie urządzenia. 

9) [info urządzenie]- informacje o urządzeniu. 

10) [Zmień hasło]- zmiana hasła logowania do aplikacji. 
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Lokalizacja przez platformę WWW 

Wprowadź lub skopiuj poniższy adres aby wyświetlić stronę do logowania: 

http://ry.i365gps.com/Login.aspx?language=pl 

 

1. Należy wybrać język polski 

2. Zaznaczyć logowanie przez IMEI 

3. Wpisać ID znajdujący się na baterii  lub  pudełku   lokalizatora 

4. Wpisać domyślne hasło 123456 

5. Kliknąć Go -> nastąpi logowanie 

 

Uwaga: W polu IMEI należy wpisać ID, na baterii znajduje się ID 

oraz IMEI. 
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EKRAN GŁÓWNY PLATFORMY WWW PO ZALOGOWANIU: 

Kiedy lokalizator jest połączony(online) z siecią  jest koloru zielonego, gdy jest nie połączony jest 

koloru szarego(offline). 

Gdy jest nie połączony (offline) należy sprawdzić kartę SIM oraz stan naładowania baterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan pozycji. Jeśli urządzenie będzie w 

pomieszczeniu(budynku) pozycja będzie pokazywana po LBS. Gdy urządzenie będzie na zewnątrz 

status powinien zmienić się na GPS. 

Stop-lokalizator bez ruchu 

Ruch 0.45- lokalizator w ruchu, aktualna prędkość 0.45 Km/h 

 

Uwaga:  

Nie możliwe  jest zarządzanie lokalizatorem przez platformę www, dostępny jest  podgląd 

lokalizacji, danych oraz sprawdzenie  historii urządzenia. 
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ZOBACZ TESTY KAMER ORLLO W "PC WORLD":        

• Monitoring Kamery 2017 

• Ranking Kamer Samochodowych 2017 

• Najnowsze Kamery Samochodowe 2017 

• Nawigacja Samochodowa i Kamera Samochodowa GSM 

• Lokalizatory GPS - samochodowe, dla dziecka, psa, kota, roweru itp. 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO FALCON 4K 

• Test Kamery Samochodowej ORLLO RX-630GA PRO 

• Test i Porównanie Kamer Sportowych: GOPRO vs ORLLO vs YI 

 

OGLĄDAJ TESTY, PORADY EKSPERTÓW, FILMY Z KAMER, PREZENTACJE WIDEO: 

          Subskrybuj kanał ORLLO ELECTRONICS EUROPE 

 

             Polub nas na facebook/orllo.pl 

https://www.pcworld.pl/news/Kamery-IP-i-monitoring-To-proste,407843.html
https://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
http://www.pcworld.pl/news/Kamera-samochodowa-Ranking-2017-Orllo-Electronics-Najnowsze-kamery-samochodowe-testy-2017-Orllo-Electronics,408082.html
https://www.pcworld.pl/news/Najlepsza-kamera-samochodowa-wideorejestrator-i-nawigacja-oceny-testy-opinie-ranking-2017,408190.html
https://www.pcworld.pl/news/Lokalizator-GPS-systemy-alarmowe-monitoringu,408737.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-kamery-samochodowej-ORLLO-FALCON-4K,409086.html
https://www.pcworld.pl/testy/Test-ORLLO-RX-630-GA-PRO-Seria-A1,409084.html
https://www.pcworld.pl/news/ORLLO-Xpro-TOUCH-4K-GPS-vs-GoPro-Hero-4-Black-vs-Yi-4K-Action-Cam-test-kamer-sportowych-Co-wybrac,409231.html
https://www.youtube.com/channel/UC2gFxiovc2cCl07_jzPhuIA
https://www.facebook.com/orllopl/



