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GGSSMM//GGPPRRSS//GGPPSS  TTrraacckkeerr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11..   ÚÚvvoodd  
 

MTB200 je výkonný  GPS lokátor navrhnutý pre vozidlá, zvieratá alebo sledovanie 
majetku. Má vynikajúcu citlivosť prijímača, rýchle TTFF (Time to First Fix) a 
podporuje dvojpásmové GSM frekvencie 850/900/1800/1900, jeho umiestnenie 
môže byť monitorované v reálnom čase alebo periodicky sledované buď backend 
serverom, prípadne iným špcecifickým terminálom. Na základe integrovaného 
@Track protokolu MTB200 môže komunikovať s backend serverom cez sieť 
GPRS/GSM na prenos správ pohotovosti, geo-plotu prekročenia hraníc, nízkej úrovne 
hladiny záložného akumulátora alebo plánovanej GPS polohy, ako aj veľa iných 
užitočných fukncií. Poskytovateľ služieb môže jednoducho nastaviť trackovacie 
systémy na základe plnohodnotného@Track protokolu. 

 
 
 
 
 
 

Obj.kód.: MTB200 
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22..   PPrreehhľľaadd  vvýýrroobbkkuu  
  

22..11..   VVzzhhľľaadd    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
22..22..   TTllaaččiiddlláá//PPooppiiss  MMiinnii   UUSSBB  rroozzhhrraanniiaa 
 

Tlačidlá/Popis Mini USB rozhrania  
Tlačidlo napájania  Zapnite MTB200 

 Vypnite MTB200, keď sa nabíja. (Ak je zapnuté 
tlačidlo napájania ) 

Tlačidlo 
zapínania/vypínania 

 Režim geo-plotu 
Dlho podržte tlačidlo na zapnutie/vypnutie geo-
plotu IDO 

 Ak dlho podržíte tlačídlo na zapnutie/vypnutie 
geo-plotu IDO, Geo-plot zobrazí aktuálu 
polohu. 
Ak zapnete Geo-plot IDO, použije aktuálnu 
polohu ako centrum Geo-plotu 0 

 Režim SOS (default) 
Dlho podržte tlačidlo na aktivovanie SOS 
alarmu 

Mini USB rozhranie  Pripojte 5V DC adaptér, ktorý napája MTB200 a 
nabíja  internú batériu  

 Pripojte 3,7V Li-Ion alebo Li-Polymer batériu - 
môže napájať MTB200 

 Backend server developer alebo administrátor 
môže používať CA80189 na konfigurovanie 
MTB200 

 
 
 

Slot na SIM 
kartu 

Tlačidlo 
zapínania 

/vypínania 

Konektor na 
Mini-USB 

a ext.anténu 

Tlačidlo 
napájania 

GPS LED 

PWR LED 

GSM LED 
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22..33..   PPooppiiss  LLEEDD  
  
Na MTB 200 sú tri LED diódy, popis je nasledovný 
LED Popis Stav 

Vyhľadáva sieť Rýchlo bliká 
Zaregistrovala sa sieť Pomaly bliká  

Vypnuté Nesvieti 

SIM-PIN zamknuté Svieti 
Održalo platný príkaz protokolu Zapne sa na 3 sekundy 

GSM LED 

<LED zapnuté> je 2 Nesvieti 
GPS je fixované Svieti 
GPS sa fixuje Rýchlo bliká 
GPS je zapnuté a GPS dáta sú 
nesprávne Pomaly bliká 

GPS je vypnuté  Nesvieti 
Ak je <LED zapnuté> zapne sa o 
0,150 sekundy neskôr, ako sa zapne 
zariadenie 

Nesvieti 

GPS LED 

<LED zapnuté> je 2 Nesvieti 
Napájanie zapnuté  Nesvieti 
Je zapojená nabíjačka a nabíjanie sa 
skončilo  

Svieti 

Je zapojená nabíjačka a nabíja Rýchlo bliká 
Bolo stlačené tlačidlo na 
zapnutie/vypnutie a zariadenie sa 
vypína   

Rýchlo bliká 

Neštandarné Rýchlo bliká 
Výstraha nízkeho stavu batérie Pomaly bliká 
Odpojenie alebo vypnutie svetla 
napájania podľa príkazu  

Nesvieti 

LED 
napájania 

<LED zapnuté> je 2 Nesvieti 
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22..44..   RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnnééhhoo  nnaappáájjaanniiaa  
  
22..44..11..   RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnneejj  DDCC  nnaabbíí jjaaččkkyy  
 
PIN2 na Mini-USB konektore sa používa na nabíjanie a nazýva sa ako VCHG 
PIN. Môže byť pripojený k 5V DC napájaniu MTB200 a nabíja internú batériu 
zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..44..22  RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnneejj   bbaattéérriiee  
 
PIN8 na Mini-USB konektore je určený pre externú batériu a nazýva sa  
EXTBAT PIN, môže byť pripojený k 3,7V Li-Ion alebo Li-Polymer batérii na 
napájanie MTB200. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..55..   DDeetteekkcciiaa  zzaappaaľľoovvaanniiaa    
 
PIN7 na Mini-USB konektore je určený pre detekciu zapaľovania, keď sa 
používa MTB200 na sledovanie vozidla, nazýva sa aj IGN_IND PIN. 
 
 

Uzemnenie 
VCHG (4,75~5,25V) 

MTB200 
10PIN 
Mini-USB 

GND 
EXTBAT (3.6~4.2V) 

MTB200 
10PIN 
Mini-USB 
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Iný jednoduchý spôsob, ako pripojiť PIN7 k výstupu napájania v poistkovej 
skrini vozidla, ktorá je zapnutá potom, ako je zapnuté zapaľovanie vozidla. 
Napríklad: Výstup napájania na FM rádio. 
 
22..66..   RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnnééhhoo  vvssttuuppuu    
 
Pred použitím funkcie vstupu, prosím skontrolujte verziu hardvéru v MTB200. 
Staršia verzia hardvéru MTB200, ktorej IMEI kód je medzi 
35946403600001X (ignorujte posledné X) a 35946403607338X nepodporuje 
funkciu vstupu ! 
 
PIN5 na Mini-USB konektore je vstup záporného spúšťača v novšej verzii 
hardvéru sa nazýva ako NSW PIN. 
 
Pre vstup záporného spúšťača sú elektrické podmienky nasledovné: 

Logicky stav Elektrický stav 
Aktívny 0V ~ 0,8V 

Neaktívne  1,7V ~ 32V alebo otvorené 
 
 
 
 
 

Uzemnenie 
IGN_IND (8~32V) 

Spínač zapaľovania 
vozidla 

Štart(4. poloha) 

Príslušenstvo(2. poloha) 

Vypnuté(1. poloha) 

Spustiť(3.poloha) S akumulátorom vozidla  
 

MTB200 
10PIN 
Mini-USB 
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Príklad vstupu je zobrazený na nasledovnom obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22..77..   RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnnééhhoo  vvýýssttuuppuu     
 
Pred použitím funkcie výstupu prosím skontrolujte verziu hardvéru 
zariadenia. Staršia verzia MTB200 ktorej IMEI kód je medzi 
35946403600001X (ignorujte posledné X) a 35946403607338X nepodporuje 
funkciu výstupu ! 
PIN9 na Mini-USB konektore je výstup negatívneho spúšťača v novšej  verzii 
hardvéru, nazýva sa OUT PIN. 
Výstup je typ otvoreného prietoku bez akéhokoľvek vnútorného pull-up 
rezistoru, ktorý môže byť tiež použitý aj ako ovládacie relé. Znamená to, že 
užívateľ musí pripojiť pull-up rezistor alebo cievku relé medzi výstup PIN a 
akékoľvek kladné napätie (32V max.), aby generovalo správny výstup. Môže 
viesť maximálny jednosmerný prúd 0,15A. 
 
Pre výstup záporného spúšťača sú elektrické podmienky nasledovné: 

Logicky stav Elektrický stav 
Zapnutý <0,4V, max. prúd je 0,15A  
Vypnutý Otvorené alebo zvýšené napätie (max. 

32V) 

Núdzové tlačidlo 

GND 

MTB200 
10 PIN 
Mini-USB 

NSW 

Príklad pripojenia NSW PIN k núdzovému tlačidlu 
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Príklad výstupu je zobrazený na nasledujúcom obrázku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak sa digitálny výstup používa na vedenie relé, obmedzovacia dióda je 
zobrazená pozdĺž cievky relé, toto je nevyhnutné, aby sa predišlo 
poškodeniu  digitálneho výstupu, keď je relé vypnuté. Viacero 

Napájanie 
REZISTOR 

LED 

GND 

MTB200 
10PIN 
Mini-USB 

OUT 

Príklad vedenia PINu OUT a LED 

86 85 

87 

30 

87A 

MTB200 
10PIN 
Mini-USB 

O
U

T
 

DIÓDA 1N4004 

RELÉ 

Spojenie 
akumulátora 
vozidla  

Príklad vedenia PINu OUT a relé 
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moderných relé sú s diódou predpripravené k samotnému internému relé. Ak 
relé túto diódu má, zabezpečte, aby bola polarita pripojená správne. Ak táto 
dióda nie je interná, potom by mala byť externá. Bežná dióda, ako 1N4004 
bude pracovať vo vačšine prípadov.  
 
22..88..   ŠŠppeeccii ff iikkáácciiaa  eexxtteerrnneejj   GGPPSS  aannttéénnyy  
 
MTB200 obsahuje MMCX-RF konektor a je určený pre pripojenie externej GPS 
antény. Jej špecifikácia je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 

GPS anténa Frekvencia: 1575,42MHz 
Šírka pásma >5MHz 
Šírka uhla >120° 
Napájanie 3,3V 
Polarizácia RHCP alebo lineárne 

Pasívne 0dBi min. Nárast 
Aktívne 15dB 

Odpor 50Ω 
VSWR <2 

Hodnota šumu <3 
Konektor MMCX 

 
33..00..   ZZaaččíínnaammee  
 
33..11..   ZZoozznnaamm  ddiieelloovv  

 
Názov Poznámka Obrázok 

MTB200 GSM/GPRS/GPS 
lokátor 

 

 
 

AC-DC adaptér 
napájania (štandarndé 

príslušenstvo) 

Používa sa na 
nabíjanie internej 
batérie v MTB200 
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MTB200 Sheath 
(voliteľné príslušenstvo) 

Používa sa na 
pripevnenie MTB200 k 

opasku 

 

Nabíjačka do zapaľovača 
(voliteľné príslušenstvo) 

Používa sa na 
nabíjanie MTB200 

pomocou zapaľovača 
vo vozidle 

 

Nabíjacia súprava do 
vozidla (voliteľné 

príslušenstvo) 

Používa sa na 
napájanie MTB200 
pomocou výstupu 
akumulátora vo 

vozidle 

 

Súprava externej batérie 
(voliteľné príslušenstvo) 

Je to súprava 
príslušenstva 

zahŕňajúca externú 
batériu, ovládaciu 

jednotku napájania a 
vodeodolný obal. 
Extrémne predĺži 
pracovnú dobu 

MTB200 a tiež umožní 
pre MTB200 špeciálne 

aplikácie, ako 
napríklad sledovanie 

kontajnerov. 
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MTB200 dátový kábel 
(voliteľné príslušenstvo) 

„CA80189“ USB dátový kábel, 
ktorý môže byť 

použitý pre upgrade  
firmwaru a 

ajkonfiguráciu. 
 

MTB200 Externý kábel 
(voliteľné príslušenstvo) 

Predlžovací kábel, 
ktorý zahŕňa  

rozhranie nabíjačky 
a rozhranie externej 
batérie na MTB200. 

Tiež zahŕňa rozhranie 
detekcie zapaľovania  

na MTB200  

MTB200 Externá  GPS 
aktívna anténa 

(voliteľné príslušenstvo) 

Externá aktívna GPS 
anténa je voliteľná 
vzľadom na možnú 

aplikáciu 

 

MTB200 Držiak bez 
magnetu   

(voliteľné príslušenstvo) 

Používa sa na 
upevnenie  MTB200, 

montuje sa na vybraté 
miesto a upevňuje 

skrutkami  

MTB200 Držiak s 
magnetom 

(voliteľné príslušenstvo) 

Používa sa na 
upevnenie  MTB200 

ku oceľovým 
predmetom pomocou 

magentu  
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33..22..   NNaabbíí jjaanniiee  bbaattéérriiee 
 

 Prosím pripojte AC-DC adaptér napájania ku MTB200 
 Vložte AC-DC adaptér napájania  do zástrčky napájania 
 Počas nabíjania, bliká PWR LED rýchlo. Keď je batéria plne nabitá, PWR 

LED bude stále svietiť. 
 Batériu tiež môžete nabíjať USB káblom, ktorý pripája MTB200 s 

počítačom. 
 Doba nabíjania cca 5 hodín. 

 
Upozornenie: Predtým jako prvýkrat použijete MTB200, prosím 
nabite zariadenie do maximálnej kapacity batérie ! 

 
33..33..   MMTTBB220000  RRoozzhhrraanniiee  eexxtteerrnnééhhoo  kkáábbllaa  
 

 MTB externý kábel je osadený s Mini-USB konektorom a šiestimi káblami, 
ktoré zahŕňajú rozhranie externého napájania, detekciu zapaľovania a  
rozhranie  vstupu/výstupu pre MTB200. Popis v nasledujúcej tabuľke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farba Názov Poznámka 
Červená 

Externý vstup DC (5V) 
Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.4.1.  

Čierna 
Uzemnenie 

Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.4.1.  

Modrá 
Externá batéria IN (DC 3,4V až 4,2V) 

Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.4.2.  

Biela 
Detekcia zapaľovania 

Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.5.  

Zelená 
NSW (vstup záporného spúšťača) 

Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.6.  

Žltá 
OUT (vstup kladného spúšťača) 

Prosím pre bližšie informácie 
pozrite časť 2.6.  
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Ak je IMEI kód MTB200 je medzi 35946403600001X (ignorujte posledné X) a 
35946403607338X, potom by sa nemal používať zelený a žltý kábel externého 
kábla. Niektoré staršie externé káble obsahujú iba 4 káble a tie môžu byť 
použité len v staršej verzii softvéru MTB200. 
 

Farba Názov 

Stará verzia 
hardvéru IMEI kód  
35946403600001X 

do 
35946403607338X 

Nová verzia 
hardvéru  

Iný IMEI kód 

Červená Externý vstup  DC 
(5V) 

Môže byť použitý  Môže byť použitý 

Čierna Uzemnenie Môže byť použitý Môže byť použitý 
Modrá Externý vstup batérie 

(DC 3,4V~4,2V) Môže byť použitý Môže byť použitý 

Biela Detekcia zapaľovania Môže byť použitý Môže byť použitý 
Zelená NSW (vstup záporného 

spúšťača) 
Nemôže byť 
použitý Môže byť použitý 

Žltá OUT (vstup kladného 
spúšťača) 

Nemôže byť 
použitý 

Môže byť použitý 

 
 
 
33..44..   IInnššttaalláácciiaa  SSIIMM  kkaarrttyy 
 

 Najprv otvorte kryt SIM karty 
 Potom vložte  SIM kartu do slotu SIM karty tak, ako je zobrazený smer 

vloženia karty  
 Nakoniec zatvorte slot 
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33..55..   MMoonnttáážž  zzaarr iiaaddeenniiaa  ddoo  ddrržžiiaakkaa 
 

 Prosím MTB200 inštalujte do držiaka podľa nasledujúceho obrázkového 
návodu   

 
 
 
 
 
 
 
 
33..66..   ZZaappnnuutt iiee//VVyyppnnuuttiiee 
 

 Zapnutie: 
 Spôsob 1: Stlačte tlačidlo napájania najmenej na 3 sekundy a potom 

ho pustite, aby ste zapli MTB200. Zároveň sa rozsvieti dióda PWR 
LED. 

 Spôsob 2: Pripojte zariadenie k nabíjačke alebo externej batérii a 
zariadenie sa automaticky zapne a dióda PWR LED sa rozsvieti. 

 Vypnutie: 
 Spôsob 1: Stlačte tlačidlo zapnúť/vypnúť asi na 2 sekundy; dióda PWR 

LED bude blikať rýchlo a potom sa vypne. To indikuje, že  MTB200 je 
vypnuté. Doba vypnutia závisí aj od kvality siete. Maximálna doba 
vypnutia je 90 sekúnd. Platí to len pre vypnutie pri použití vnútornej 
batérie. 
Prosím myslite na to, že koncový užívateľ  nemože vypnúť MTB200 

keď je tlačidlo zapnutia odpojené pomocou protokolu. 
 Spôsob 2: Ak používate externú batériu, zariadenie sa vypne, ak sa 

odpojí externá batéria. 
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44..   RRiieeššeenniiee  pprroobblléémmoovv  aa  bbeezzppeeččnnoossttnnéé  iinnffoorrmmáácciiee 
 
44..11..   RRiieeššeenniiee  pprroobblléémmoovv   
 

Problém Možná príčina Riešenie  

Nie je vložená SIM karta 
Vložte prosím SIM kartu do  
MTB200 

Signál je príliš slabý; MTB200 nemôže 
zaregistrovať sieť  

Presuňte prosím MTB200 na 
miesto s dobrým GSM pokrytím 

Potom, ako je  
MTB200 zapnuté, 
GSM LED vždy rýchlo 
bliká   

Zamknutý PIN 
Použitím SIM karty bez SIM-
PIN, alebo odoknutného SIM-
PIN 

SIM karta v MTB200 nepodporuje 
GPRS 

Vyskúšajte  GPRS podporovanú  
SIM kartu 

Zlý APN. Niektoré APN nemôže 
navštíviť internet priamo. 

Opýtajte sa operátora siete na 
správne APN 

Správy nemôžu byť 
ohlásené z backend 
serveru cez GPRS 

IP adresa alebo port backend servera 
je zlý 

Uistite sa že IP adresa pre  
backend server je 
identifikovaný ma internete 

Funkcia tlačidla zapnutia bola 
odpojená  pomocou AT+GTSFR 

Zapnite funkciu tlačidla  
pomocou  AT+GTFKS 

Nemožné vypnúť  
MTB200 Nie je možné vypnúť MTB200 ak je  

pripojená nabíjačka alebo sa používa 
externá batéria   

Odpojte nabíjačku  externej 
batérie a vyskušajte znova 

Odstráňte dátový kábel  
CA80189, a znovu ho pripojte. 
Po tomto MTB200 opustí 
šetriaci režim energie na dobu 
10 sekúnd 

Žiadna odozva z  
UART keď sa 
konfiguruje  MTB200 
cez UART 

MTB200 je v šetriacom režime  
Znovu vyskúšajte MTB200 
správu zariadenia, pokúsi sa 
prebrať zariadenie z úsporného 
režimu  
Prosím presuňte MTB200 na 
miesto s jasnou oblohou   MTB200 nemôže 

získať úspešné 
fixovanie GPS  

Je slabý GPS signál Ak sa dá, tak horná stranu 
MTB200 (strana s indikáciou 
LED) nasmerujte k oblohe. 

 
44..22..   BBeezzppeeččnnoossttnnéé  iinnffoorrmmáácciiee  
 

 Prosím zariadenie nerozoberajte neštandardnými spôsobmi. 
 Neumiestňujte prosím zariadenie v blízkosti teplého alebo vlhkého miesta, 

vyhnite sa vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu. Príliš vysoká teplota 
poškodí zariadenie, alebo dokonca môže spôsobiť explóziu batérie. 

 Prosím nepoužívajte MTB200 v lietadle alebo v blízkosti 
zdravotníckych zariadení. 


