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Навсякъде извън пътя:

Компактен

Изпраща два вида
съобщения:
-Добре съм!

- Имам нужда от помощ!

При кризисна ситуация:
Спасете ме! 

Служба 112 (911)



Базова годишна такса:
99 евро

При добавяне на услуга
“запис на трака”

Системата изпраща
координати на всеки

10мин

Допълнителна такса:
39 евро



100% сателитно базиран
- първия в света 2007 г.

Лек – само 208 грама

Малък – 11 х 7 х 3.8 см

Надежден – използва
Globalstar Simplex Data 

Network

Удобен – дълъг живот на
батериите, здрав



SPOT персонален тракер



SPOT персонален тракер – сфери на приложение:

Туристи, яхти, къмпинг, велосипедисти, 
катерачи, ендуристи, офф-роуд, рибари, 

пешеходци, ловци, кану-каяк, мотоциклетисти, 
пилоти, ветроходци, снегомобили и др.

Може да се използва от частни, обществени и
държавни служби: спасители, гражданска
защита, горски служители, полиция, бърза

помощ, пожарна, поддръжка на съоръжения и
много други.
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SPOT персонален тракер – функции:
Четири основни функции:

Съобщение “Спасете ме” – извиква спасителните служби до
точните координати, като изпраща по едно съобщение на всеки

5 минути, до като има захранване или се спре съобщението.
Искане на помощ – Поисква помощ от приятели или

семейството, на точните координати, изпраща съобщение на
всеки 5 минути, за един час или докато се спре съобщението.
Добре съм – съобщава на близките къде сте и че всичко е

наред – изпраща три съобщения за по-сигурно. Само едно идва.

Следене на трака – изпраща и записва местоположението ви, 
като близките могат да проследяват движението в GoogleMaps.

Изпраща съобщение всеки 10 минути за 24 часа.



SPOT персонален тракер – покритие:

99% or better       96%-99%        up to 20 minutes         no coverage



SPOT персонален тракер – захранване, среда:

Доставя се с две АА Литиеви батерии,
при нормално използване, батериите трябва да дават следните

стойности или по-добри:

-Включен, не се използва, работа 1 година
- SPOT режим проследяване на трака – 14 дни

- Спасете ме! - Служба 112 – до 7 последователни дни
- Добре съм! – 1900 съобщения



SPOT персонален тракер – захранване, среда:

SPOT системата работи почти навсякъде по света:
- температури от – 40 градуса до 85 градуса Целзий

- Височина – от -91 метра до 6400 метра
- Плува във вода

- Издържа на 1 метър дълбочина за 30 минути
- Влажност: MIL-STD-810E Method 507.3, 95% to 100% condensing
- Солена мъгла: MIL_STD 810E Method 509.3, 5% NaCl,95% water

- Вибрации: SAE J1455, Random, 20 Hz to 2000 Hz, 0.04g2/Hz
- Падане: По два пъти на шестте страни от метър на твърдо



SPOT персонален тракер – сертификати:

ROHS & WEEE compliant
Certified to FCC and CE emissions, immunity and safety regulations.

Meets FCC part 25 regulations, Canada type approval, 
CISPR Publication22 (1985 1st Edition), 

RTTE Directive (1999/EC), 
IEC 60950 safety standard, 

and European EMC Directive 89/336/EEC.



SPOT персонален тракер – застраховки:

Застраховките се сключват с компанията GEOS:
- До 100000 долара допълнително издирване и спасяване, 
включително извеждане с хеликоптер по света, връщане на
разходи, презастраховано в Лойд – Лондон, за всякакви

спасителни работи и разходи.
Ако се закупи заедно с тракера струва 11 евро на година.

Допълнително може да се застраховат:
Членове на семейството (около 11 евро на човек), 

Служители във фирми и др.

Информация: www.geosalliance.com/sar



SPOT персонален тракер – сайтове:

http://www.findmespot.eu/en/

http://www.spotadventures.com/



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SPOT - Първият в света персонален тракер



посетете findmespot.com за активация



 Раздел 1:  Добре дошли!

Откритите пространства могат да бъдат несигурно място. Но Вие

вече притежавате най-добрата застаховка за любителя на прикючения

 SPOT е първият в света сателитен тракер, използващ системата GPS

за да определи Вашето местоположение и комуникационни сателити 

за предаване на информацията до избран получател. SPOT осигурява

спокойствие на Вас и Вашите близки с възможността да изпратите

на тях или на международния център за бедственни ситуации GEOS 

данни за вашето местоположение, визуализирани чрез Google Maps 

Можете да получите помощ при нужда навсякъде по света, в

зони без покритие за клетъчни телефони и други наземни комуникации. 

Посетете findmespot.com за избор на сервизен план и активация.
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Как работи Spot
Системата GPS предоставя информация за географската локация.  

Вграденият в SPOT GPS приемник определя точните Ви координати и изпраща
данни за местоположението Ви и съобщение до сателитната система на SPOT.

Комерсиалните сателити на SPOT ще предадат Вашето съобщение чрез специални
сателитни антени, инсталирани навсякъде по света.  

Сателитните антени и подържащото оборудване ще предадат Вашето съобщение и
координати към съответната мрежа.

Вашето съобщение е доставено, съгласно инструкциите ви чрез текстово съобщение
електронна поща или съобщение за бедствие към кризисен център. 

Реализирано с Google Maps™

Когато S POT  изпраща имейл или текстово съобщение  към някой от Вашите контакти
или към кризисния център на  GEOS International 9-1-1, винаги се предават Вашите
координати и линк към Вашето местоположение визуализирано на Google Maps™.



 Код за регистрация

Задна част Отделение за батерии

Сериен номер
ESN 

    001000000

Auth

    84810156

 Раздел 2: Първи стъпки 
Какво Ви е необходимо за да започнете:
Вашият  SPOT тракер пристига със следната комплектация:

 • SPOT сателитен тракер
 • 2 литиеви батерии AA 
 • Инструкция за експлоатация

 Ще трябва да влезете във Вашия акаунт на www.findmespot.com за да регистрирате 
Вашето устройство и да активирате сервизен план. За целта трябва да въведете

 • Лична инфромация
 • Данни от кредитна карта
 • Сериен номер на SPOT устройството и 8-цифрен код, намиращ се  в  
     отделението за батерии



Инсталация на батериите
Неправилна инсталация на батериите може да доведе до повреда на устройството.
Използвайте само литиеви батерии със SPOT  
1) Развийте държача за колан и го завъртете настрана
2) Развийте двата винта на  отделението за батерии
3) Поставете две литиеви батерии AA както е показано по-долу.
4) Поставете обратно капака и върнете държача за колан в първоначално положение
5) Завийте винтовете

Създаване на Вашия акаунт
Влезте във Вашя акаунт на www .findmespot.com. Следвайте инструкциите за да 
изберете сервизен план и да активирате SPOT. Въведете Вашите лични данни,
за да активирате аварийните услуги 9-1-1 и да създадете Вашия SPOTteam - 
приятелите и членовете на Вашето семейство, които ще получават SPOT съобщения
чрез SMS и/или email. Можете да намерите допълнителна инфорамция на адрес
ww w.findmespot.com или телефон 1-866-OK1-SPOT (1-866-651-7768).
(Забележка: Членовете на SPOTteam могат да бъдат променяни по всяко време от Вашия акаунт.  Информация
за контакти извън САЩ можете да намерите на www .findmespot.com.)

Допълнителни услуги
На www.findmespot.com можете да закупите допълнителни сервизни опции, като
услугата SPOTCasting, която Ви позволява да използвате точки, отбелязващи Вашето 
движение в реално време;  спасителните услуги на GEOS, осигуряващи глобално 
търсене и спасителни операции. За повече информация посетете              www.geosalliance.com.



Поискайте помощ 
от приятелите и
семейтвото на 
точното място.

Нека познатите Ви 
знаят къде сте и 
че сте добре.

Изпратете данни
за вашият трек
на познатите си 
Проследяване в 
Google Maps™ .

Уведомете аварийните
служби за вашето 
точно местоположение.

Сателитният тракер SPOT Ви дава
възможност за комуникация с приятелите
и семейството Ви където и когато поискате
Получавате и помощ при бедствени ситуации 
навсякъде и по всяко време. Сервизния
абонамент на SPOT работи навсякаде по
света, дори без покритие на клетъчни 
телефони. 

9 11

Искане на помощ  Проверка   Проследяване Тревога 9-1-1

Навременна помощ при бедствени
ситуации
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Раздел 3              : използване на SPOT тракера           
Захранване
 SPOT  притежава отделен бутон за захранването. Така се избягва опасността от
случайно изпращане на съобщения. За да включите SPOT, натиснете бутона ON/OFF. 
Трябва да изчакате 2 сек. преди да използвате някоя от функциите на SPOT При включено 
захранване индикатора ще мига веднъж на 3 секунди. Това помага също да намерите SPOT 
в тъмното. За да изключите SPOT, натиснете и задръжте бутона ON/OFF за 3 секунди.

     Тестване на устройството 
     SPOT е проектиран за максимална надежност. SPOT се тества автоматично при 
     всяко включване. За по-голяма сигурност е препоръчително да изпратите 
      

OK √
  съобщение и да проверите дали е получено. Така се гарантира изправноста на 

      цялата система за комуникация - от устройството до списъка с потребители
      които трябва да получат Вашите съобщения.

Тревога    9-1-1
Използвайте тази опция в случай на опасност за живота или друга крити-
тична ситуация. Центъра за помощ при бедствия ще уведоми съответните
служби, в зависимост от Вашето местоположение.  Могат да бъдат известени
полиция, пътна помощ, брегова охрана, Вашето посолство или консулство  

или други сласителни и издирващи служби. Ще бъдат оповестени и допълнителните номера
за връзка, въведени от Вас на уебстраницата  на SPOT. Дори ако SPOT не може да прихване 
сигнал от GPS мрежата ще бъде предаден сигнал за бедствие без точната локация
към центъра за помощ при бедствия. Услугата няма тестов режим - ако активирате 
функцията 9-1-1, Центъра за помощ при бедствия ще я обработи като реална бедствена
ситуация.



 Активация на режим 9-1-1 
В случай на бедствена ситуация натиснете бутона 9-1-1 поне за 2 секунди. Сигнал за
бедствие и точните ви координати ще бъдат предавани на центъра за помощ при 
бедствия на всеки 5 минути до деактивация на режима. При активен режим, индикатора 
ще мига в зелено на всеки 3 секунди, след което ще свети постоянно за 5 секунди.

 Отказ от режим 9-1-1
Натиснете и задръжте бутона 9-1-1 поне за 3 секунди. Мигащата зелена светлина ще 
започне да мига в червено, за да покаже че се подготвя съобщение за отказ. При успешно
изпращане на съобщението червената индикация ще светне непрекъснато за 5 секунди. 

искане на помощ  
Използвайте тази опция в случай на незастрашаваща живота ситуация
за да уведомите Вашия SPOTteam че Ви е необходимо съдействие 
В случай на опасност за живота, 9-1-1 и “искане на помощ” могат да 
активирани едновременно. Ще бъдат уведомени центъра за помощ при бедствия
и Вашият SPOTteam, че Ви е необходима помощ. Дори ако SPOT не може да 

приеме сигнал от GPS мрежата, ще бъде изпратен сигнал за бедствие без точните координати
на избраните от Вас лица за контакт.

За активация на режим “искане на помощ”    
Натиснете и задръжте бутона HELP за 2 секунди. Членовете на SPOTteam, зададени в акаунта  
Ви ще получат предварително зададеното съобщение “Помощ” като SMS и/или имейл
с линк към Google Maps™ с Вашето точно местоположение. При активен режим, индикатора
ще мига на всеки 3 секунди, и ще свети непрекъснато за 5 секунди при изпращане на съобщение 
SPOT автоматично ще определи Вашите координати и ще изпраща съобщение на всеки 5 
минути за интервал от 1 час в този режим..

За отказ на режим “искане на помощ” 
Натиснете и задръжте бутона HELP за 3 секунди. Индикатора ще промени цвета си от зелен 
на червен за да покаже че се готви да изпрати съобщение за отказ. При изпращане на
 съобщението индикатора ще свети в червено непрекъснато за 5 секунди. 



Известяване-  spotcheckingsm

 Използвайте тази функция за да известите Вашият SPOTteam че сте добре, 
за да ги уведомите за вашето местоположение или да запишете точки от маршрута

За да активирате режим известяване:     
Натиснете OK √ бутона. Членовете на Вашия SPOTteam, зададени във вашия

онлайн акаунт ще получат предварително зададено SPOTcheck съобщение като SMS и/или имейл с
линк към Вашето местоположение в Google Maps™. В този режим индикаторът ще мига в  
зелено на всеки 3 сек., и ще свети постоянно за 5 сек., когато се изпраща SPOTchecking съобщение 
В режим SPOTchecking, вашия SPOT тракер ще изпрати съобщението 3 пъти за максимална 
надежност. Мрежата на SPOT ще достави първото получено съобщение на Вашия 
SPOTteam и ще игнорира останалите идентични съобщения. За да сте сигурни че SPOT има 
достатъчно време за да повтори съобщенията Ви, оставете SPOT трекера включен с
изглед към открито небе за около 20 минути.

За деактивация на режима: 
Не можете да отмените SPOTcheck съобщение, но можете да спрете неизпратените SPOTcheck 
съобщения като изключите устройството. Неизпратените SPOTcheck автоматично се забраняват 
при активацията на режими 9-1-1 или HELP.

Изпращане на запис на трака  – spotcastingsm 
Използвайте тази функция за да изпращате своите координати на SPOT 
аакаунта на всеки 10 минути. Така Вашият SPOTteam ще знае вашия маршрут,
и ще имате запис, който може да бъде разгледан по-късно. (ЗАБ.: тази
услуга изисква допълнителни такси. За повече информация: www.findmespot.com)

активиране на режим spot cast ing sm 
Натиснете и задръжте бутон OK               за повече от 5 секунди. На всеки 3 секунди ще започне 
да мига зелена индикация, и Вашия SPOTteam ще има информация за Вашето движение в 
реално време. Вашето местоположение се обновява на всеки 10 за период от 24 часа 
За да продължите режима за още 24 часа, трябва отново да активирате режима. Веднъж активиран, 



индикаторът OK                              ще мига в зелено на всеки 3 секунди, и ще свети в зелено за 5 секунди 
докато се изпраща SPOTcasting съобщение. Функцията SPOTcheck трябва да не е активна
за да се активира функцията SPOTcasting.

за прекратяване на функцията SPOTcasting: 
Изключете устройството чрез натискане и задържане на бутона ON/OFF за 3 секунди, или натиснете
 и задръжте бутона ОК  за 5 секунди за да спрете функцията SPOTcasting. Функцията се
деактивира автоматично при режими 9-1-1 или HELP. 

Раздел 4: Системни функции и индикации     
Прихващане на GPS координати 
Когато за първи път включите SPOT, или след преместване на повече от 600 мили от
последното му използване, устройството ще определи вашите координати за 4 минути. 
.След това, SPOT ще локализира Вашите GPS координати за по-малко от минута. 
Изпращането на CHECK-IN съобщение при включване ще позволи на SPOT да определи 
по-лесно GPS координатите Ви и ще намали времето за привеждане на устройството в готовност.

Ако SPOT не може да локализира GPS координати, ще бъде изпратено съобщение без координати 
ако са активирани функциите 9-1-1 или HELP. В случаите, когато е изпратен сигнал 9-1-1  
но SPOT cannot няма информация за GPS координатите Ви, центъра за отговор при 
бедствия ще се свърже с лицата за контакти, зададени във Вашия акаунт, за да ги 
извести за полученото съобщение. Центъра за отговор при бедствия ще продължи да
наблюдава SPOT мрежата за друга информация от устройството Ви.

График на SPOT съобщенията
SPOT мрежата, като софтуер и хардуер е проектирана за съвместна работа за постигане
на максимално качество и надежност на услугата. Покривайки цялото небе SPOT мрежата 
е проектирана да изпрати успешно всяко съобщение. В реални условия, изгледът към
открито небе е блокиран от различни препятствия. Поради тази причина е нормално някои 
съобщения да не бъдат изпратени. Затова SPOT тракера е настроен да изпраща автоматично 
серия от съобщения при всеки един режим, осигурявайки изключителна надеждност.



Индикатори
При всички режими SPOT ви дава информация за състоянието си. Докато се приготвя да
изпрати съобщение ON/OFF индикатора мига на всеки 3 секунди, в унисон. Когато SPOT 
определи Вашите GPS координати и изпрати съобщение, индикаторите светят постоянно 
в зелено за 5 секунди, след което продължават да мигат в унисон. Ако индикаторите не мигат
в унисон това означава, че не са определени GPS координати, най-често поради липса на 
изглед към небето. За да отстраните проблема, изнесете SPOT на място с пряка видимост
към небето. SPOT автоматично ще продължи да търси GPS сигнал. При локализация на 
местоположението индикаторите ще започнат да мигат в унисон.

Покритие
SPOT работи навсякъде по света, покривайки напълно Северна Америка, Европа и Австралия 
части от Южна Америка, Северна Африка и Североизточна Азия, както и стотици 
мили от акваторията на тези зони. Преди пътуване е важно да проверите дали 
маршрутът Ви е в зоните на покритие. За актуална карта на покритие: www.findmespot.com. 

Използване с държач за колан
За максимална GPS чувствителност в режим SPOTcasting дръжте SPOT от тялото си
с изглед към небето докато индикаторите светнат постоянно за 5 секунди (след
приблизително 4 минути), преди да го закачите на колана си.  
 
 – Режим на трекинг SPOTcasting : Прибл. 14 дни
 – Режим 9-1-1: До 7 поредни дни
 – SPOTcheck OK/ √: 1900 съобщения

Раздел 5: Обслужване и съхранение  
Живот на батериите
• Използвайте само литиеви батерии AA с Вашия SPOT тракер. Алкални или други         
   батерии не могат да бъдат използвани и могат да повредят усторйството.
• Правилно поставени литиеви батерии могат да бъдат съхранявани в устройството  
   няколко години. Индикатора ON/OFF мига в червено при достигане на 30% от капацитета 



    на батериите. Подменете батериите ако индикатора ON/OFF мига в червено, или 
    не сте сигурни за годноста им. Винаги тествайте Вашият SPOT трекер преди пътуване.
• При нормална употреба SPOT с напълно заредени батерии може да издържи:
    
 – Включен, неизползван: прибл. 1 година
 – Режим SPOTcasting: Прибл. 14 дни
 – Режим 9-1-1: До 7 поредни дни
 – Режим HELP: до 1900 съобщения
 – SPOTcheck OK/ √: до 1900 съобщения

Климатични условия на работа
Вашият SPOT трекер е проектиран да работи навсякъде. Въпреки  това като всяко 
електронно устройство има някои ограничения. SPOT разчита на GPS и спътници на ниска
орбита за да определи местоположението Ви и да изпраща съобщения. Затова логото SPOT 
(разположено точно върху трансмитера) трябва да има изглед към небето, на открито
или през прозорец на превозно средство. Имайте в предвид следното при употребата на 
SPOT тракера:

• SPOT плава, но логото на SPOT трябва да бъде обърнато към небето
• Водоустойчивост до 1 метър, до 30 минути
•  Температурен диапазон:   -40ºF (-40 ºC) до +185 ºF (+85 ºC)
• Работна височина: -300 ft (-91 m) до +21,300 ft (6500 m) 
• Работоспособност при влага и солена мъгла
• OSHA сертифициран Class 1, Division 1, Стандарти групи A-D

Почистване
Спазвайте тези правила при почистване на Вашият SPOT тракер:
• Убедете се че захранването е изключено.
• Използвайтте влажна мека кърпа. Избягвайте прекомерно мокрене около бутоните и отворите.
• Не използвайте аерозолни спрейове, разтворители, алкохол или абразиви.
• Не се опитвайте да отваряте корпуса на SPOT тракера.



Възможни неизправности
Всеки път при включване Spot изпълнява вътрешни диагностични тестове. За максимална
сигурност се препоръчва да изпратите и проверите OK/Check съобщение всеки път преди
употреба. Това ви позолява да се уверите, че системата е в състояние да изпраща 
съобщения до зададените получатели.

Възможни състояния:
• OK/√ мига червено всяка секунда след натискане на бутона ON/OFF: 
          - Устройството не функционира нормално. Свържете се с производителя. 
• ON/OFF индикатора мига в червено всяка секунда: 
          - Изтощени батерии. Сменете батериите с нови литиеви батерии AA Индикацията
се включва когато е останал прибл. 30% от капацитете на батериите. Сменете батериите 
ако ON/OFF индикатора мига в червено, или ако не сте сигурен за състоянието на 
използваните батерии.
          - Неправилен тип батерии. SPOT е проектиран да използва литиеви батерии AA 
Алкални или други батерии могат да повредят устройството. Въпреки това, в критични 
ситуации, не-литиеви батерии могат да бъдат използвани за ограничен период от време 
ако не е възможно да бъдат намерени литиеви батерии.
• Не всички съобщения са приети:          
          - Мрежата на SPOT като хардуер и софтуер е проектирана за да осигури 
надеждност и качествена връзка. Осигурявайки покритие на цялото небе, мрежата на SPOT 
е проектирана да осигури изпращане на всяко съобщение. в реални условия видимостта, 
към небето е блокирана от различни препятствия. Поради това е нормално някои съобщения 
да бъдат блокирани. Поради тази причина, SPOT автоматично повтаря съобщенията 
осигурявайки гарантираното им приемане.



Запис на трака  
Активирането на режим “Track”
във Вашия онлайн акаунт позволява на
близките ви да следят Вашето движение 
в реално време.

Известяване 
При отваряне на линк от OK√ 
имейл, близките ви могат 
да видят местоположението Ви 
в Google Maps™.



Искане на помощ  
HELP съобщения се изпращат 
на всеки 5 минути за 1 час 
към вашите контакти заедно 
с точното Ви местоположение.

Тревога         9-1-1
SPOT изпраща авариййни съобщения
на всеки 5 минути, позволявайки Ви 
да се движите, докато изпращате
сигнала за бедствие.

911



За допълнителни въпроси посетете : 
 www.findmespot.com или се обадете на 1-866-OK1-SPOT (1-866-651-7768).

Гаранция
SPOT се предлага с гаранция от 12 месеца, считано от датата на закупуване 
срещу производствени дефекти. За датайли посетете www.findmespot.com.

 
 

© 2007, SPOT, Inc.  www.findmespot.com





TM

• ROHS и WEEE съвместим
• Сертифициран за FCC и CE излъчвания, устойчивост и мерки за безопастност.
• Отговаря на регулациите на FCC part 25 , Canada type approval, CISPR публикация 22 (1981)
 Директива (1999/EC) и стандарт за безопасност IEC 60950.
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