
Blaupunkt GS 02 & Blaupunkt SOS application 
PLEASE CHARGE THE DEVICE FOR 2 HOURS BEFORE THE FIRST USE. 

Please read the safety instructions carefully, as ignoring it may be dangerous or illegal. 
The owner of the device is responsible for the use of this appliance.  
Explosion hazards and restricted areas 
Turn off the device in explosion hazardous areas. Sparks in such places may lead to an explosion 
or fire that may result in serious injury or death. Turn off the device at gasoline or gas filling 
stations, especially near the fuel pumps. Follow the instructions strictly in locations such as fuel 
tanks, chemical plants, and explosive substances. 
Interference 
Do not switch on the device, where it is prohibited to use a mobile phone or to interfere with 
radio waves. 
Qualified service 
The product can only be repaired by a qualified person. 
Charger, battery and other accessories 
Only use a battery, charger and other accessories approved by the manufacturer. Do not 
connect incompatible products. The mains power socket used must be close to the 
charger/holder and easily accessible, so that it can be used as an 'on/off' facility. 
Use environment 
The device complies with the recommended emission values for radio waves when kept at a 
minimum distance of 1.5 cm from the ear. When carrying the appliance in a case, belt clip or 
holder, make sure that it does not contain metal and that the device is slightly distracted from 
the body. When using other accessories, it is not possible to operate in accordance with radio 
frequency guidelines. If you do not use a case and do not hold the appliance on your ear, keep 
it at least 2.5 cm away from your body, especially during data transfer. 

IP65 CERTIFICATE 

IP65 Enclosure - IP rated as "dust tight" and protected against water projected from a nozzle.  
Totally dust tight. Full protection against dust and other particulates, including a vacuum seal, 
tested against continuous airflow. 
Protection against low-pressure jets (6.3 mm) of directed water from any angle (limited ingress 
permitted with no harmful effects). 

SPECIFICATIONS 

• Charging input: DV 5V 500 mA 

• Working temperature: -10 °C – 55 °C 

• Network: 900 / 1800 MHz 

• Battery capacity: 400 mAh 

• Working time: 2-5 days (depends on GPS data upload interval, number of calls, and 
environment of use)  

FUNCTIONS DESCRIPTION 

• Blaupunkt GS 02 is working with nano SIM card, which should contain data, voice call services. 

• PIN Code request should be turned off (you can turn it off in a mobilephone)! 

 
• SOS button:  

o Power off state: press 3s to power on 
o Power on state: press 5s to SOS 
o Incoming call: press to answering 
o On call: press to hang up 

• LED indicator: 
o Power on state: green light flashes on time in every 10s 
o Charging: light red 
o Full battery: light green 
o Low battery: Red light flashes two times in every 10 minutes 

INSTALLING THE SIM CARD 

Remove the screw from the bottom of the device with the 
screwdriver provided in the box. 
At the recess next to the screw, remove the back cover of 
the device. 
Slide the SIM tray up, and then fold it up. 
Insert the SIM card with the cut corner and chip facing down. 
Fold down the slider on the SIM tray and slide it down. 
Replace the back cover of the device, and then tighten the 
screw. 

TURNING ON / OFF THE DEVICE 

Turning on: press SOS button for 3s to power on. 
Turning off: If the device is Online in the application, you can use the Remote Shutdown option 
in the Settings menu. If the device is Offline or the Remote Shutdown option is not working, 
please remove the SIM card from the device, wait 1 minute, then long-press the SOS button, 
until the device flash 3 times with red light. 

SWITCHING BETWEEN SILENT AND NORMAL MODE 

The device works in Normal mode as default, where all sounds are played. 
In Silent mode, all sounds are disabled on the device except the “Find device” sound. 
To switch between modes, quickly press the SOS button twice within 1 second. 

BLAUPUNKT SOS APPLICATION 

The application is available on Android and on IOS platforms as well. 

   
 Android IOS 

• The application needs app permissions – phone, position, phonebook, others- which need to 
be allowed. 

• Battery informations are sent from device in every 5 minutes. 

• Location informations are sent from device in every 10 minutes (if the user doesn’t modify it 
in Settings / Upload interval menu) . 

SIGN UP 

 
On the application main page, please select “Sign up” (If you do not have any account yet). 
Enter the desired User name, the password and confirm the password again. 
After reading and accepting the Term of Service and Privacy Policy(enable the checkbox). 
Tap on Next button. 
Enter the Device name(can be anything, just to identify the device for you). 
Enter IMEI number of the GS 02 tracker (can read from the device or the giftbox as well). 
Enter the phone number of the SIM card (placed in the GS 02 tracker), in International format 
(+ country number). 
Tap on “Sure to Add” to finalize the registration. 
Please note that same account can be used on different phones, but same device cannot be 
added to different accounts. 

INFORMATIONS 

- Device name 
- Battery status 
- Locating method (Wifi/Lbs/GPS) 
- Moving status (Online / Offline / Moving) 

FUNCTIONS 

1. Live tracking: Real-time positioning of the phone and tracker with navigation function which 
provide to navigate from the phone to the tracker. 

2. Moving History (Options: Today, Yesterday, Others (a maximum of 24 hours can be set, going 
back 3 months). 

3. Geofence: Geofence is a virtual perimeter for a real-world geographic area. The geo-fence is 
dynamically generated in a radius around a point location (such as School zone or Home 
zone). 
To set a new Geofence: enter the Geofence menu; tap on “+” on the upper-right corner; 
locate the center point of the fence on the map; select the fence range with the scale on the 
top of the screen(Minimum:100m – Maximum: 5000m); enter the Geofence name into the 
textbox on the bottom of the screen, tap on “Save” to finish the setting. 

4. Alarm settings (If it is enabled, following notifications appear on status bar of the device: SOS 
alarm, Geofence alerts, Low batter alert, Offline alert.) 

5. Settings (Important! Settings can only apply if the device is Online) 

• Upload interval: GPS data upload interval, can be set in minutes, between 1-120 minutes 
(Default: 10 minutes) 

• Remote shutdown 

• Remote reboot 

• SOS number 
o 3 numbers can be set.  
o When pushing SOS button of device, it calls first number.  
o If first number cannot receive the call, it calls second, and so one. 

• Phonebook: It means whitelist, these numbers can call the device. If no number is set to 
phonebook, it means that whitelist is turned off so any number can call the tracker. This 
function is working only in international format. 

• Find device (The device beeps continuously until the SOS key is pressed.) 

• About device (Device name, device phone number and filter menus can be changed here) 

 
• Change password: It changes the password of the account. 

• Remove equipment: It removes device from the account. 
6. Notifications 
7. Dial (Calls the currently selected device) 
8. Exit 
9. Home (Homepage of the application) 
10. Device list 
11. Monitoring 
12. Notifications 

DECLARATION OF CONFORMITY 

The Blaupunkt GS 02 is compliant with the essential requirements and relevant provisions of 
RoHS Directive 2014/53 / EU and 2011/65 / EU. The Declaration of Conformity is available on 
our website. 

 
Designed and Engineered by Blaupunkt Competence Center Mobile Europe 
HTM Mobile Kft. - 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary 
Assembled in P.R.C by Shenzhen Gstar International Communication Co.,Ltd 
Rm 316, HuaChuang Buisiness Building, Cuizhu Rd., 46 District, XiXiang, Bao’an District, SZ 
For more information on this product, visit our website at www.htmmobile.hu or 
www.blaupunkt.com.  
If you have technical questions about the device, you can send it to gs4gps@htmmobile.hu 

  

http://www.htmmobile.hu/
http://www.blaupunkt.com/


Blaupunkt GS 02 & Blaupunkt SOS applikáció 
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT LEGALÁBB 2 ÓRÁN KERESZTÜL TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, mert annak figyelmen kívül hagyása 
veszélyes, akár illegális is lehet. 
A készülék tulajdonosa felelős a készülék használatáért.  
Robbanásveszély és korlátozott területek: Robbanásveszélyes területeken kapcsolja ki a 
készüléket. Az ilyen helyeken fellelhető szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami súlyos 
sérüléseket vagy halált okozhat. Kapcsolja ki a készüléket benzin vagy benzinkutaknál, 
különösen az üzemanyag-szivattyúk közelében. Kövesse szigorúan az utasításokat olyan 
helyeken, mint az üzemanyagtartályok, vegyi üzemek és robbanóanyagok gyártója. 
Interferencia: Minden vezeték nélküli eszköz érzékeny lehet az interferenciára, ami 
befolyásolhatja a teljesítményt. 
Minősített szerviz: A terméket csak szakképzett személy javíthatja. 
Töltő, akkumulátor és egyéb tartozékok: Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt és 
egyéb tartozékokat használjon. Ne csatlakoztasson inkompatibilis termékeket. 
Mivel a hálózati csatlakozó szolgál a készüléknek az elektromos hálózatról való leválasztására, a 
készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. 
Használati környezet: A berendezés megfelel a rádióhullámok javasolt kibocsátási értékeinek, 
ha azt a fültől minimum 1,5 cm távolságra tartják. Ha a telefont tokban, övcsattal vagy tartón 
hordja, ügyeljen arra, hogy azok ne tartalmazzanak fémeket, és hogy a telefon általuk kissé 
eltávolodjon a testtől. Más tartozékok használata esetén nem biztosítható rádiófrekvenciás 
irányelveknek megfelelő működés. Ha Ön nem használ tokot és nem tartja a füléhez a telefont, 
tartsa legalább 2,5 cm-re a készülékét a testétől, különösen adatátvitel közben. 

IP65 TANÚSÍTVÁNY  

IP65: teljes mértékben védett por ellen, és kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból.  
Teljesen pormentes. Teljes védelem a por és egyéb részecskék ellen, beleértve a 
vákuumtömítést is, folyamatos légáramlás mellett tesztelve. 
Védelem az alacsony nyomású, 6,3 mm-es irányított vízsugarak ellen bármilyen szögből 
(korlátozott behatolás káros hatások nélkül megengedett). 

SPECIFIKÁCIÓ  

• Töltési bemenet: DV 5V 500 mA 

• Üzemi hőmérséklet: -10 ° C - 55 ° C 

• Hálózat: 900/1800 MHz 

• Az akkumulátor kapacitása: 400 mAh 

• Üzemidő: 2-5 nap (a GPS adatok küldésének gyakoriságától, a hívások számától és a 
használati környezettől függ) 

FUNKCIÓ LEÍRÁS  

• A Blaupunkt GS02, nano SIM kártyát kezel, aminek rendelkezni kell Mobilinternet és Hang 
alapú hívás szolgáltatással. 

• A PIN-kód kérést ki kell kapcsolni a SIM kártyán (telefonkészülékbe behelyezve végezhető el)! 

 
• SOS gomb:  

o Kikapcsolt állapotban: nyomja 3mp-ig a bekapcsoláshoz 
o Bekapcsolt állapotban: nyomja 5mp-ig az SOS híváshoz 
o Bejövő híváskor: nyomja meg a hívásfogadáshoz 
o Hívás közben: nyomja meg, a hívás bontásához 

• LED jelzőfény: 
o Bekapcsolt állapotban: 10mp-ként zöld felvillanó fény 
o Töltés közben: halvány piros fény 
o Feltöltve: halvány zöld fény 
o Alacsony töltöttségnél: 10mp-ként piros felvillanó fény 

SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE 

Távolítsa el a csavart a készülék aljáról a dobozban 
található csavarhúzóval. 
A csavar melletti mélyedésnél távolítsa el a készülék 
hátlapját. 
Csúsztassa felfelé a SIM-tálca csúszó zárját, majd hajtsa 
fel azt. 
Helyeze be a SIM kártyát, a vágott sarkával és chip-el 
lefelé. 
Hajtsa le a SIM-tálca csúszó zárját és csúsztassa lefelé. 
Illessze vissza a készülék hátlapját, majd csavarja be a 
csavart. 

A KÉSZÜLÉK BE -ÉS KIKAPCSOLÁSA  

Bekapcsolás: nyomja 3 mp-ig az SOS gombot.  
Kikapcsolás: ha az eszköz Elérhető(Online), akkor az alkalmazásban, használhatja a „Távoli 
kikapcsolás” lehetőséget a Beállítások menüben. Ha az eszköz Nem elérhető(Offline) állapotban 
van, vagy a Távoli kikapcsolás opció nem működik, kérjük, vegye ki a SIM-kártyát a készülékből, 
várjon 1 percet, majd nyomja meg hosszan az SOS gombot, amíg a készülék háromszor nem 
villog piros fénnyel. 

VÁLTÁS NÉMA ÉS NORMÁ L MÓD KÖZÖTT  

A készülék alapértelmezésben, Normál módban működik, ahol az összes hang lejátszásra kerül. 
Néma üzemmódban az összes hang le van tiltva a készüléken, kivéve az „Eszköz megkeresése” 
hangot. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg gyorsan az SOS gombot kétszer, 1 
másodpercen belül. 

BLAUPUNKT SOS APPLIKÁCIÓ  

Az alkalmazás egyaránt elérhető Android és IOS felületen is. 

   
 Android IOS 

 
Az alkalmazásnak alkalmazásengedélyekre van szüksége - telefon, pozíció, telefonkönyv, egyéb 
-, amelyeket engedélyezni kell. 

• Az akkumulátorra vonatkozó információkat az eszköz 5 percenként küldi. 

• A helyinformációkat 10 percenként küldjük el az eszközről (ha a felhasználó nem módosítja a 
Beállítások / Feltöltés gyakorisága menüben). 

REGISZTRÁCIÓ  

 
Az alkalmazás főoldalán válassza a „Regisztráció” lehetőséget (ha még nincs fiókja). 
Írja be a kívánt felhasználónevet, jelszót és erősítse meg újra a jelszót. 
Miután elolvasta és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi 
irányelveket, engedélyezze a jelölőnégyzetet. 
Érintse meg a „Tovább” gombot. 
Írja be az Eszköz nevét (bármi lehet, csak az eszköz azonosítására szolgál). 
Írja be a GS 02 tracker IMEI számát (az eszközről vagy a dobozról leolvasható). 
Írja be a SIM-kártya telefonszámát (amit a GS 02 nyomkövetőbe helyezett), nemzetközi 
formátumban (+36 20/30/70 xxx xxxx). 
A regisztráció véglegesítéséhez érintse meg a „Hozzáadás” gombot. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazt a fiókot különböző telefonokon lehet használni, de ugyanazt 
az eszközt nem lehet hozzáadni különböző fiókokhoz. 

INFORMÁCIÓK  

- Eszköz neve 
- Töltöttségi szint 
- Pozíció meghatározás módja (Wifi/Lbs/GPS) 
- Eszközállapot (Elérhető / Nem elérhető / Mozgó) 

FUNKCIÓK  

1. Nyomkövetés: a telefon és a tracker valós idejű helymeghatározása navigációs funkcióval, 
amely lehetővé teszi a telefontól a tracker-ig történő navigálást. 

2. Hely előzmények [Opciók: Ma, Tegnap, Egyéb (maximum 24 órás intervallum állítható be, 3 
hónapra visszamenőleg)] 

3. Biztonsági zóna: egy valós földrajzi terület virtuális kerülete. A biztonsági zóna dinamikusan 
jön létre egy pont körüli körben (például iskolai zóna vagy otthoni zóna). 
Új Biztonsági zóna beállítása: lépjen be a Biztonsági zóna menübe; érintse meg a „+” gombot 
a jobb felső sarokban; keresse meg a térképen a zóna középpontját; válassza ki a zóna 
méretét, a képernyő tetején található skálával (minimum: 100m - maximum: 5000m); adja 
meg a zóna nevet a képernyő alján lévő szövegmezőben, érintse meg a „Ment” gombot a 
beállítás befejezéséhez. 

4. Értesítések: ha engedélyezve van, a következő értesítések jelennek meg az eszköz 
állapotsorán: SOS riasztás, Biztonsági zóna riasztások, Alacsony töltöttségi riasztás, Offline 
riasztás. 

5. Beállítások 

• Feltöltés gyakorisága: GPS helyadatok feltöltésének gyakorisága, percben megadva, 1-120 
között (alapértelmezett: 10 perc) 

• Távoli kikapcsolás 

• Távoli újraindítás 

• SOS számok  
o 3 telefonszámot adhat meg.  
o Az eszköz SOS gombjának megnyomásakor felhívja az első számot. 
o Ha az első szám nem tudja fogadni a hívást, akkor a második hívja, és így tovább. 

• Telefonkönyv: ez a funkció fehérlistaként működik. Az itt megadott számok hívhatják az 
eszközt. Ha egyetlen telefonszámot sem állít be, az azt jelenti, hogy a fehérlista ki van 
kapcsolva, így bármely szám felhívhatja a trackert. Ez a funkció csak nemzetközi 
formátumban működik. 

• Eszköz megkeresése: az eszköz folyamatos hangjelzést ad, amíg meg nem nyomják az SOS 
gombot. 

• Az eszközről: az Eszköz neve, Telefonszáma és a szűrő menük itt módosíthatók. 

  
• Jelszó változtatása: A fiókhoz tartozó jelszó módosítása. 

• Eszköz eltávolítása: Eszköz törlése a fiókból. 
6. Események 
7. Tárcsázás (Felhívja az aktuálisan kiválasztott eszközt) 
8. Kilépés 
9. Kezdőlap (Az alkalmazás kezdőlapja) 
10. Eszközök 
11. Megfigyelés 
12. Események 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A Blaupunkt GS 02 modellszámú készülék megfelel az 2014/53/EU, valamint a 2011/65/EU 
számú RoHs irányelv alapvető követelményeinek, és idevonatkozó rendelkezéseinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat elérhető a honlapunkon. 

 
Designed and Engineered by Blaupunkt Competence Center Mobile Europe 
HTM Mobile Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. Hungary 
Assembled in P.R.C by Shenzhen Gstar International Communication Co.,Ltd 
Rm 316, HuaChuang Buisiness Building, Cuizhu Rd., 46 District, XiXiang, Bao’an District, SZ 
A készülékkel kapcsolatos bővebb információért, keresse fel honlapunkat: www.htmmobile.hu 
vagy www.blaupunkt.com.  
Ha a készülékkel kapcsolatban műszaki kérdése van, akkor azt gs4gps@htmmobile.hu e-mail 
címre küldheti el. 

http://www.htmmobile.hu/
http://www.blaupunkt.com/

