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GPS Vehicle Tracker User Manual 

কিভাবে TASS GPS এিটিভ িরবেন: 
 

 

ধাঃ১ 

সফ ব প্রথমভ আনায মভাফাইমর সফ্টওয়াযটি ইন্সির করুন। 
www.tasslock.com/downloads 

 

তাযয GPS মথমক সটিক আইডিটি সপিওয়াময ফসান। 

রগইন করুন। 

 

তাযয ১০০% সটিক বামফ GPS ডসভকািব স্থান করুন। 

 

তাযয ম ারা আকাময ডনমে GPS ২ ডভডনি যা ুন 

াওয়ায অফস্থায় । Location আসমে ডকনা মেক করুন । 

 

তযয  ুফ সাফধামন GPS কবায ডপটিিং করুন, ২ টি স্ক্র 

রাডগময় waterproof করুন। 
 

ধাঃ২ 

প্রথমভ GPS এ একটি কর ডদময় মেক করুন, মম করটি মামে ডকনা। মডদ কর না মায় তাহমর ডসভ 

কািব ফা াওয়ায ায়ডন। 

 

 

 

তাযয, APP  রগইন কময, More Function এ ডিক কময, Special Alarm Setting এ ডগময় 

আনায ভনভত সফডকেু ডসমরক্ট করুন । 

কর মেক কযমত হমর One Key Sleep এ ডিক কময মদ ুন ACC off হময় মামফ । তায য গাড একিু স্থান 

মথমক সযান অথফা োডফ অন কময মদ ুন । মভাফাইমর কর আসমফ । Auto Arm time is 5 minutes. 

 

সেটিিং েম্পন্ন হব া 
সহল্প াইন- 01681090909 

 

APP Download Link 

কনবে োড়কে বেকিষ্ট সেয়া হব া  

http://www.tasslock.com/downloads
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item content note 

admin number 
admin123456 

18948742396 

18948742396 is owner phone 

number 

admin number 101#18948742396#   

SOS phone number1 102#18665810459#   

SOS phone number2 103#18925249950#   

Delete admin number D101#   

Delete SOS phone 

number1 
D102#   

Delete SOS phone 

number2 
D103#   

Check special phone 

number 
C10#   

  

restart device CQ   

restart GPS CQGPS   

password password123456 654321 default password is 123456 

APN 

apn123456 

internet.beeline.ru apn check: 

https://apnsettings.gishan.net/ apnuser123456 beeline 

apnpasswd123456 beeline 

IP&Port IP 113.98.254.178 7700   

Domain&Port IP a.icargps.net 7700   

upload interval 

FREQ,123456,30 upload interval when acc on 

STATIC,123456,40 upload interval when acc off 

upmove123456 120 upload interval when moving 

language 109# language switch to English 

time zone zone123456 e08   

parameter query CXZT   

arm SF   
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disarm CF   

auto arm ACCLOCK,123456,1   

auto disarm ACCLOCK,123456,0   

 

 

Call shake alarm 
122# ON 

121# OFF 

SMS shake alarm 
125# ON 

126# OFF 

Vibration sensible vibtime123456,n n=1-15, default is 3s. 0=off 

move alarm move123456 300 300=300 meters 

Google map link G1234   

over speed alarm speed123456 080 080=80km/h 

IMEI RIM#   

SOS alarm 
sossms123456 turn off: no sossms123456 

soscall123456 turn off: no soscall123456 

call back 88   




