


1.
Система I-SEE



Система I-SEE

1. Призначення
Система I-SEE призначена для:



I-See трекер

1. Призначення



I-See маяк

1. Призначення

-
-



2.
Мобільний додаток



Призначення

-



Реєстрація

Після завантаження мобільного додатку необхідно пройти 
процес реєстрації – створення облікового запису в системі I-SEE. 
В якості логіну потрібно вказати Ваш номер мобільного телефону 
в міжнародному форматі. Наприклад:

+380671234567

Також необхідно задати пароль: комбінація з неменше ніж шести
символів, серед яких є літери та цифри.
В якості підтвердження на вказаний номер телефону буде 
надіслано sms-повідомлення з кодом, який необхідно ввести у 
відповідне поле реєстраційної форми. 
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Початок

В разі успішної реєстрації та першого входу в додаток Вам буде 
запропоновано одразу вказати Ваші персональні дані, створити 
автомобіль та під’єднати до нього Ваші пристрої. Для цього у 
відповідних полях форми вкажіть:

• Ваше ім’я (обов’язково)
• Електронну адресу (обов’язково)
• Назву автомобіля (не обов’язково). Якщо не вказувати то 
буде створено Автомобіль «My car»
• Номер I-see трекер (не обов’язково) – знаходиться в коробці 
пристрою.
• Номер I-see маяк (не обов’язково) – знаходиться в коробці 
пристрою.
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Меню Додатку містить такі розділи:

• Обліковий запис – Ваша персональна інформація
• Гараж – перелік Ваших автомобілів та керування ними
• Пристрої – перелік Ваших пристроїв
• Послуги – управління послугами, які Ви отримуєте від I- SEE.
• Налаштування – Ваші персональні налаштування
• Документи - Політика конфіденсійності та
Договір публічної оферти
• Вихід.
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Опис

Основний екран Додатку містить три розділи:

• Стан автомобіля та керування ним. Основний розділ що 
дозволяє вмикати та вимикати режим охорони.
• Перелік подій що відбулися за обраний період.
• Карта з позицією автомобіля та можливістю переглянути 
трек руху автомобіля.

З будь якого розділу можна потрапити в меню Додатку.
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Є зв’язок з центральним сервером

Призначення іконок на головному екрані

Параметр не вимірюється 
(I-See трекер не підключений)

Напруга акумулятора автомобіля нижче норми

Немає зв’язоку з центральним сервером

Напруга акумулятора автомобіля в нормі 

Параметр не вимірюється 
(I-See трекер не підключений)



Автомобіль на парковці 

Дані від I-See маяк отримані вчасно 

I-See маяк знаходиться в стані Тривога 

I-SEE маяк не підключено до автомобіля 

Дані від I-See маяк не отримані вчасно 

(мерегтить) I-See маяк знаходиться в стані Погоня

Автомобіль рухається 



3.
Tехнічні характеристики



Умови експлуатації

-
-

Рекомендації по монтажу
-

Технічні характеристики I-See маяк





Технічні характеристики I-See трекер

  
Параметри  Характеристики 

Стандарт передачі даних GSM 900/1800 
Канал зв’язку в мережі GSM GPRS, SMS 
Клас GPRS 10 
Тип навігаційної системи LBS 
Виконання GSM антени Внутрішнє 
Датчик руху Акселерометр 
Кількість SIM карт 1 

Тип живлення 
Від бортової мережі 

автомобіля, номінальною 
напругою 12В. 

Середній споживаний струм 40 мА 
Об’єм енергонезалежної пам’яті 2 МБ (або 50000 записів) 
Робоча температура Від -30°С до +80°С 
Відносна вологість повітря 80% при +30°C 
Габаритні розміри (Ш х Д х В) 65х49х26 мм. 
Маса приладу 50 гр. 
Клас захисту корпусу IP 54  
Матеріал корпусу Пластик ABS UL94 V0 
  

Умови експлуатації

Рекомендації по монтажу




