
 

SPOT SOS SATELLITE MESSENGER 
 Uživatelská příručka 

 

 
 

 
JAK FUNGUJE SPOT 

1. GPS družice poskytují signál o Vaší poloze. 
2. GPS čip na SPOTu určí Vaši polohu a pošle ji spolu s 

předvolenou zprávou komunikačním satelitům sítě 
Globastar. 

3. Komunikační družice přenášejí zprávu na konkrétní 
pozemní satelitní stanice po celém světě. 

4. Pozemní stanice zašlou přes veřejné komunikační sítě 
zprávu na místo určení 

5. Vaše zpráva spolu s polohou je doručena podle Vašich 
pokynů prostřednictvím e-mailu, textové zprávy SMS 
nebo jako nouzové oznámení pro koordinaci 
záchranného GEOS centra. 

 
 
 

 
 

Provozováno na Google Maps ™ 
Když SPOT posílá textovou zprávu nebo e-mail jednomu z Vašich kontaktů nebo do 

záchranného koordinačního centra GEOS, zpráva obsahuje GPS souřadnice a internetový 
odkaz (pouze v emailu) pro zobrazení Vaší polohy pomocí Google Maps ™. 

 
 

Část 1: Začínáme 
Než začnete, je zde několik důležitých věcí k zapamatování pro maximální spolehlivost Vašeho SPOTu: 
 

 SPOT potřebuje jasný a přímý výhled na oblohu pro získání signálu GPS a zjištění co nejpřesnější informace o Vaší 
poloze. Zařízení nebude fungovat v interiérech, v jeskyních nebo ve velmi hustých lesích. 

 Orientujte SPOT tak, aby logo SPOTu směřovalo nahoru k obloze. Zlepší se výkon zařízení, jelikož anténa je 
umístěna právě pod logem. 

 Udržujte SPOT Messenger nejméně 30 cm od ostatních GPS zařízení, jelikož SPOT může interferovat s jinými GPS 
přístroji. 

 
Část 2 – aktivace SPOTu 
Pro aktivaci SPOTu je nutné provedení níže uvedených kroků: 
 
Vložení baterií: 
 
Co budete potřebovat: 
SPOT, 3 AAA Energizer ® Ultimate Lithium baterie (L92) (v ceně) 
 
1) Uvolněte 2 šrouby držící kryt baterie na svém místě 
2) Zapište si ESN a autorizační kód pro použití při aktivaci služby. 
3 Vložte 3 AAA Energizer Ultimate Lithium baterie  
4) Nasaďte kryt a utáhněte šrouby pomocí šroubováku nebo mince. Je důležité, aby kryt baterie byl utažený a udržoval SPOT 
vodotěsný. 
 
 



Aktivace služby: 
Pro aktivaci budete potřebovat: 
Osobní informace 
Nouzové kontaktní informace 
SMS (text) a e-mailové kontakty pro posílání zpráv 
Informace o kreditní kartě 
Sériové číslo SPOTu (ESN) a autorizační kód. Tyto kódy jsou umístěny uvnitř prostoru pro baterie. 
Nastavení účtu: 

1) Přihlaste se na www.findmeSPOT.com, zvolte zemi nebo jazyk, a vyberte záložku pro aktivaci SPOTu. Klikněte na 
odkaz aktivovat. Případně využijte přímo odkaz http://login.findmespot.com 

2) Postupujte podle pokynů a zvolte služby, které chcete využívat. 
3) Vyberte další služby, jako je např. sledování (tracking).  
4) Při zadávání kontaktních údajů, přidejte vlastní e-mail nebo telefonní číslo do seznamu kontaktů Check-In/OK pro 

pozdější otestování. 
 
Otestování SPOTu: 
Doporučujeme provést první test k vyzkoušení funkčnosti zařízení a funkčnosti zasílaných zpráv. 
 

1. Jděte ven, kde bude mít SPOT jasný výhled na oblohu ve všech směrech. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF, dokud tlačítko nezačne blikat zeleně. 
3. Stiskněte a podržte tlačítko Check-In/OK dokud tlačítko nezačne blikat zeleně. 
4. Nechte SPOT venku. Indikátor GPS začne blikat zeleně, až SPOT získá GPS pozici. Jakmile SPOT získá polohu, začne 

odesílat zprávu a oba světelné indikátory (GPS a odesílání zprávy) začnou současně blikat zeleně po dobu cca 15 
sekund. Světelný indikátor Odeslání zprávy bude i nadále blikat zeleně v průběhu dalších 20 minut (dokončení 
jednoho cyklu odesílání zprávy) a dále ještě jednu hodinu po skončení cyklu, ab Vám byl poskytnut čas 
zkontrolovat, zda vaše poslední zpráva byla předána. Funkce Check-In/OK zhasne, jakmile jeden cyklus je 
kompletní. 

5. Přesvědčte se, že zpráva byla přijata v e-mailu nebo SMS, kterou jste nastavili při aktivaci ve Vašem seznamu 
kontaktů pro Check-In/OK. 

6. Můžete si také zobrazit seznam zpráv ve Vašem účtu na findmeSPOT.com 
 

Pokud indikátor GPS bliká červeně, SPOT nemá jasný výhled na oblohu a je nutné se přesunout do oblasti s lepším 
výhledem. Potom opakujte kroky 2 až 5. Jména a kontaktní údaje můžete aktualizovat kdykoliv prostřednictvím svého účtu 
na stránkách SPOTu. Zanechte svůj osobní kontakt jako jeden z příjemců zpráv a nezapomeňte otestovat SPOT před každou 
cestou. 

 

http://login.findmespot.com/


Část 3: Použití SPOTu 

 
ON/OFF 
Pro zapnutí SPOTu jednoduše stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF, dokud se tlačítko nerozbliká zeleně. SPOT 
provádí vlastní diagnostický test. Když je SPOT zapnutý, tlačítko bliká zeleně každé 3 sekundy. Toto je užitečné, 
pokud SPOT používáte ve tmě. Chcete-li SPOT vypnout, stiskněte a podržte tlačítko ON / OFF, až kontrolka 
přestane blikat. 
 
Světelné indikátory 
Každé tlačítko má podsvícení, které bliká, když toto tlačítko je aktivní. Pro aktivaci (nebo případně zrušení) nějaké funkce, 
musíte stisknout a podržet tlačítko, dokud nezačne blikat (cca 3 sekundy). 
 
Indikátor GPS 
Indikátor GPS vás upozorní, zda je SPOT schopen vidět GPS satelity a získat z nich Vaši aktuální polohu. 
Indikátor GPS bliká zeleně, pokud SPOT vidí GPS satelity a současně získává Vaši GPS polohu.  
Indikátor GPS bliká červeně, pokud SPOT nevidí GPS satelity a/nebo nemůže najít Vaši GPS polohu. Měli by 
jste se přesunout na místo s lepším výhledem na oblohu. 
  
Indikátor Odesílání zpráv 
Indikátor Odesílání zpráv vás upozorní, zda byla předána Vaše poslední zpráva. 
Indikátor Odesílání zpráv bliká zeleně poté, co byla odeslána nejnovější zpráva. 
Indikátor Odesílání zpráv bliká červeně, pokud SPOT nedokázal odeslat nejnovější zprávu. 
 
Indikátor Odesílání zpráv bude i nadále blikat příslušně pro každou funkci - až do příští naplánované zprávy a/nebo ještě 
jednu (1) hodinu, dokud cyklus odesílání zprávy není kompletní. 
  
AUTO TEST 
SPOT provádí autotest při počátečním zapnutí. Pokud jsou všechna viditelná světla blikají červeně, SPOT našel závadu a  
nebude odesla žádné zprávy. 
Pokud pouze tlačítko ON/OFF a oba světelné indikátory (GPS a odesílání zpráv) blikají červené, SPOT má závadu v GPS, ale 
může být stále schopen vysílat signál SOS, nebo Pomoc/HELP zprávy bez vašeho umístění GPS. Navštivte 
www.spotwarranty.com. 
  
Udržování aktuálních kontaktních údajů 
Jako příjemce Vaší Check-In/OK zprávy, Vlastní zprávy a zprávy o přivolání pomoci můžete nastavit až 10 kontaktů (telefon 
č., email). Tyto kontakty můžete kdykoli aktualizovat na webových stránkách po přihlášení k Vašemu účtu.  
SOS zprávy se odesílají do záchranného koordinačního centra GEOS. V případě zprávy SOS se GEOS pokusí kontaktovat Vámi 
zadané primární a sekundární SOS kontakty. Tyto kontakty jsou nutné zadat při aktivaci účtu. Můžete je změnit kdykoli v 
části SOS na findmeSPOT.com. 
  
 

Check-In/OK zpráva a vlastní zpráva 
Dejte vědět Vašim známým kde jste a co děláte nebo si označte a pošlete Vaši pozici pro pozdější 
využití. Vámi nastavené kontakty budou přijímat SMS nebo e-mailové zprávy s Vaší GPS polohou. E-
mailové zprávy budou také obsahovat odkaz pro zobrazení polohy pomocí Google Maps ™. 
 
Check-In/OK i Vlastní zpráva fungují stejně. To vám dává flexibilitu posílat různé zprávy pro různé kontakty nebo přizpůsobit 
zprávy pro konkrétní účely, jako je zajištění vyzvednutí na konci Vašeho dobrodružství. 
 
Cyklus odesílání 
SPOT pošle zprávu s GPS polohou třikrát během 20 minut z důvodu maximální spolehlivosti (pouze jeden e-mail nebo SMS 
zpráva bude skutečně poslána Vašim kontaktům). Pokud SPOT nemá dostatečný signál GPS, nebude schopen poslat Check-
In/OK nebo Vlastní zprávu. 
 
POUŽITÍ tlačítka CHECK-IN/OK a Vlastní zpráva 
Stiskněte a podržte tlačítko pro Check-In/OK nebo tlačítko pro Vlastní zprávu, dokud nezačne blikat zeleně. Indikátor GPS 
začne taktéž blikat zeleně. Jakmile bude získána Vaše GPS poloha, SPOT odešle zprávu včetně GPS polohy. Světelné 
indikátory GPS a odesílání zprávy budou blikat zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. Nechte SPOT pracovat dokud 



tlačítko Check-In/OK nebo Vlastní zpráva nepřestane blikat. Pokud není GPS signál nalezen, bude indikátor GPS blikat 
červeně. Měli by jste se přesunout na místo s lepším výhledem. SPOT bude dále hledat GPS polohu po dobu dalších 15ti 
minut. Pokud není GPS poloha nalezena ani po 15 minutách, SPOT zprávu neodešle. Můžete se pokus zprávu odeslat 
opětovným stisknutím tlačítek Check-In/OK nebo Vlastní zpráva. 
Indikátor odeslání zprávy bude stále blikat zeleně po přenesení nejnovější zprávy a dále jednu (1) hodinu po skončení 
jednoho cyklu odeslání. Jste ve spěchu? Můžete indikátor vyresetovat tím, že aktivuje jakoukoli jinou funkci, nebo vypnutím 
a zapnutím SPOTu. 
  
ZRUŠENÍ 
Tyto zprávy nelze zrušit, ale můžete smazat všechny neodeslané zprávy vypnutím SPOTu nebo stisknutím jiného tlačítka 
s jinou funkcí. Neodeslané zprávy jsou automaticky vymazány při aktivaci funkcí SOS, HELP nebo TRACKING. 
 
Check-In/OK a Vlastní zprávy mají při odesílání nejnižší prioritu. 
 
Můžete poslat zprávu Check-In/OK nebo Vlastní zprávu, i když máte aktivovanou funkci TRACKINGu. Pokud je tracking 
aktivní, bude pozastaven dost dlouho na to, aby se odeslala Check-In/OK nebo Vlastní zpráva. Poté se TRACKING 
automaticky obnoví. 

 

POMOC / Spot Assist 
V situacích, které ještě neohrožují Váš život, požádejte o pomoc přátele nebo rodinu, případně profesionální  
poskytovatele pomoci přes SPOT Assist. Vámi nastavené kontakty budou přijímat SMS nebo e-mailové zprávy 
s Vaší GPS polohou. E-mailové zprávy budou také obsahovat odkaz pro zobrazení polohy pomocí Google Maps 
™. 
 
Cyklus odesílání 
SPOT pošle zprávu s GPS polohou každých 5 minut po dobu 1 hodiny z důvodu maximální. Pokud SPOT nemá dostatečný 
signál GPS, pokusí se odeslat zprávu i bez GPS polohy. 
 
POUŽITÍ TLAČÍTKA POMOC 
Stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezačne blikat zeleně. Indikátor GPS začne taktéž blikat zeleně po dobu 4 minut. Jakmile 
bude získána Vaše GPS poloha, SPOT odešle zprávu včetně GPS polohy. Světelné indikátory GPS a odesílání zprávy budou 
blikat zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. Nechte SPOT pracovat dokud tlačítko POMOC nepřestane blikat. Pokud není 
GPS signál nalezen, bude indikátor GPS blikat červeně. Měli by jste se přesunout na místo s lepším výhledem. SPOT bude 
dále hledat GPS polohu po dobu dalších 4 minut. Pokud není GPS poloha nalezena ani po 4 minutách, SPOT zprávu odešle 
bez GPS polohy.  
Světelný indikátor GPS bude blikat červeně a indikátor odesílání zprávy bude blikat zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. 
Indikátor odeslání zprávy bude dále blikat zeleně po přenesení nejnovější zprávy a dále jednu (1) hodinu po skončení 
jednoho cyklu odeslání. 
 
Pro zrušení: 
Stiskněte a podržte tlačítko POMOC, dokud nezačne blikat červeně. Nechte SPOT pracovat, dokud tlačítko POMOC 
nepřestane blikat červeně. Indikátor odesílání zprávy začne blikat zeleně, značíc, že poslal Storno zprávu. 
  
Zprávy POMOC / Spot Assist jsou pro SPOT při odesílání prioritní. Stisknutím tlačítka POMOC / Spot zrušíte odesílání zpráv 
Check-In/OK, Vlastní zprávy a funkci TRACKINGu.  
 
 

SOS 
U situací ohrožujících Váš život nebo jiných krizových situací, odešlete zprávu mezinárodnímu záchrannému 
koordinačnímu centru GEOS (IERCC). GEOS upozorní příslušné záchranné jednotky na základě vaší lokality a 
Vámi zadaných osobních údajů - což může zahrnovat místní policii, dálniční hlídku, pobřežní hlídku, 
velvyslanectví Vašeho státu nebo konzulát, případně přímo záchranné a vyhledávací týmy. 
  
 
Cyklus odesílání 
SPOT odešle informace o SOS spolu s aktuální polohou GPS do GEOSu každých 5 minut až do zrušení nebo do vybití baterií. 
Pokud SPOT nemá dostatečný signál GPS, pokusí se odeslat zprávu i bez GPS polohy. 
Pro SOS neexistuje zkušební režim. Pokud aktivujete funkci SOS, bude záchranné koordinační centrum vždy jednat jako by 



šlo o reálnou krizovou situaci. 
 
POUŽITÍ tlačítka SOS 
Stiskněte a podržte tlačítko SOS, dokud se nerozbliká zeleně. Indikátor GPS začne taktéž blikat zeleně. Jakmile bude získána 
Vaše GPS poloha, SPOT odešle zprávu včetně GPS polohy. Světelné indikátory GPS a odesílání zprávy budou blikat zeleně a 
to po dobu přibližně 15 sekund. Pokud není GPS signál nalezen, bude indikátor GPS blikat červeně. Měli by jste se přesunout 
na místo s lepším výhledem. První zpráva bude odeslána po 1 minutě a bez ohledu, jestli byla získána GPS nebo nebyla. 
SPOT bude dále hledat GPS polohu po dobu dalších 4 minut. Pokud není GPS poloha nalezena ani po 4 minutách, SPOT 
zprávu odešle bez GPS polohy.  
Světelný indikátor GPS bude blikat červeně a indikátor odesílání zprávy bude blikat zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. 
Indikátor odeslání zprávy bude dále blikat zeleně po přenesení nejnovější zprávy a dále jednu (1) hodinu po skončení 
jednoho cyklu odeslání. 
 
Pro zrušení: 
Stiskněte a podržte tlačítko SOS, dokud se nerozbliká červeně . Nechte SPOT pracovat, dokud tlačítko SOS nepřestane blikat 
červeně. Indikátor odesílání zprávy začne blikat zeleně, značíc, že poslal Storno zprávu. 
  
JAK SPOT upřednostňuje SOS 
SOS zprávy mají nejvyšší prioritu.  
Stisknutím tlačítka SOS zrušíte odesílání zpráv Check-In/OK, Vlastní zprávy a funkce TRACKINGu. Pokud současně zmáčknete 
tlačítka SOS a POMOC, bude SPOT odesílat zprávy v kombinovaném POMOC/SOS módu. SPOT nedoporučuje uživatelům 
současné použití těchto dvou funkcí, jelikož by mohla záchrana přáteli i záchranným týmem najednou způsobobat 
komplikace.  

 
 

TRACKING (SLEDOVÁNÍ) 

 
Touto funkcí posíláte údaje o Vaší poloze a Vaši přátelé mohou sledovat průběh Vašeho dobrodružství v reálném 
čase s využitím Google Maps ™. Uložené waypointy můžete využít později. Vaši přátelé mohou sledovat Váš 
pokrok na webových stránkách, které vytvoříte na svém účtu SPOT. Za tuto službu mohou být účtovány zvláštní poplatky. 
Více se dozvíte po přihlášení na Váš účet na findmeSPOT.com. 
 
Cyklus odesílání 
Zprávy Trackingu jsou odesílány každých 10 minut po dobu 24 hodin nebo do odvolání. Můžete znovu zmáčknout tlačítko 
TRACKING pro restartování cyklu. Každá zpráva bude obsahovat 2 poslední polohy pro bezproblémové a spolehlivé značení 
trasy. Pokud SPOT nemůže získat aktuální GPS polohu, zpráva nebude odeslána. SPOT se pokusí zprávu odeslat znovu při 
příštím plánovaném intervalu. 
 
POUŽITÍ tlačítka TRACK PROGRESS 
Stiskněte a podržte tlačítko TRACK PROGRESS, dokud se nerozbliká zeleně. Indikátor GPS začne taktéž blikat zeleně. Jakmile 
bude získána Vaše GPS poloha, SPOT odešle zprávu s GPS polohou. Světelné indikátory GPS a odesílání zprávy budou blikat 
zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. Pokud není GPS signál nalezen, bude indikátor GPS blikat červeně. Měli by jste se 
přesunout na místo s lepším výhledem. SPOT bude dále hledat GPS polohu po dobu dalších 4 minut.  
 
Pokud není GPS poloha nalezena ani po 4 minutách, SPOT zprávu neodešle. Světelný indikátor GPS bude blikat červeně a 
indikátor odesílání zprávy bude blikat zeleně a to po dobu přibližně 15 sekund. 
 
Indikátor odeslání zprávy bude dále blikat zeleně po přenesení nejnovější zprávy a dále jednu (1) hodinu po skončení 
jednoho cyklu odeslání. 
 
Jste ve spěchu? Můžete indikátor vyresetovat tím, že aktivuje jakoukoli jinou funkci, nebo vypnutím a zapnutím SPOTu. 
 
Pro zrušení: 
Můžete zrušit všechny neodeslané zprávy stisknutím a přidržením tlačítka TRACK PROGRESS dokud nezhasne nebo vypnutím 
SPOTu. 
 
 
 



SVĚTELNÉ INDIKÁTORY 
 

INDIKÁTOR Blikající zelená Blikající červená 

Indikátor GPS Hledá GPS signál GPS poloha nenalezena 

Indikátor Odesílání zprávy Nastaveno další odeslání zprávy Poslední zpráva nebyla odeslána 

Check-in / OK nebo Vlastní zpráva Probíhá odesílání zprávy ---------- 

Tlačítko POMOC / HELP Režim POMOC/HELP aktivován POMOC/HELP odvoláno 

Tlačítko SOS SOS režim aktivován SOS odvoláno 

Tlačítko TRACK PROGRESS Režim TRACKINGu aktivován ---------- 

Tlačítko ON/OFF Přístroj zapnut Slabá baterie 

 
 
Životnost a výdrž baterií 
Pro optimální výkon používejte pouze baterie AAA Energizer Ultimate Lithium 8x. Tlačítko ON / OFF začne blikat červeně, 
pokud již jsou pro SPOT příliš slabé. Přílož nízká teplota a extrémní teplo může ovlivnit životnost baterie. Vždy s sebou noste 
náhradní baterie. Otestujte si svůj SPOT před každou cestou zasláním zprávy Check-In/OK. 
 
Na plně nabité AAA Energizer Ultimate baterie můžete očekávat následující výdrž: 
 

REŽIM 100% výhled na oblohu 50% výhled na oblohu 

Zapnutý SPOT, stand-by mód až 3 měsíce až 3 měsíce 

Funkce SOS/POMOC aktivována až 6 dnů až 3 dny 

TRACKING aktivní až 7 dnů až 3,5 dne 

Check-in / vlastní zpráva až 700 zpráv až 350 zpráv 

Vypnutý SPOT – uložené informace několik let se správně vloženými bateriemi 

 
Výkon a výdrž baterií SPOTu může být ovlivněna v prostředí, kde GPS čip musí delší dobu získávat GPS polohu, například při 
pokusu o odeslání zprávy z budovy nebo v extrémních podmínkách. Pro optimální výkon používejte SPOT v místech s jasným 
výhledem na oblohu. Pokud jste v nouzové situaci, kdy máte k dispozici jen alkalické nebo jiné nedobíjecí AAA lithiové 
baterie, může být SPOT schopen občas odeslat zprávy, ale výkon bude degradován. 
SPOT 2 je navržen jako robustní přístroj pro venkovní použití. Pád SPOTu na tvrdý povrch ho nepoškodí, ale může způsobit 
ztrátu výkonu a v některých případech dokonce i poškození baterie. Po pádu doporučujeme vyměnit baterie za nové. 
 

POKRYTÍ 

SPOT pracuje na mnoha místech na světě, včetně prakticky celé Severní Ameriky, Evropy, Austrálie a části jižní Ameriky, v 
severní Africe a v Asii, stejně jako v tisících kilometrů čtverečních na moři při pobřeží. Nezapomeňte zkontrolovat pokrytí 
ještě před cestou. V Rusku je omezena přesnost GPS v souladu s ruskými předpisy týkající se přesnosti GPS pro zařízení 
využívaných v Rusku. 
 

OPERAČNÍ PODMÍNKY 
 
Vodotěsný do hloubky 1 metru po dobu až 30 minut. 
Provozní teplota: -22 ° C až +140 ° F (-30 ° C až 60 ° C) 
Provozní nadmořská výška: -328 ft až 21.320 ft (-100m až 6500m) 
 


