Petunjuk Penggunaan Aplikasi Trax.Center

Terlebih dahulu cari dan install aplikasi 'Trax Center'
melalui Google Play Store.

Setelah selesai instalasi, Buka/Open aplikasi.

Harap menunggu sebentar, tampilan login akan muncul dalam
beberapa saat.

Masukan User dan Password, kemudian pilih Daftar/Login.

Bila belum memiliki akun user, masukan user yg di akan di buat.

Setelah login sukses, tutup dan buka ulang aplikasi.

Ini adalah tampilan utama dan menu aplikasi. Untuk Registed GPS
baru, pilih 'Register'.

Masukkan data GPS dengan lengkap dan benar, kemudian pilih
'Setting SMS', selanjutnya pilih Register.

Setelah GPS baru ter-register, tutup dan buka ulang aplikasi.

Pada daftar kendaraan ini dapat melakukan pencarian
berdasarkan plat nomor, kecepatan, dll.

Pada menu Edit berisi detail data GPS.

Notifikasi text dan suara dapat di sesuaikan dengan selera dan
dapat di non aktifkan.

Pada menu perintah ini dapat mengirimkan berbagai perintah ke
GPS.

Beberapa perintah penting akan di sertai konfirmasi untuk
menghidari kesalahan.

Status perintah yg terkirim akan muncul pada bagian bawah.

Perintah 'Restore' untuk menonaktifkan Relay Pemutus.

Perintah 'STATUS' untuk mengetahui kondisi GPS.

Perintah 'CALL/SADAP' untuk mendengarkan percakapan dalam
kabin mobil.

Perintah 'CEK PULSA' untuk mengecek sisa pulsa simcard GPS.
Hanya berfungsi untuk type GT06N keluaran 2015+

Perintah lainnya terdapat beragam pilihan.
Bisa di kirim melalui SMS atau Internet.
Jika via SMS, hasilnya dapat dilihat pada inbox SMS.

Jika melalui internet, hasilnya terdapat pada bagian bawah.

Daftar notifikasi yang telah diterima.

Tampilan history perjalanan.

Tampilan statistik Kecepatan dan Jarak Tempuh harian.

Pembayaran (Layanan + Paket Data) dapat dilakukan secara
online. Pilih kendaraan yang akan dibayar, kemudian pilih Order
( 1 / 3 / 6 / 12 bulan )

Jumlah yang harus ditransfer tertera dan harus sama (jangan
dibulatkan) karena menggunakan sistem otomatis.

Tampilan Profile untuk data pribadi dan merubah password.

Pilih menu 'Peta Citra / Jalan' untuk merubah tampilan tipe peta.

Pengaturan pesan suara terdapat pada Setting, Language & Input.

Pilih Text-to-speech output.

Setelah melakukan transfer, pilih 'Konfirmasi Transfer'.
Maka layanan + paket data otomatis diperpanjang dan terisi.

Tampilan logout aplikasi.

Pastikan 'Google TTS' sudah terinstal, bila belum bisa install dari
Play Store. Setting pilihan bahasa, pilih icon 'Gear/Gir'

