
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНИ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Інтернет-магазин 
автотоварів

АВТОМАГНІТОЛИ — Магнітоли • Медіа-ресівери та станції • Штатні магнітоли • CD/DVD чейнджери • FM-модулятори/USB адаптери • Flash пам’ять • Перехідні рамки та роз’єми • Антени • Аксесуари  |
АВТОЗВУК — Акустика • Підсилювачі • Сабвуфери • Процесори • Кросовери • Навушники • Аксесуари  |  БОРТОВІ КОМП’ЮТЕРИ — Універсальні комп’ютери • Модельні комп’ютери • Аксесуари  | 
GPS НАВІГАТОРИ — Портативні GPS • Вмонтовані GPS • GPS модулі • GPS трекери • Антени для GPS навігаторів • Аксесуари  |  ВІДЕОПРИСТРОЇ — Відеореєстратори • Телевізори та монітори 
• Автомобільні ТВ тюнери • Камери • Видеомодулі • Транскодери • Автомобільні ТВ антени • Аксесуари  |  ОХОРОННІ СИСТЕМИ — Автосигналізації • Мотосигналізації • Механічні блокувальники
• Іммобілайзери • Датчики • Аксесуари  |  ОПТИКА ТА СВІТЛО — Ксенон • Біксенон • Лампи • Світлодіоди • Стробоскопи • Оптика і фари • Омивачі фар • Датчики світла, дощу • Аксесуари  |
ПАРКТРОНІКИ ТА ДЗЕРКАЛА — Задні парктроніки • Передні парктроніки • Комбіновані парктроніки • Дзеркала заднього виду • Аксесуари  |  ПІДІГРІВ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ — Підігріви сидінь  
• Підігріви дзеркал • Підігріви двірників • Підігріви двигунів • Автохолодильники • Автокондиціонери • Аксесуари  |  ТЮНІНГ — Віброізоляція • Шумоізоляція • Тонувальна плівка • Аксесуари  |
АВТОАКСЕСУАРИ — Радар-детектори • Гучний зв’язок, Bluetooth • Склопідіймачі • Компресори • Звукові сигнали, СГП • Вимірювальні прилади • Автопилососи • Автокрісла • Різне  | 
МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
• Перетворювачі • Пуско-заряджувальні пристрої • Конденсатори • Аксесуари  |  МОРСЬКА ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЗВУК — Морські магнітоли • Морська акустика • Морські сабвуфери • Морські підсилювачі 
• Аксесуари  |  АВТОХІМІЯ ТА КОСМЕТИКА — Присадки • Рідини омивача • Засоби по догляду • Поліролі • Ароматизатори • Клеї та герметики  |  РІДИНИ ТА МАСЛА — Моторні масла • Трансмісійні
масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 

km-130 
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Beacon Pocket

      Бездротовий охоронний пристрій з функцією 
GPS-трекінгу та PowerBank.
     
 Пристрій реагує на рух, наявність чи зникнення 
живлення та сигналу, а функція GPS-трекера 
визначає місцезнаходження приладу на мапі  в 
реальному часі за допомогою супутника та передає 
інформацію на мобільний телефон, планшет або 
комп'ютер.

Технічні характеристики:
- 10000 mAh
- Bluеtooth
- GPS
- GSM
- USB charging
- Mini SIM
- Акселерометр

Зарядка  мобільного пристрою від 
Beacon Pocket

      Підключіть пристрій через кабель від вашого те-
лефону або планшету. 

      Зарядка пристрою повинна розпочатись автома-
тично. Якщо після підключення телефон не почав за-
ряджатись, потрібно натиснути кнопку ON\OFF 
*автоматично зарядка телефону не починається, 
якщо Beacon Pocket вже перебував деякий час з під-
ключеним  кабелем. В такому разі треба увімкнути 
його  натисканням кнопки ON\OFF 
Якщо індикатор пристрою горить , це сигналізує що 
триває процес зарядки.

    Коли ваш  пристрій зарядиться повністю,то  
.Beacon Pocket  автоматично відключиться.
По мірі поступової розрядки Beacon Pocket , на ньому 
буде горіти все менша кількість індикаторів.
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Зарядка пристрою Beacon Pocket

      Підключіть Beacon Pocket до  мережевого заряд-
ного пристрою.
      Після підключення на Beacon Pocket почнуть 
миготіти індикатори. Якщо всі індикатори горять-це 
свідчить про те, що Beacon Pocket повністю заряд-
жений.
      Після повного зарядження пристрій автомотично 
припинить споживання енергії.  

Рекомендації з експлуатації Beacon Pocket

! Не залишайте пристрій у місцях
з низькою температурою середовища.

! Пам’ятайте, що холод зменшує
ємність акумулятора

! Заряджайте пристрій тільки
оригінальними зарядними пристроями 

! Намагайтесь підтримувати заряд
пристрою на рівні 80%

! Не допускайте повної розрядки пристрою  
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Характеристики пристрою

Живлення, периферія, пам’ять

Напруга живлення: 4.2 В

Споживання в режимі 
сну: 100 мкА

Споживання в робочо-
му режимі:

35 мА

Прийом і передача даних

Тип антени GPS \ GSM: Вбудовані

Модуль GSM \ GPS: SIM868

Канал передачі даних: GSM850 \ 900 \ 1800 \ 
1900 МГц

Чутливість GPS \ ГЛО-
НАСС прійомніка: -167dBm

Час холодного старту: 29сек

Час гарячого старту: 1сек

Споживання при заряді 
акумулятора 1 А

Встроенній акумулятор 10 000мА

Час роботи від вбудова-
ного акумулятора в ре-
жимі сну з активацією 
1 раз на добу на 5 хв

до 2000 діб

Внутрішня пам’ять 
«чорний ящик» 1500точек
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Різне

Конфігурація та
налаштування Bluetooth, SMS, GPRS

Оновлення ПО Bluetooth, GPRS

Протокол Teltonika FM4100

Габаритні розміри 
модуля 148х77х14 мм

Робоча температура: від -20 до + 70С

Виконання корпусу Ip50

Вага модуля 222г
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Гарантійні зобов’язання
    Виробник гарантує відповідність пристрою вимо-
гам ГОСТ
Гарантійний термін - 12 місяців з дня продажу.
Постачальник не приймає претензій з приводу 
якості, якщо пристрій експлуатувалося в режимах і 
умовах, які порушують правила експлуатації, зазна-
чені в даній технічної документації.

Гарантія не діє в наступних випадках:
• при наявності механічних пошкоджень і наявних 
ознак втручання в конструкцію;
• без чека або (і) позначки організації, яка продала 
пристрій
• без належної упаковки, яка потрібна для транспор-
тування
    
    Виробник не несе відповідальність за неналеж-
не використання пристрою, і за використання при-
строю які суперечать чинному законодавству та 
стандартам безпеки.

    Для отримання дозволу на міжнародну передачу 
GPS-трекера Beacon Car необхідно звернутися до 
Державної служби експортного контролю України в 
порядку, встановленому законодавством.
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Підтвердження відповідності:
Пристрій відповідає таким вимогам:
ДСТУ EN 60950-1 діє до: 2015
ДСТУ ETSI EN 301 489-19: 2008
ДСТУ ETSI EN 300 440-2 діє до: 2014

Гарантійний талон

    
     Офіційний постачальник і представник ТОВ 
«Биакон» Сумська 57, м. Харків, Україна, 61022
тел. +38 (050) 590-08-08

     Офіційний виробник: ТОВ «ФП Груп»., Вул. Сумсь-
ка 57, м. Харків, Україна, 61022
тел. +38 (057) 764-29-24

Реєстрація пристрою

stat.beacon.org.ua
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