GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker)
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟ
Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε ζπζθεπή GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ .Απηό ην εγρεηξίδην δείρλεη πώο λα ρεηξηζηείηε
ηε ζπζθεπή εύθνια θαη ζσζηά. ηγνπξεπηείηε πσο ζα δηαβάζεηε ζσζηά ην εγρεηξίδην πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην
πξντόλ (νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεγνύκελε ζεκείσζε ζε απηό ην
εγρεηξίδην).

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.Πεξίιεςε ιεηηνπξγηώλ
2.Δθαξκνγέο
3.Πεξηγξαθή ιεηηνπξγηθνύ
3.1.Μπξνζηηλή όςε
3.2.Πίζσ όςε
3.3.Πιάγηα όςε
3.4.Κάησ όςε
4.Υαξαθηεξηζηηθά
5.Υξήζε
5.1.Σνπνζέηεζε θάξηαο SIM
5.2.Δγθαηάζηαζε GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ(GPS vehicle tracker)
5.3.Άλνηγκα ζπζθεπήο
5.4.Έλαξμε
5.5.Αιιαγή ή επαλαθνξά ηνπ θσδηθνύ
5.6.Δμνπζηνδόηεζε ρξήζεο ζπζθεπήο
5.7.πληεηαγκέλεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
5.8.Απηόκαηε παξαθνινύζεζε
5.9.Σειεξπζκηζηήο ιαδηώλ θαη ξεύκαηνο
5.10.Αιιαγή ξύζκηζεο κεηαμύ “track”(εληνπηζκνύ) θαη “monitor” (ειεγθηή)
5.11.Γεσ-θξάρηεο
5.12.Δηδνπνίεζε θίλεζεο
5.13.Δηδνπνίεζε ππέξβαζεο νξίνπ ηαρύηεηαο
5.14.Δπαλεθίλεζε ηνπ αληρλεπηή
5.15.Κνπκπί SOS
5.16.Δηδνπνίεζε δηαθνπήο ξεύκαηνο
5.17.Δθαξκνγή αξηζκνύ ζε online πιαηθόξκα ζέζεο
5.18. Αιιαγή ξύζκηζεο κεηαμύ “ηειεθώλνπ”(phone) θαη “δηθηύνπ” (web)
5.19.Ρύζκηζε GPRS
6.Πξνεηδνπνηήζεηο

4 Υαπακηηπιζηικά
αληηθείκελν
Γηαζηάζεηο
βάξνο
δίθηπα
ζπρλόηεηα
Σζηπάθη GPS
Μνλάδα GSM/GPRS
Δπαηζζεζία GPS
Αθξίβεηα GPS
Υξόλνο πξώηνπ ζηίγκαηνο
πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο
Μπαηαξία
Αλακνλή
Θεξκνθξ. απνζήθεπζεο
Θεξκνθξ. Λεηηνπξγίαο
Τγξαζία

ραξαθηεξηζηηθά
85mm x 63mm x 25mm (3.3΄΄ *2.5΄΄*0.98΄΄)
160 g
GSM/GPRS/GPS
850/1800/1900Mhz ή 850/900/1800/1900
Σζηπάθη SIRFS
Siemens MC55 or Siemens MC56 or Simcom300 or Simcom340
-159dBm
5m
Κξύα ζέζε : 45s
Θεξκή ζέζε : 35s
Καπηή ζέζε : 1s
10V-36V
Ληζίνπ Φνξηηδόκελε κε δπλαηόηεηα αιιαγήο 3.7V 1500mAh
48 ώξεο
-40◦C έσο +85◦C
-20◦C έσο +55◦C
5%-95%

1.Πεπίλητη λειηοςπγιών
Λεηηνπξγεί βάζεη ππαξρόλησλ δηθηύσλ GSM/GPRS θαη δνξπθόξσλ GPS, απηό ην πξντόλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη
ηε ζέζε θαη λα ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζηόρν κε SMS ή GPRS.

ΔΝΟΣ.
5.4
5.5.1
5.5.2

admin123456 6971234567
noadmin123456 6971234567
stopoil123456
supplyoil123456
stopelec123456
Supplyelec123456
root123456

ΑΠΑΝΣΗΗ SMS
Begin ok
Change password ok
Resume password ok
Password is 123456
Admin ok
No admin ok
Stop oil ok
Supply oil ok
Stop electricity ok
Supply electricity ok
System will reboot

Καηάζηαζε ειεγθηή(monitor)
Καηάζηαζε αληρλεπηή(tracker)
Πξνζζήθε αξηζκνύ ζε
πιαηθόξκα
10 Καηάζηαζε web
Καηάζηαζε ηειεθώλνπ
11 πληεηαγκέλεο πξαγκαηηθνύ
ρξόλνπ
12 Απηόκαηνο εληνπηζκόο
Απηόκαηνο εληνπηζκόο
Αθύξσζε απηόκαηνπ
εληνπηζκνύ

monitor123456
tracker123456
number6971234567

Monitor ok
Tracker ok
Set number ok

5.10.2
5.10.3
5.17

web123456
telephone123456

Set web ok
Set telephone ok
Geo-info

5.18.1
5.18.2
5.7

at30sum15
at30sum0
noat123456

Auto track ok
Auto track ok
Cancel auto track ok

5.8.1
5.8.2
5.8.3

13 Γεσ-θξάρηεο
Καηάξγεζε γεσ-θξάρηε
14 Δηδνπνίεζε θίλεζεο
Καηάξγεζε εηδνπνίεζεο
θίλεζεο
15 Τπέξβαζε νξίνπ ηαρύηεηαο
Καηάξγεζε εηδνπνίεζεο
16 Δηδνπνίεζε SOS
17 Δηδνπνίεζε δηαθνπήο ξεύκαηνο

stockade123456geo-info;geo-info
nostockade123456
Move123456
nomove123456

Stockade ok
No stockade ok
Move ok
Cancel move ok

5.11.1
5.11.2
5.12.1
5.12.2

speed123456 080
nospeed123456
Παηείζηε ην sos γηα 3’

Speed ok
Cancel speed ok
Help me! + geo-info
Cut power alert

5.13.1
5.13.2
5.15
5.16

18 Ρπζκίζεηο GPRS
19 Ρύζκηζε APN

ip 123.98.43.254port2456
apn123456Rcmnet

Set ip address and port ok
Set APN ok

5.19.1
5.19.2

1
2

3
4
5
6

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ
Δγθαηάζηαζε
Αιιαγή θσδηθνύ
Δπαλαθνξά θσδηθνύ

SMS
begin123456
password123456 6668888
resume password

Πξνζζήθε αξηζκνύ
Γηαγξαθή Αξηζκνύ
Γηαθνπή ιαδηνύ
Παξνρή ιαδηνύ
Γηαθνπή ξεύκαηνο
Παξνρή ξεύκαηνο
Δπαλεθθίλεζε αληρλεπηή
(tracker)

7
8
9

2.Δθαπμογέρ
Δλνηθίαζε νρεκάησλ/δηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ θ.ι.π.
Πξνζηαζία πεξηνπζίαο θ.ι.π.
Πξνζηαζία νδεγώλ ΣΑΥΙ
Aληηθιεπηηθή πξνζηαζία νρεκάησλ

5.6.2
5.6.3
5.9.1
5.9.1
5.9.2
5.9.2
5.14

3 Πεπιγπαθή λειηοςπγικού
3.1 Μπποζηινή ότη

3.2 Πίζυ ότη

3.3 Πλάγια ότη

θεξαία GSM/GPRS

θόθθηλν ιακπάθη-έλδεημε ζήκαηνο

θεξαία GPS

3.4 Κάηυ ότη

Πηέζηε γηα λα αθαηξέζεηε ηελ SIM

θνπηί θαισδίσλ

κηθξόθσλν

θνπκπί S.O.S

δηαθόπηεο δηαθνπήο ιαδηνύ & ξεύκαηνο

5 Υπήζη
5.1 Δγκαηάζηαζη κάπηαρ SIM
Βεβαησζείηε όηη έρεηε ανενεπγή ηην πποώθηζη κλήζευν θαη απενεπγοποιημένο ηον κυδικό PIN.
To SMS πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή θεηκέλνπ.
5.1.1 Σνπνζεηείζηε ηελ θάξηα SIM ζηε ζήθε ηεο θάξηαο.
5.1.2 Σνπνζεηείζηε ην θνπηί ηεο θάξηαο ζηελ εηδηθή ππνδνρή όπσο ζην ζρήκα

5.2 Δγκαηάζηαζη GPS tracker οσημάηυν
Σν GPS/GSP/GPRS tracker πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη από εηδηθό ειεθηξνιόγν απηνθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ζαο..
Υσξίο άδεηα ,ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα επηζθεπάζεη θαη λα κεηαθηλήζεη ην GPS ζηελ ηύρε. Αλ ην επηρεηξήζεηε ρσξίο
ηελ θαηάιιειε γλώζε κπνξεί λα πξνθαιέζεηε αλεπαλόξζσηε δεκηά.
5.2.1 Δγκαηάζηαζη κοςηιού καλυδίυν

5.2.2 Δγκαηάζηαζη ηος GPS tracker ζηο όσημά ζαρ

Βήμαηα εγκαηάζηαζηρ (πποζοσή : η ακόλοςθη εγκαηάζηαζη ππέπει να γίνεηε ΥΩΡΙ ΡΔΤΜΑ!!)
καλώδιο για ηη διακοπή ηηρ παποσήρ λαδιού
Σν θίηξηλν θαιώδην ζπλδέεη ην άθξν 86 ηνπ αλακεηαδόηε(relay feet 86), ην
άθξν 85 ζην ζεηηθό ειεθηξόδην 12V DC, ην άθξν 87 θαη ην άθξν 30 ζε
ζεηξά κε ηελ παξνρή ηνπ θπθιώκαηνο ιαδηνύ.
Πξνζνρή απηή ε ζύλδεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα ζπληζηάηαη απηόο
ν δηαθόπηεο λα κελ ζπλδεζεί ζην όρεκα

καλώδιο για ηη διακοπή ηος πεύμαηορ
Σν άζπξν ζπλδέεη ην άθξν 86 ηνπ αλακεηαδόηε, ην άθξν 85 ζην ζεηηθό
ειεθηξόδην 12V DC, ην άθξν 87 θαη ην άθξν 30 ζε ζεηξά κε ηελ παξνρή
ηνπ θπθιώκαηνο ξεύκαηνο.
Πξνζνρή απηή ε ζύλδεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα ζπληζηάηαη
απηόο ν δηαθόπηεο λα κελ ζπλδεζεί ζην όρεκα

κοςμπί ζςναγεπμού έκηακηηρ ανάγκηρ SOS
Σν κπιε θαιώδην ζπλδέεη ην ζεηηθό ειεθηξόδην ηνπ θνπκπηνύ ζπλαγεξκνύ ,
θαη ην καύξν θαιώδην ζπλδέεη ην αξλεηηθό ειεθηξόδην ηνπ θνπκπηνύ
ζπλαγεξκνύ.

γπαμμή παποσήρ πεύμαηορ
Σν θόθθηλν θαιώδην ζπλδέεη ην ζεηηθό πόιν +12 V
θαη ην καύξν θαιώδην ηνλ αξλεηηθό πόιν -12V.

5.3 Άνοιγμα ζςζκεςήρ
5.3.1 Σνπνζεηείζηε ηε ζπζθεπή ζην όρεκά ζαο, κεηά βάιηε ηελ θάξηα SIM ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή.
5.3.2 Γηα ηελ πξώηε ρξήζε, παξαθαιώ ξπζκίζηε ηε κνλάδα θαη απνθαηαζηήζηε ηηο ξπζκίζεηο.(αλαηξέμηε ζηελ
ελόηεηα 5.4 γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο)
5.3.3 ε 40 δεπηεξόιεπηα ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα απνθαηαζηαζεί ην ζήκα ηνπ GSM θαη ηνπ
GPS.Σν θόθθηλν ιακπάθη ζα ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη θάζε 2 δεπηεξόιεπηα όηαλ ην GPS είλαη ζε θαηάζηαζε
αλακνλήο. Όηαλ ην κπιε ιακπάθη παξακέλεη αλακκέλν ε ζπζθεπή έρεη εγθαηαζηαζεί ζσζηά.
5.3.4 Όηαλ ε ζπζθεπή ιακβάλεη θαλνληθά ζήκα GPS,ηόηε κπνξεί αλ εθηειέζεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο.
5.4 Έναπξη
ηείιηε “begin+κυδικό” (πχ.begin123456) κε sms ζηε ζπζθεπή. Θα ζαο έξζεη απαληεηηθό κήλπκα “begin ok”.
5.5 Αλλαγή κυδικού
5.5.1 ηείιηε sms “password+παλιόρ κυδικόρ+κενό+νέο κυδικό” (πρ. password123456 654321 ) αλ ν λένο ζαο
θσδηθόο είλαη 654321.Θα ζαο έξζεη απαληεηηθό κήλπκα “change password ok” . Ο θσδηθόο ζαο πξέπεη λα είλαη 6
ςεθίσλ γηα λα ηνλ αλαγλσξίδεη ε ζπζθεπή.
5.5.2

ηείιηε sms “ resume+κυδικόρ” (πρ. resume123456 ) .Θα ιάβεηε ηόηε “ resume password ok,password is
123456” γηα λα επαλαθέξεηε ηηο ξπζκίζεηο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ λένπ θσδηθνύ.

5.6 Δξοςζιοδόηηζη σπήζηρ ζςζκεςήρ
Μπνξνύλ κόλν 4 λνύκεξα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ θάζε ζπζθεπή.
5.6.1 Καιέζηε 10 θνξέο ηε ζπζθεπή θαη έηζη ζα θάλεηε απηόκαηα ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ έλα από
ηα εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα.
5.6.2 ηείιηε “admin+ κυδικό+κενο+απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος” (πρ. admin123456 6971234567 ) γηα λα
ζέζεηε ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ ζαο σο εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν. Σα ππόινηπα λνύκεξα ζα πξέπεη λα
εμνπζηνδνηνύληαη από ην πξώην λνύκεξν πνπ δόζεθε ζηε ζπζθεπή. Θα ιάβεηε “admin ok!”
5.6.3 ηείιηε “noadmin+κυδικόρ+κενό+απιθμόρ εξοςζιοδοηημένος κινηηού” (πρ. noadmin123456
6971234567 ) .Θα ιάβεηε “noadmin ok” θαη ζα έρεη δηαγξαθεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο.
5.6.4 Γηα λα έρεηε θαη roaming ζα πξέπεη λα βάιεηε ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε γηα παξάδεηγκα
ζηείιηε “send admin123456 00306971234567” ζηε ζπζθεπή γηα λα εμνπζηνδνηήζεηε ην λνύκεξα 6971234567.
5.7 ςνηεηαγμένερ ππαγμαηικού σπόνος
5.7.1 Αλ δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο ,όπνηνο αξηζκόο θάλεη αλαπάληεηε ζηε ζπζθεπή ζα ιακβάλεη
κήλπκα κε ζπληεηαγκέλεο. Αλ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο ηόηε ε ζπζθεπή ζα απαληά κόλν ζηηο θιήζεηο

απηνύ ηνπ αξηζκνύ.
5.7.2 Όηαλ έλα από ηα εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα θαιεί ηε ζπζθεπή ,απηή ζα θιείλεη ηελ θιήζε θαη κέζα ζε ιίγα
δεπηεξόιεπηα ζα ζαο ζηέιλεη κήλπκα κε ηελ αθόινπζε κνξθή :
Βάιηε ηνπο δύν αξηζκνύο ζην Google Earth , ζην Google Map ή ζην ράξηε ηεο ζειίδαο καο
www.force1.gr (π.ρ. 22.787135,113.893050) θαη ακέζσο ζα απνηππσζεί ε ζέζε ηεο
ζπζθεπήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θόζκνπ θαη αλ βξίζθεηαη.

5.8 Αςηόμαηη παπακολούθηζη
Αλαθέξεη ζπληεηαγκέλεο ζε δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ ζην εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν γηα 15 θόξεο.
5.8.1 Ρύζκηζε: ηείιηε “at30sum15+κυδικόρ”, (πρ.at30sum15123456) , ζα ζαο απαληήζεη “auto track set ok” , ζα
ζαο αλαθέξεη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ζε δηαζηήκαηα 30 δεπηεξνιέπησλ γηα 15 θνξέο.Η ξύζκηζε κπνξεί αλ είλαη ην
πνιύ κέρξη ηελ ηηκή 65535.
5.8.2 ηείιηε “ at30sum0” (πρ. at30sum0 ) ζα ζαο απαληήζεη “auto track set ok”, ζα ζαο ζηείιεη αξθεηά sms.
5.8.3 Αθύξσζε : ηείιηε “noat+κυδικό” (πρ. noat123456 ), ζα ζαο απαληήζεη “cancel auto track ok” θαη
αθπξώλεη ηελ απηόκαηε παξαθνινύζεζε.
5.9 Σηλεπςθμιζηήρ λαδιού και πεύμαηορ
5.9.1 Έιεγρνο ιαδηνύ
ηείιηε “stopoil+κυδικό” (πρ. stopoil123456 ) ,ζα ζαο απαληήζεη “stop oil ok”
ηείιηε “supplyoil+ κυδικό” (πρ. supplyoil123456 ) , ζα ζαο απαληήζεη “supply oil ok”.
5.9.2 Έιεγρνο ξεύκαηνο
ηείιηε “stopelec+κυδικόρ” (πρ. stopelec123456 ) , Θα ζαο απαληήζεη “ stop electricity ok” .
ηείιηε “supplyelec+ κυδικόρ” (πρ. supplyelec123456 ) , ζα ζαο απαληήζεη “ supply electricity ok”
Αλ δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν , όινη νη αξηζκνί κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηε ζπζθεπή. Αλ ππάξρεη
εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν , κόλν απηό ην λνύκεξν κπνξεί λα ειέγρεη ηε ζπζθεπή.
5.10 Αλλαγή πύθμιζηρ μεηαξύ “track”(ενηοπιζμού) και “monitor” (ακοςζηκή παπακολούθηζη)
5.10.1 Η ζπζθεπή είλαη ξπζκηζκέλε ζην “tracker”
5.10.2 ηείιηε “monitor+κυδικόρ” (πρ. monitor123456 ) θαη ζα ζαο απαληήζεη “ monitor ok!” θαη ε ζπζθεπή ζα
“γπξίζεη” ζην monitor, έηζη θαιώληαο ηε ζπζθεπή ζα κπνξείηε λα αθξναζηείηε ην ηη ιέγεηαη κέζα ζην απηνθίλεην.
5.10.3 ηείιηε “tracker+κυδικό” (πρ. tracker123456 ) θαη ζα ζαο απαληήζεη “tracker ok!” θαη ε ζπζθεπή έρεη
επαλέιζεη ζηελ ξύζκηζε track.
5.11 Γευ-θπάσηηρ
Μπνξείηε λα βάιεηε κέζσ ζπληεηαγκέλσλ έλα γεσ-θξάγκα ώζηε ην αληηθείκελν πνπ παξαθνινπζείηε λα κελ
θεύγεη από ηα όξηα πνπ έρεηε ζέζεη. ε πεξίπησζε πνπ μεθύγεη από ηα όξηα ζα ιάβεηε εληόο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ
κήλπκα.
5.11.1 Ρύζκηζε: Όηαλ ε κνλάδα κέλεη αθηλεηνπνηεκέλε ζε έλα κέξνο γηα 3-10 ιεπηά , ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη
κήλπκα “ stockade+κυδικόρ +κενό+ελάσιζηο γευγπαθικό πλάηορ,ελάσιζηο γευγπαθικό μήκορ;μέγιζηο
γευγπαθικό πλάηορ,μέγιζηο γευγπαθικό μήκορ”. Θα ζαο απαληήζεη “stockade!+ γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο).
εκείσζε: Σα πξώηα κήθε θαη πιάηε αλαθέξνληαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ θξάγκαηνο πνπ ζέιεηε λα
νξίζεηε θαη ηα δεύηεξα κήθε θαη πιάηε αλαθέξνληαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ θξάγκαηνο ζαο.
5.11.2 Αθύξσζε : ηείιηε “ nostockade+κυδικό” , ζα ζαο απαληήζεη “no stockade ok” θαη απελεξγνπνηεί απηή
ηε ιεηηνπξγία.
5.12 Διδοποίηζη κίνηζηρ
5.12.1 Ρύζκηζε : όηαλ ε κνλάδα κέλεη αθίλεηε γηα 3-10 ιεπηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα
“move+κυδικό” , ηόηε ε κνλάδα ζα ζαο απαληήζεη “move ok!”. ε πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα θηλεζεί ζα ιάβεηε
κήλπκα “ move” θαζώο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηηο κνλάδαο ζην εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν.
5.12.2 Αθύξσζε : ηείιηε “ nomove+θσδηθό” ,ζα ιάβεηε “cancel move ok” θαη έηζη ζα απελεξγνπνηείηε ηελ
ιεηηνπξγία εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε θίλεζεο.
5.13 Διδοποίηζη ςπέπβαζηρ οπίος ηασύηηηαρ
5.13.1 Ρύζκηζε : ηείιηε κήλπκα “speed+κυδικό+κενό+080” ζε πεξίπησζε πνπ ην κέγηζην όξην ηαρύηεηαο ζέιεηε
λα είλαη 80 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα Όηαλ ε κνλάδα μεπεξάζεη ηα ρηιηόκεηξα αλά ώξα πνπ έρεηε νξίζεη ζα ιάβεηε
κήλπκα “speed+080!+ζπληεηαγκέλεο”. Θα ζαο έξρεηαη κία εηδνπνίεζε ζε θάζε ξύζκηζε.
5.13.2 Αθύξσζε: ηείιηε “nospeed+κυδικό”, ζα ιάβεηε “cancel speed ok”.
5.14 Δπανεκκίνηζη ηος tracker
ηείιηε “root+κυδικό” θαη ζα ιάβεηε “system will root”. O tracker ζαο ζα θάλεη επαλεθθίλεζε.
5.15 Κοςμπί SOS
Παηήζηε ην θνπκπί SOS γηα 3 δεπηεξόιεπηα θαη ζα ζηαιεί κήλπκα “help me!+ζπληεηαγκέλεο” ζε όια ηα
εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα. Σν κήλπκα ζα ζηέιλεηαη απηόκαηα θάζε 3 ιεπηά. Θα ζηακαηήζεηε λα ιακβάλεηε
κελύκαηα όηαλ έλαο από ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο ζηείιεη πίζσ ην πξνεγνύκελν κήλπκα ζηε κνλάδα.

5.16 Διδοποίηζη διακοπήρ πεύμαηορ
Αλ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν θνπεί ε παξνρή ηνπ ξεύκαηνο ζα ιάβεηε κήλπκα εηδνπνίεζεο “cut power alert”
5.17 Δθαπμογή απιθμού ζε online πλαηθόπμα θέζηρ
Πξνζζέζηε ηνλ αξηζκό ηεο ζπζθεπήο ζηελ online πιαηθόξκα ζέζεο γηα παξαθνινύζεζε. Πξνζζέηνληαο ηνλ αξηζκό
απηό ζηείιηε “number+αξηζκόο ζπζθεπήο” ζηνλ tracker ζαο. Θα ιάβεηε “set number ok” .
5.18. Αλλαγή πύθμιζηρ μεηαξύ “ηηλεθώνος”(phone) και “δικηύος” (web)
5.18.1 Γηα λα ζηείιεηε GPS δεδνκέλα ζε δηεύζπλζε IP:
Ρύζκηζε: ηείιηε “web+κυδικό” ζηε ζπζθεπή. Αλ ξύζκηζε είλαη επηηπρήο ζα ιάβεηε “set web ok”
Μεηά από απηό κπνξείηε λα θαιέζεηε ηε ζπζθεπή, απηή λα ην θιείζεη θαη λα ιάβεηε ηα δεδνκέλα GPS ζηε
δηεύζπλζε IP .
5.18.2 Γηα λα ζηείιεηε GPS δεδνκέλα ζε αξηζκό ηειεθώλνπ:
Ρύζκηζε : ηείιηε “ telephone+κυδικό” ζηε ζπζθεπή. Αλ ε ξύζκηζε είλαη επηηπρήο ζα ιάβεηε “ set telephone ok”
Καη ηόηε όηαλ θαιείηε ηε ζπζθεπή ζαο ζα ζαο ζηέιλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ζην εμνπζηνδνηεκέλν θηλεηό
5.19 Ρςθμίζειρ GPRS
Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο GPRS πξέπεη λα νξίζεηε IP, Θπξίδα(port) θαη APN (access point name)
ηέιλνληαο sms.
5.19.1 Ρύζκηζε δηεύζπλζεο IP θαη ζπξίδαο
Η δηεύζπλζε IP θαη ε ζπξίδα ηνπ πξσηνθόιινπ Δπηθνηλσλίαο ζηνλ tracker κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα
κεηαθέξεη δεδνκέλα ζε άιιε πιαηθόξκα. ηείιηε “διεύθςνζη IP+νούμεπο θςπίδαρ” . Αλ ε δηεύζπλζε IP θαη ε
ζπξίδα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ ζηα 123.98.43.254 θαη 2456 ζηείιηε “123.98.43.254port2456” θαη ζα ζαο
απαληήζεη “set ip address and port ok” .
5.19.2 Ρύζκηζε APN
Γηα λα ζηείιεηε δεδνκέλα GPS ζε δηεύζπλζε IP, πξέπεη θαη πάιη λα ζέζεηε έλα αζύξκαην δίθηπν Acccess Point
Name(APN). Αλ δε γλσξίδεηε ην APN κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην θνληηλό ζαο πξνκεζεπηή θαη ηερληθό
δηθηύνπ. Γηα λα νξίζεηε APN “apn+ κυδικόρ+κενό+APN” γηα παξάδεηγκα “apn123456 cmnet” . Σόηε ζα ιάβεηε
“set APN ok” .

6.Πποειδοποιήζειρ
6.1 ηγνπξεπηείηε πσο δηαβάζαηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ.
6.2 Δηζάγεηε ηελ θάξηα SIM πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηε ζπζθεπή θαη ζηγνπξεπηείηε πσο δελ έρεη θσδηθό
(απελεξγνπνηείζηε ηνλ PIN), αιιηώο ε ζπζθεπή δε ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά.
6.3 Ο tracker ζαο δνπιεύεη ζε ηάζε 10V-36V.
6.4 ηγνπξεπηείηε πσο ηα θαιώδηα είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλα θαη ηόηε ζπλδέζηε ηε ζπζθεπή κε ξεύκα.
6.5 Κξαηείζηε ηε ζπζθεπή ζηεγλή. Οπνηνπδήπνηε είδνπο πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
ζπζθεπήο.
6.6 Καζαξίζηε ηε κνλάδα κε έλα ζηεγλό παλί ρσξίο νπνηνδήπνηε θαζαξηζηηθό.

