GSM/GPRS/GPS Tracker 103B plus
Δγρεηξίδην Υξήζεο
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Πξόινγνο

no

Πεξηερόκελα

6.2 Δγθαηάζηαζε θαξηώλ SIM

6.4 GSM/GPS Έλδείμεηο LED

6.7 Δμνπζηνδόηεζε
6.8 Απιόο Δληνπηζκόο
6.9 Απηόκαηνο ζπλερήο εληνπηζκόο

r

6.6 Αιιαγή θσδηθνύ πξόζβαζεο

.g

6.5 Δθθίλεζε

ts

6.3 Δλεξγνπνίεζε GPS Tracker.
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6.1 Δγθαηάζηαζε

si
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αο επραξηζηνύκε γηα ηελ αγνξά ηνπ tracker. Σν εγρεηξίδην απηό δείρλεη πώο λα
ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή νκαιά θαη ζσζηά. ηγνπξεπηείηε όηη δηαβάζεηε ην
εγρεηξίδην πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ απηό. Παξαθαιώ
ζεκεηώζηε όηη πξνδηαγξαθέο θαη πιεξνθνξίεο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο ρσξίο
πξνεγνύκελε εηδνπνίεζε ζε απηό ην εγρεηξίδην. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζα
ελζσκαησζεί ζηελ ηειεπηαία έθδνζε. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ αλαιακβάλεη
θακία επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο ζην παξόλ έγγξαθν.

6.10 Απηόκαηε ελεκέξσζε αιιαγήο πνξείαο
6.11 θαηαζηνιή drift δνξπθόξνπ GPS
6.12 Η απόιπηε δηεύζπλζε κέζσ SMS
6.13 Δληνπηζκόο ππεξεζίαο (LBS)

w

6.14 Ηρεηηθή παξαθνινύζεζε
6.15 Καηαγξαθή δεδνκέλσλ

w

6.16 Φόξησζε δεδνκέλσλ

w

6.17 Πξνώζεζε κελύκαηνο ησλ ζε πάξνρν
6.18 Έιεγρνο ρξεώζεσλ

.te

6.19 πλαγεξκνί εηδνπνηήζεσλ

6.20 Γηαθνπή θαπζίκνπ & ηξνθνδνζίαο

6.22 Αθόπιηζε

ch

6.21 Όπιηζε

no

6.23 Λεηηνπξγίεο ηειερεηξηζηεξίνπ – ξπζκίζεηο θιεηδώκαηνο ζπξώλ
6.24. Δηδνπνηήζεηο ζε θαηάζηαζε όπιηζεο
6.25. Αζόξπβε ιεηηνπξγία ζεηξήλαο

6.27 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο.
6.28 Δπαλαθνξά (reset) ξπζκίζεσλ
6.29 Έιεγρνο IMEI
6.30 Ρύζκηζε (ηνπηθήο) Ώξαο

6.33 Ρύζκηζε GPRS

6.35. Σξόπνη ελαιιαγήο κεηαμύ "SMS" θαη "GPRS"

r

6.36 πιαηθόξκα Web θαη PC εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ παξαθνινύζεζεο

.g

6.34 Μεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο GPRS

ts

6.32 Ρύζκηζε παξακέηξσλ κέζσ USB
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6.31 TCP / UDP άλνηγκα ξπζκίζεσλ
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6.26 Δηδνπνίεζε απώιεηαο ζήκαηνο GSM

1.Δηζαγσγή ιεηηνπξγίαο

w

w

1.1Απηό ην GPS tracker είλαη έλα λέν πξντόλ κε βάζε ην GSM / GPRS θαη GPS δνξπθνξηθό
ζύζηεκα εληνπηζκνύ ζέζεο, ην νπνίν ζέηεη πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο,
παξαθνινύζεζεο θαη επηηήξεζεο, κέζσ εηδνπνηήζεσλ θαη επνπηείαο ζην ζύλνιό ηεο.
Μπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη εμ απνζηάζεσο ηνλ ζηόρν κέζσ SMS ή κέζσ
ηνπ δηαδηθηύνπ.

w

1.2 Υαξαθηεξηζηηθά

.te

2. Δθαξκνγέο
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1.2.1 Τπνζηήξημε δηπιήο ππεξεζίαο εληνπηζκνύ GPS & LBS
1.2.2 Τπνζηήξημε SMS /GPRS / Internet δηθηύνπ κεηάδνζε δεδνκέλσλ (GPRS / Internet
νδεγίεο πεξηιακβάλνληαη ζην CD ηεο ζπζθεπαζίαο)
1.2.3 Τπνζηήξημε on-line GPRS θαη απηόκαηεο επαλαζύλδεζεο ζε πεξίπησζε απώιεηαο
GPRS ζηνλ server.
1.2.4 Τπνζηήξημε SMS / GPRS δηπιήο κεηαγσγήο
1.2.5 Τπνζηήξημε από απνκαθξπζκέλν ηεξκαηηθό.
1.2.6 Τπνζηήξημε παξαθνινύζεζεο ζεκείνπ πξνο ζεκείν, ζεκείνπ πξνο νκάδα θαη νκάδα
πξνο νκάδα.
1.2.7 Οξηζκόο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ αζθαιείαο, εληνπηζκνύ, παξαθνινύζεζεο,
επηηήξεζεο, εηδνπνηήζεσλ θαη επνπηείαο ζην ζύλνιν.

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα νρήκαηα θαη γηα άιια θηλνύκελα αληηθείκελα παξαθνινύζεζεο.
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3. Πεξηγξαθή εμνπιηζκνύ

w

w
-h

si
si

ly

no

ch

.te

w
6. Τπνδνρή θεξαίαο GPS
7. Τπνδνρή Πιεμνύδαο 16 pin
8. GSM/GPS Δλδείμεηο LED
9. Γηαθόπηεο on/off εθεδξηθήο κπαηαξίαο
10. Κεξαία ηειερεηξηζηεξίνπ
11. Τπνδνρή θάξηαο SD
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1. Τπνδνρή θεξαίαο GSM
2. Τπνδνρή θάξηαο SIΜ
3. Κνπκπί γηα είζνδν/έμνδν
θάξηαο SIM
4. Τπνδνρή κηθξνθώλνπ
5. Τπνδνρή USB

w
w

NO.

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΔ

νλνκα
Κεξαία GPS

3 κέηξα

2

Κεξαία GSM

2 κέηξα

Καισδίσζε

16 αθίδσλ

12V/40A ή 24V/40A
εμαξηάηαη ην όρεκα

Ρειέ
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1.5 κέηξα

ly

5

Μηθξόθσλν

no

4
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1

ΗΜΔΙΩΗ

Αηζζεηήξαο θξαδαζκώλ
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εηξήλα

Πεξηιακβάλεηαη γηα κνληέια
Α θαη Β

7

Σειερεηξηζηήξηα (2)

9

Καισδηώζεηο κε ξειέ
θεληξηθνύ θιεηδώκαηνο
(2 ηεκ)

Πεξηιακβάλεηαη κόλν γηα
κνληέιν Β

r
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Πξναηξεηηθά γηα κνληέια Α
θαη Β

Πεξηιακβάλνληαη γηα
κνληέιν Β

5．Υαξαθηεξηζηηθά

w

w

Πεξηερόκελα
Γηαζηάζεηο
Βάξνο
Γίθηπα

Μπάληα ιεηηνπξγίαο
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GPS ηζηπ
GPS Δπαηζζεζία
GPS Aθξίβεηα

Υξόλνο έλαξμεο
GPS

-40°C to +85°C
-20°C to +65°C

5%--95% ρσξίο πγξνπνίεζε

si
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6.1 Δγθαηάζηαζε

Δπαλαθνξηηδόκελε 3.7V 500mAh Li-ion

ly

6. Οδεγίεο Υεηξηζκνύ

12 V -24V

no

Backup κπαηαξία
Θεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο
Θεξκνθξαζία
ιεηηνπξγίαο
Τγξαζία

ch

Σαζε νρήκαηνο
ηξνθνδνζίαο

Υαξαθηεξηζηηθά
83*54*26mm
120g
GSM/GPRS
850/900/1800/1900Mhz
usa 340
SIRF3 chip
-159dBm
5m
Cold status 45s
Warm status 35s
Hot status 1s

ts
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6.1.1 Παξαθαινύκε εκπηζηεπηείηε κόλν εμεηδηθεπκέλνπο ειεθηξνληθνύο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο
6.1.2 Μελ ην εγθαηαζηήζεηε ζε ρώξν κε κηθξή επάξθεηα ζήκαηνο GSM, θαη παξαθαινύκε
δώζηε πξνζνρή ώζηε νη θεξαίεο λα βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε θαη λα
ιακβάλνπλ θαιό ζήκα.

6.1.4 Βξείηε ηελ θαισδίσζε 16 αθίδσλ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζηηο αληίζηνηρεο ππνδνρέο ησλ
πξντόλησλ, θαη ζπλδέζηε ηα θαιώδηα κε ην αξρηθό θύθισκα ηνπ απηνθηλήηνπ όπσο
δείρλεη ην ζρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο
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6.1.3 Γώζηε πξνζνρή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε εκπνδίδνληαο ηελ εηζξνή λεξνύ θαη ζθόλεο
κέζα ζηε ζπζθεπή

πλδεζκνινγία

w

w

6.1.5 εκείσζε: Σν πνξηνθαιί θαιώδην κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ εξγνζηαζηαθή θόξλα
απηνθηλήηνπ. Μπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί κε ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζεηξήλα ηνπ GPS
Tracker. (ε ζεηξήλα είλαη πξναηξεηηθή)

6.1.6

.te

w

Πξνζνρή !! Η ζύλδεζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη πάληα από ξειέ αζθαιείαο,
δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο δεκίαο ζηε ζπζθεπή (Ρσηήζηε εηδηθεπκέλν
ηερληθό)

ch

Γηα παγίδεπζε ζπξώλ, θαη ζύλδεζε κε πιαθνληέξα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη λα
γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηνλ ηύπν ηεο εμόδνπ ηεο πόξηαο (εάλ είλαη ζεηηθό ή αξλεηηθό).
Παξαθαινύκε λα ζπλδέζεηε ην πξάζηλν θαιώδην (green) ζην θύθισκα ειέγρνπ ηεο
πόξηαο, αλ είλαη ζεηηθό, θαη ζπλδέζηε ην κπιε θαιώδην (blue) αλ είλαη αξλεηηθό.

no

6.1.7 Παξαθαιείζζε λα εγθαηαζηήζεηε ην SOS κπνπηόλ ζε ζεκείν όπνπ ν νδεγόο λα κπνξεί
λα έρεη πξόζβαζε.

ly

6.1.8 Σνπνζεηήζηε ην βύζκα ηνπ αηζζεηήξα θξαδαζκώλ ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηεο
θαισδίσζεο ηεο ζπζθεπήο.
6.1.9 Σνπνζεηήζηε ην εμσηεξηθό κηθξόθσλν, ζηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηεο ζπζθεπήο.
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6.1.10 πλδέζηε ηηο θεξαίεο GPS θαη GSM ζηε ζσζηή ζέζε, θαη βξείηε ην θαηάιιειν ζεκείν
δνθηκάδνληαο ηηο θεξαίεο, γηα λα βεβαησζείηε όηη ιακβάλνπλ θαιό ζήκα.

w

ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΙΑ

w
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ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΔΙΓΩΜΑΣΟ

w

w
Δγθαηάζηαζε θάξηαο SIM

6.2.1 Υξεζηκνπνηήζηε έλα αηρκεξό αληηθείκελν θαη πηέζηε ην θίηξηλν κπνπηόλ ππνδνρήο ηεο
θάξηα SIM ώζηε λα εμέιζεη, ηξαβήμηε ηελ ππνδνρή ηεο θάξηαο SIM θαη ηνπνζεηήζηε ηελ
θάξηα SIM ζε απηήλ. ηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ ππνδνρή ηεο θάξηαο SIM πίζσ ζηελ
αξρηθή ηνπ ζέζε αθνύ ειέγμεηε όηη ε θάξηα SIM ηνπνζεηήζεθε ζην ζσζηό ζεκείν.
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6.2

6.2.2 Παξαθαινύκε πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηελ θάξηα SIM ζηε εηδηθή ππνδνρή, βεβαησζείηε όηη
έρεη αθαηξεζεί ν κπζηηθόο θσδηθόο PIN, (ν απηόκαηνο ηειεθσλεηήο θαη όιεο νη
πξνσζήζεηο θιήζεσλ), θξαγή ή εθηξνπή θαη όηη ην δίθηπν GSM είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη
ηε ιεηηνπξγία ησλ εηζεξρόκελσλ θιήζεσλ. Η κνξθή ησλ SMS πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή TXT
(θεηκέλνπ) δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κνξθή PDU.

w

6.3 Δλεξγνπνίεζε ηνπ GPS Tracker.

w
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6.3.1 πλδέζηε ην ζεηηθό θαη ην αξλεηηθό θαιώδην, κε ην αληίζηνηρν θόθθηλν θαη καύξν, ηεο
ηξνθνδνζίαο 12V ή 24V ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ, πεξηκέλεηε γηα
1 ιεπηό κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ξεύκαηνο, πεξηκέλεηε ώζηε ην tracker λα μεθηλήζεη ηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηήζηε ηνλ εθεδξηθό δηαθόπηε
κπαηαξίαο.

6.5 Δθθίλεζε
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6.4 GSM/GPS Δλδείμεηο LED
6.4.1 Κόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία LED: Γελ ππάξρεη GSM δίθηπν.
6.4.2 Κόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία LED αλαβνζβήλεη γξήγνξα (κία θνξά θάζε δεπηεξόιεπην):
Σν ζήκα GSM ηνπ δηθηύνπ είλαη θαλνληθό, θαη ην tracker ιεηηνπξγεί ππό ην δίθηπν GSM
θηλεηήο ηειεθσλίαο.
6.4.3 θόθθηλε θσηεηλή έλδεημε αλαβνζβήλεη αξγά (κηα θνξά θάζε ηξία δεπηεξόιεπηα):
Tracker βξίζθεηαη ππό ηελ ιεηηνπξγία GPRS.
6.4.4 Πξάζηλε ελδεηθηηθή ιπρλία LED αλαβνζβήλεη αξγά: ην ζήκα GPS είλαη θπζηνινγηθό.
6.4.5 Πξάζηλε ελδεηθηηθή ιπρλία LED θιεηζηή: Γελ ππάξρεη ζήκα GPS.

6.6 Αιιαγή θσδηθνύ

ts
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ηείιηε SMS: "begin + θσδηθόο» ζηε κνλάδα, ζα απαληήζεη "begin ok" θαη ζα
μεθηλήζνπλ όιεο ηηο ξπζκίζεηο ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο (πξνεπηιεγκέλνο θσδηθόο:
123456).
Γηα παξάδεηγκα: ζηείιεηε SMS: "begin123456", ζα ζαο απαληήζεη "begin ok". (Υσξίο
εηζαγσγηθά "" απηό ηζρύεη θαηά ηελ απνζηνιή όισλ ησλ SMS)
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6.6.1 ηείιηε SMS "password + παιηόο θσδηθόο + θελό + λένο θσδηθόο» ζηε κνλάδα γηα
λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο.
Γηα παξάδεηγκα: ζηείιεηε SMS "password123456 888888» ζηε κνλάδα. Αλ ην κήλπκα ζηαιεί
πεηπρεκέλα, ζα απαληήζεη "password ok" ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν από ην tracker ζπζθεπή.
6.6.2 Βεβαησζείηε όηη έρεηε θξαηήζεη ην λέν θσδηθό πξόζβαζεο ζην κπαιό ζαο, δηαθνξεηηθά
ζε πεξίπησζε απώιεηαο ζα πξέπεη λα θνξησζεί εθ λένπ ην ινγηζκηθό γηα λα επαλέιζεη ε
αξρηθή ξύζκηζε ν θσδηθόο πξόζβαζεο.
6.6.3 Πξνζνρή: Βεβαησζείηε όηη ν λένο θσδηθόο έρεη 6 ςεθία (αξηζκνύο) αιιηώο ε ζπζθεπή
δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο.

6.6.4 Πξνζνρή ! κελ πιεθηξνινγήηε ην ζύκβνιν "+" ζηηο εληνιέο SMS ή ηε ιέμε θελό,
απηό ζεκαίλεη παηήζηε ζην πιεθηξνιόγην ηνπ θηλεηνύ ζαο έλα θελό.
6.7 Δμνπζηνδόηεζε

w

w

6.7.1 Δμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο θηλεηνύ είλαη ν αξηζκόο θηλεηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα
ειέγμεηε ην tracker, γηα παξαθνινύζεζε, έιεγρν ζπλαγεξκνύ θιπ. Μόλν έσο 5 αξηζκνί
κπνξνύλ λα εμνπζηνδνηεζνύλ γηα ην tracker.
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Καιέζηε ην λνύκεξν ηεο ζπζθεπήο 10 θνξέο, ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ πνπ ην θάιεζε ζα γίλεη
απηόκαηα ν πξώηνο εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο. Αλ ν αξηζκόο εμνπζηνδνηεζεί ζσζηά ε
ζπζθεπή ζα απαληήζεη "add master ok ".

6.8 Απιόο εληνπηζκόο
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ηείιηε SMS admin+θσδηθόο+θελό+αξηζκόο θηλεηνύ γηα λα ξπζκίζεηε έλαλ
εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό. Οη άιινη εμνπζηνδνηεκέλνη αξηζκνί πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ από ηνλ
πξώην εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. Αλ ν αξηζκόο εμνπζηνδνηεζεί ζσζηά ε
κνλάδα ζα απαληήζεη “admin ok!”
Δάλ ζέιεηε λα εληνπίζεηε κε ηελ ζπζθεπή εληνπηζκνύ όηαλ εηζέξρεηαη ζε άιιε ρώξα, πξέπεη
λα πξνζζέζεηε ηνλ θσδηθό ρώξαο πξηλ ηνλ αξηζκό θηλεηνύ, γηα παξάδεηγκα, ζηείιηε κε SMS
” admin123456 +3069++++++++” ζηελ ζπζθεπή, ην 69++++++++ ζα νξηζηεί σο ν
εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο.
6.7.3 Γηαγξαθή εμνπζηνδόηεζεο: ηείιηε κε SMS noadmin+θσδηθόο+θελό+αξηζκόο
θηλεηνύ” γηα λα δηαγξάςεηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό.
εκείσζε: ε νξηζκέλεο εηαηξίεο θηλ. ηειεθσλίαο (Διιάδα) εηζέξρεηαη απηόκαηα ν θσδηθόο
πεξηαγσγήο.
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6.8.2 Δάλ δελ έρεη νξηζηεί εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο, ε ζπζθεπή ζα απαληήζεη κε SMS θαη
ηηο ζπληεηαγκέλεο ζε νπνηνλδήπνηε αξηζκό ηελ θαιέζεη. Δάλ έρεη νξηζηεί εμνπζηνδνηεκέλνο
αξηζκόο, ε ζπζθεπή δελ ζα απαληήζεη κε SMS ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο. Όηαλ
γίλεη θιήζε πξνο ηνλ αξηζκό ηεο ζπζθεπήο, απηή ζα ηεξκαηίζεη ηελ θιήζε θαη ζα απαληήζεη
κε SMS πιεξνθνξώληαο γηα ην ηξέρνλ γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο:

6.8.2 Όηαλ ην ζήκα GPS ραζεί, νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ SMS ζα είλαη απηέο ηεο ζέζεο πνπ ην
tracker έιαβε ηα ηειεπηαία ζήκαηα GPS. Πηζαλόλ λα είλαη δηαθνξεηηθέο από ηελ
αθξηβή ηξέρνπζα ζέζε ηνπ, άξα ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηελ ώξα πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζην SMS πνπ ιάβαηε.

w

6.9 Απηόκαηνο ζπλερήο εληνπηζκόο

w

6.9.1 Απηόκαηνο δηαδνρηθόο Δληνπηζκόο κε δηαζηήκαηα
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Οξηνζεηεκέλα δηαζηήκαηα θαη αξηζκόο επαλαιήςεσλ εληνπηζκνύ:
ηέιλνληαο κε SMS ηελ εληνιή “fix030s005n +θσδηθόο” ζηελ ζπζθεπή
εληνπηζκνύ, ζα δώζεη 5 θνξέο αλαθνξά ηνπνζεζίαο αλά δηαζηήκαηα ησλ
(s:δεπηεξόιεπηα , m: ιεπηό, h: ώξα). Απηή ε εληνιή πξέπεη λα έρεη 3 ςεθία θαη ε κέγηζηε
ηηκή είλαη 255.
6.9.2 Απεξηόξηζηνο δηαδνρηθόο εληνπηζκόο:
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ηέιλνληαο SMS "fix030s***n+θσδηθόο» ζηε ζπζθεπή tracker, ζα ζηέιλεη ην γεσγξαθηθό
πιάηνο θαη κήθνο δηαδνρηθά αλά 30 δεπηεξόιεπηα.
εκείσζε: ην ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από 20 δεπηεξόιεπηα
ηέιλνληαο κε SMS “fix030s***n+θσδηθόο” ζην tracker, ζα δίλεη αλαθνξά
ηνπνζεζίαο ζπλερώο αλά δηαζηήκαηα ησλ 30s.
Αθύξσζε: ηείιηε κε SMS “nofix+θσδηθόο” ζην tracker γηα λα αθπξώζεηε ην “auto track”
(απηόκαην εληνπηζκό).
εκείσζε: ην δηάζηεκα δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν από 20s.
6.9.3 Έξυπνη παρακολούθηςη με διαδοχικο προςδιοριςμό

si
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6.9.3.1 (Γηα ρξήζε GPRS)

6.10
Απηόκαηε ελεκέξσζε ζέζεσο ηνπ νρήκαηνο ζε πεξίπησζε αιιαγήο
θαηέπζπλζεο (γηα ρξήζε GPRS)
6.10.1 Σν tracker ζα ελεκεξώζεη ηηο ζέζεηο απηόκαηα ζηνλ web server όηαλ ην όρεκα
αιιάδεη θαηεύζπλζε θαηά ηελ πξν θαζνξηζκέλε πνξεία ηνπ. Η ζπγθεθξηκέλε εηδνπνίεζε
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6.3.1 Παξαθαινύκε ξπζκίζηε ην tracker " κε απεξηόξηζην δηαδνρηθό εληνπηζκό» πξηλ από
απηή ηε ιεηηνπξγία, θαη ζηείιηε: "distance+θσδηθόο+θελό+απόζηαζε», ην tracker ζα
απαληήζεη "distance ok" θαη, ζηε ζπλέρεηα ζα εληνπίζεη ηα δύν δεηνύκελα
πξνθαζνξηζκέλα (ρξόλνο θαη απόζηαζε).
Απνζηνιή "distance123456 0050", απηό ζεκαίλεη όηη ε απόζηαζε είλαη 50 κέηξα. Ο αξηζκόο
πξέπεη λα είλαη ζε 4 ςεθία.
6.9.3.2 Ρπζκίζηε απηή ηε ιεηηνπξγία κόλν γηα ηνλ web server: Ρπζκίζηε ην ρξνληθό δηάζηεκα
θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηάζηεκα, ην tracker ζα εληνπίζεη κε ρξόλν θαη απόζηαζε.
6.9.4 Αθύξσζε: ηείιηε SMS "nofix+θσδηθόο» ζηε ζπζθεπή tracker γηα λα αθπξώζεηε ην
"θνκκάηη auto".

ιεηηνπξγεί κόλν ζε ρξήζε GPRS.
6.10.2 ηέιλνληαο SMS "angle+θσδηθόο+θελό+ηηκή γσλίαο" ζην tracker, ζα ζαο
απαληήζεη "angle ok".
6.10.3 Η γσλία πξέπεη λα είλαη ζε 3 ςεθία κε ιαηηληθνύο αξηζκνύο, ε πξνεπηιεγκέλε ηηκή ηεο
γσλίαο είλαη 30 κνίξεο.

w

6.11 GPS drift supression ( γηα θαηαζηνιή ζθάικαηνο ζήκαηνο GPS )

w

6.11.2 Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε από ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο
ηέιλνληαο ζην tracker “suppress+θσδηθόο”, ζα ελεξγνπνηεζεί ε θαηαζηνιή
ζθάικαηνο gps απαληώληαο “suppress drift νθ”Σα δεδνκέλα ηνπ GPS (δελ ζα
θάλνπλ update) ζα κείλνπλ ζηαζεξά όηαλ ην όρεκα δελ θηλείηαη (ζπληζηάηαη γηα
εληνιέο “move” & “geofence”) θαη νη ζπληεηαγκέλεο ζα κείλνπλ πάληα ζηαζεξέο. Θα
ελεξγνπνηεζεί απηόκαηα (ζπλέρηζε update) όηαλ ην όρεκα κεηαθηλεζεί.. Γηα
λ‟απελεξγνπνηήζεηε μαλά ηε ιεηηνπξγία απηή ζηείιηε:“nosuppress+θσδηθόο” ζηε
ζπζθεπή θαη ζ‟ απαληήζεη “nosuppress ok” (ζπζηήλεηαη γηα κέγηζηε ιήςε ζήκαηνο
GPS ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο)
.
6.12 Λήςε ζέζεο κε πξαγκαηηθή νλνκαζία νδνύ/δηεύζπλζεο (Γηα GPRS)

ch
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Θα πξέπεη λα νξίζεηε ην APN ηνπ ηνπηθνύ ζαο δηθηύνπ GSM γηα ηελ θάξηα SIM
πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ εληνπηζηή πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία, εάλ
ππάξρεη όλνκα ρξήζηε θαη θeσδηθόο γηα είζνδν ζε GPRS, παξαθαινύκε αλαηξέμηε
ζηελ ελόηεηα V. 6.33.1 & 6.33.2 Αθνύ δηακνξθώζεηε ην APN, ζηείιηε κε SMS
“address+θσδηθόο” ζην tracker, ζα απαληήζεη κε SMS πνπ ζα πεξηιακβάλεη
πξαγκαηηθή νλνκαζία νδνύ/δηεύζπλζεο γηα παξάδεηγκα:
2 Seizani & 28th Oktovriou 28 Nea Ionia Greece.
6.13 Γηα ηνλ εληνπηζκό κέζσ LBS (ιεηηνπξγία GPRS)
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Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιακβάλεη ζήκα GPS ην tracker ζα εληνπίζεη κέζσ LBS. To κήλπκα
πεξηιακβάλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζήκαηνο GPS ηεο ηειεπηαίαο ζέζεο πνπ έιαβε ζε κνξθή
SMS θαη ε έλδεημε (LAC) πνπ πεξηέρεη ην κήλπκα είλαη ε ηξέρνπζα λέα ζέζε. Απηή ηε
ιεηηνπξγία κπνξείηε λα ηε δείηε όηαλ είζηε ζπλδεδεκέλνη κόλν ζηε δηαδπθηηαθή πιαηθόξκα
ηνπ web server (πξναηξεηηθά) κε ηελ εληνιή “manual track” Mπνξείηε αθόκα λα ζηείιεηε
εληνιή “address+θσδηθόο” ζην tracker θαη λα πάξεηε ηελ πιεζηέζηεξε δηεύζπλζε θαη
λεόηεξεο ζπληεηαγκέλεο. Eηζη ην tracker ζα κεηαβεί απηόκαηα ζε ζέζε εληνπηζκνύ γηα απηε
ηελ ππεξεζία GPRS θαη ζα ηελ εκθαλίζεη ζην ράξηε ηεο δηαδπθηηαθήο πιαηθόξκαο θαη
έλδεημε LBS.Απηή ε δπλαηόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά γηα ηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηνρέο. (εληνπηζκόο κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM) Η απόθιηζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε
ζέζε ηνπ ζηόρνπ κέζσ LBS εμαξηάηαη από ην πόζν ηζρπξό είλαη ην ζήκα θηλεηήο
ηειεθσλίαο.(location based service) Πηζαλόλ γη απηή ηε ιεηηνπξγία λα ππάξρεη θάπνηα
απόθιηζε.

6.14 Σξόπνο Monitor (παξαθνινύζεζε ζπλνκηιίαο)

w

w

ε απηή ηελ ιεηηνπξγία, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαιέζεη ην tracker γηα λα αθνύζεη ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν κέζα από ην κηθξόθσλν ηεο ζπζθεπήο
ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “monitor+θσδηθόο” ζην tracker ηνπ ηνπ νρήκαηνο θαη απηό ζα
απαληήζεη “monitor ok!” θαη αιιαγή ζε ηύπν “monitor”. Από ηελ ζηηγκή απηή ν ρξήζηεο
κπνξεί λα θαιέζεη ηελ ζπζθεπή θαη λα έρεη παξαθνινύζεζε ζπλνκηιίαο, ζηνλ ρώξν
ηνπνζέηεζεο ηεο ζπζθεπήο
ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “tracker+θσδηθόο” ζην tracker ηνπ ηεξκαηηθνύ ηνπ νρήκαηνο,
ζα απαληήζεη “tracker ok!” θαη ζα επαλέιζεη ζε ιεηηνπξγία “tracker” (εληνπηζκνύ)
εκείσζε: Γελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηεί ηαπηόρξνλα θαη ηηο 2 ιεηηνπξγίεο
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6.15 Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ ( γηα GPRS )
Απηόκαηε απνζήθεπζε: Όηαλ ε ζπζθεπή ράζεη ην ζήκα GPS ή απνζπλδεζεί από ην
GPRS,απηόκαηα απνζεθεύεη ζηελ εζσηεξηθή κλήκε ηελ ηνπνζεζία. Όηαλ επαλέιζεη ην ζήκα
GPS ή GPRS όια ηα θαηαγεγξακκέλα ζπκβάληα απνζηέιινληαη απηόκαηα ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο ή ζηελ πιαηθόξκα παξαθνινύζεζεο (server). Ωζηόζν, γηα λα
θνξησζνύλ ζηε πιαηθόξκα παξαθνινύζεζεο απαηηείηαη ε απνζηνιή κελύκαηνο SMS.
Απνζήθεπζε θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα: ηείιηε SMS save030s005n+password ζηε
ζπζθεπή, ζα απαληήζεη “save ok” θαη ζα απνζεθεύεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε 30
δεπηεξόιεπηα γηα 5 θνξέο. (s: δεπηεξόιεπηα, m: ιεπηά, h: ώξα)

Φόξησζε δεδνκέλσλ ( γηα GPRS )
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6.16
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πλερήο απνζήθεπζε: ηείιηε SMS save030s***n+password ζηε ζπζθεπή, ζα απαληήζεη
“save ok”.
Γηαγξαθή απνζήθεπζεο: ηείιηε SMS “clear+password” ζηε ζπζθεπή, ζα απαληήζεη
“clear ok”.
Απνζεθεπηηθόο ρώξνο: Η ζπζθεπή κπνξεί λα απνζεθεύζεη κέρξη 16,000 ηνπνζεζίεο θαη
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή από ηελ SD CARD κέζσ CARD
reader ζε ππνινγηζηή.
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Φόξησζε δεδνκέλσλ ηξέρνπζαο εκεξνκελίαο: ηείιηε SMS “load+θσδηθόο” ζηε ζπζθεπή,
ζα απαληήζεη “load ok” εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά κε ην ηύπν GPRS. Δάλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά
κε ηνλ ηύπν GPRS ζα απαληήζεη“load fail! Please checkgprs”.
Φόξησζε δεδνκέλσλ ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο: ηείιηε SMS
“load+θσδηθόο+θελό+έηνο_κήλαο_εκεξνκελία” ζηε ζπζθεπή, ζα απαληήζεη “load ok” θαη
ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο ζα θνξησζνύλ ζηε πιαηθόξκα
παξαθνινύζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηέιλνληαο “load123456 20110425” ζηε ζπζθεπή, ζα
θνξηώζεη ζηε πιαηθόξκα παξαθνινύζεζεο ηα δεδνκέλα αλίρλεπζεο ηεο 25εο Απξηιίνπ
2011.

6.17 Πξνώζεζε κελύκαηνο ζε πάξνρν GSM

w
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6.17.1 ηείιηε εληνιή SMS: "forward+θσδηθόο+θελό+πάξνρνο θηλεηήο" από ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό, ε ζπζθεπή ζα απαληήζεη "forward ok",θαη ζα παξέρεη ππνζηήξημε
παξόρνπ GSM, ξπζκίζηε ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ηνπ παξόρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο
θάξηαο sim ηνπ tracker, όηαλ γίλεη ιήςε κελύκαηνο γηα ππελζύκηζε ρξέσζεο, ην tracker ζα
ην πξνσζήζεη ην κήλπκα ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό ηειεθώλνπ.
Γηα παξάδεηγκα, ν ηει. αξηζκόο ζην tracker είλαη 13058125099. Όηαλ δελ ππάξρνπλ κνλάδεο
ζηελ θάξηα sim, κπνξείηε λα ιακβάλεηε κελύκαηα από ηνλ πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο π.ρ.
ην “10086”, θαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε εληνιή δειαδή forward123456 10086, ηόηε όια
ηα κελύκαηα από ην 10086 ζηνλ ηει. αξηζκό ηεο θάξηαο sim 13058125099 ζα πξνσζεζνύλ
ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν.
6.17.2 Αθύξσζε εληνιήο: ζηείιηε εληνιή SMS "noforward+θσδηθόο".
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6.18 Δμέηαζε ρξεώζεσλ

6.19. πλαγεξκνί εηδνπνηήζεσλ
6.20.1 πλαγεξκόο ρακειήο κπαηαξίαο
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ηείιηε εληνιή SMS:
"balance+θσδηθόο+θελό+ηει. αξηζκόο+θελό+πεξηερόκελν" ηo tracker, ζα πξνσζήζεη
ην πεξηερόκελν ζηνλ θαζνξηζκέλν ηει. αξηζκό θαη ζα επηζηξαθεί μαλά ην πεξηερόκελν
από ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκό.
Γηα πξάδεηγκα: ζηέιλνπκε ye ζην 10086 γηα λα ειέγμνπκε ην ππόινηπν ηεο θαξηαο sim,
έπεηηα ζηέιλνπκε balance123456 10086 ye ζην tracker θαη ην tracker ζα ζηείιεη ye ζην
10086, ην 10086 ζα ζηείιεη “balance” ζην tracker, θαη ην tracker ζα to ζηείιεη ζην θηλεηό
ζαο ηειέθσλν.
εκείσζε: Πηζαλόλ απηή ε ιεηηνπξγία λα κελ ππνζηεξίδεηαη ζε όιεο ηηο ρώξεο.

6.20.2 πλαγεξκόο απελεξγνπνίεζεο κπαηαξίαο

r

Δηδνπνίεί κε SMS "ζπλαγεξκνύ + γεσγξαθηθό πιάηνο / γεσγξαθηθνύ κήθνο" ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο θάζε 3 ιεπηά όηαλ ε ηξνθνδνζία ξεύκαηνο απνθνπεί.
Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγνπνηεκέλε από εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο
6.20.2.1 Mε απνζηνιή sms "extpower + θσδηθόο + θελό + off" κπνξείηε λα
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6.20.1.1 Απνζηνιή SMS "lowbattery+θσδηθόο + θελό + on", ζα ζηείιεη SMS γηα
εηδνπνίεζε"ρακειήο κπαηαξίαο + γεσγξαθηθό πιάηνο / κήθνο" ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
αξηζκνύο 2 θνξέο ζπλνιηθά ζε 15 ιεπηά δηάζηεκα όηαλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο ζα είλαη
πεξίπνπ 3.55V.
6.20.1.2 Απηή ε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηεκέλε σο πξνεπηινγή.Μπνξείηε λα ζηείιεηε SMS:
"lowbattery + θσδηθόο + θελό + off" γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εηδνπνίεζε απηή

απελεξγνπνηήζεηε ηελ εηδνπνίεζε sms γηα απνθνπή κπαηαξίαο
ηέιλνληαο εληνιή extpower + θσδηθόο + θελό + on επαλέξρεηαη ε εηδνπνίεζε απηή.
6.20.3. GPS εηδνπνίεζε ηπθινύ ζεκείνπ
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6.20.3.1 Η ιεηηνπξγία απηή είλαη απελεξγνπνηεκέλε σο πξνεπηινγή. Μπνξείηε λα ζηείιεηε
SMS "gpssignal + θσδηθόο + θελό + on", ζα ζηείιεη SMS ζπλαγεξκνύ "no gps + ηειεπηαία
ζέζε έγθπξνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο / κήθνπο, πξηλ ραζεί ην ζήκα"
6.20.3.2 Απνζηνιή SMS "gpssignal + θσδηθόο + θελό + off "γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ
εηδνπνίεζε απηή.

w

6.19.3 Μπνπηόλ SOS
ηνπ

.te

Κξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν SOS γηα 3 δεπηεξόιεπηα, (παηήζηε ην κπνπηόλ

ch

ηειερεηξηζηεξίνπ γηα 3 δεπηεξόιεπηα） ην tracker ζα ζηέιλεη SMS “help me!+ζηνηρεία
πιάηνπο/κήθνπο” ζε όινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο αλά δηαζηήκαηα 3 ιεπηώλ. Θα
ζηακαηήζεη λα ζηέιλεη SMS “βνήζεηα!” όηαλ ζηαιεί ζην tracker κήλπκα SMS “help me!”
από νπνηνλδήπνηε από ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.
6.19.4 1. Γεσ-θξάρηεο (νξηζκόο νξίσλ ζηόρνπ)

no

6.19.5.1 Ρύζκηζε πεξηνρήο
ηείιηε εληνιή SMS:
"area+θσδηθόο+θελό+πιάηνο, κήθνο+θελό+όλνκα πεξηνρήο,απόζηαζεΜ" (κνλάδα
απόζηαζεο: M γηα κέηξα, K γηα ρηιηόκεηξα), ζα απαληήζεη "area01 ok".
Παξάδεηγκα: ηείιηε "area123456 22.353648,113.543678 school,800M"
εκείσζε: 5 πεξηνρέο είλαη ην κέγηζην, ε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ δελ κπνξεί λα είλαη

r

.g

6.19.5 Πολλαπλόσ τρόποσ διαχείριςη περιοχών

ts

-h

si
si

ly

Οξίζηε κηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα γηα λα πεξηνξίδεη ην tracker ηηο θηλήζεηο ηνπ κέζα ζε
απηήλ ηελ πεξηνρή. Η ζπζθεπή ζα ζηείιεη SMS ζην εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο όηαλ
βγαίλεη από απηήλ ηελ πεξηνρή.
Ρύζκηζε: Όηαλ ε ζπζθεπή κέλεη αθίλεηε ζε έλα κέξνο γηα 3-10 ιεπηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ζηείιεη stockade+θσδηθόο+θελό+πιάηνο,κήθνο;πιάηνο,κήθνο” ζηελ ζπζθεπή
γηα λα νξίζεη ηελ πεξηνξηζκέλε πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, ζα ζηείιεη
SMS“stockade!+geo-info” ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.
Παξαηήξεζε: Σν πξώην πιάηνο & κήθνο είλαη ε ζπληεηαγκέλε ηεο επάλσ αξηζηεξά γσλίαο
ηνπ Geo-fence, ελώ ην δεύηεξν πιάηνο & κήθνο είλαη ε ζπληεηαγκέλε ηεο θάησ δεμηάο
γσλίαο, θαη ζα εηδνπνηεί αλά δηαζηήκαηα 3 ιεπηώλ.Όηαλ ην όρεκα επαλέιζεη εληόο ησλ νξίσλ
ηνπ γεσθξάρηε ζα ζηακαηήζεη λα ζηέιλεη εηδνπνίεζε
Αθύξσζε: ηείιηε κε SMS “nostockade+θσδηθόο” γηα λα απελεξγνπνηήζεηε απηήλ ηελ
ιεηηνπξγία.

κηθξόηεξε από ηελ ζπλνιηθή απόζηαζε ησλ 2 εληνιώλ. Γηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δελ κπνξνύλ
λα θαιύςνπλ ε κία ηελ άιιε.

w

w

6.19.5.2 Γηαγξαθή πεξηνρώλ
ηείιηε εληνιή SMS :"noarea+θσδηθόο+θελό+όλνκα πεξηνρήο", ε ζπζθεπή ζα
απαληήζεη reply:"noarea ok".
6.19.5.3 Μεηνλνκαζία θαη ξύζκηζε απόζηαζεο
ηείιηε εληνιή SMS ζην tracker:
"rename+θσδηθόο+θελό+παιηά νλνκαζία;λέα νλνκαζία,απόζηαζεΜ” Θα απαληήζεη
"rename ok!" Γηα επηηπρεκέλε δηακόξθσζε εληνιήο, ην όλνκα δελ πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη θαη ε πεξηνρή δελ πξέπεη λα θαιύπηεη άιιεο πεξηνρέο .
Παξάδεηγκα: Απνζηνιή "rename123456 area01;ζρνιείν,800M", απηό ζεκαίλεη όηη ην
λέν όλνκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην"ζρνιείν", θαη θαιύπηεη έθηαζε αθηίλαο 800 κέηξσλ.

.te

w

6.19.5.4 Δλεξγνπνίεζε πνιιαπιώλ πεξηνρώλ δηαρείξηζεο

no

ch

ηείιηε εληνιή SMS "area+θσδηθόο+θελό+on" ζηε ζπζθεπή, ζα απαληήζεη
"Area on ok!" Όηαλ ην tracker εηζέιζεη ζηελ πξνξπζκηδκέλε πεξηνρή, ζα ζηείιεη SMS
“όλνκα πεξηνρήο+γεσγξαθηθό πιάηνο & κήθνο ζε όινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο
αξηζκνύο θαη ζα εμαθνινπζεί λα ζηέιλεη ην ίδην κήλπκα αθόκα όηαλ βγεί εθηόο πεξηνρήο.

si
si

6.19.6 Δηδνπνίεζε θίλεζεο

ly

6.19.5.5 Απελεξγνπνίεζε πνιιαπιώλ πεξηνρώλ δηαρείξηζεο
ηείιηε εληνιή SMS: "area+θσδηθόο+θελό+off" ζην tracker, θαη ζα απαληήζεη "area off
ok!"

Ρύζκηζε: Όηαλ ε ζπζθεπή κέλεη αθίλεηε ζε έλα κέξνο γηα 3-10 ιεπηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ζηείιεη SMS π.ρ move+θσδηθόο+θελό+0200 ζην tracker. (δει. Η πξνεπηιεγκέλε απόζηαζε
είλαη 200m) H κνλάδα κέηξεζεο πξέπεη λα είλαη ζε κέηξα & κε 4 ςεθία. Θα ιάβεηε

-h

απάληεζε “move ok”

1.1 ηείιηε κε SMS “speed+θσδηθόο+θελό+080” ζηελ ζπζθεπή (αλ ππνζέζνπκε όηη ε
ηαρύηεηα είλαη 80km/h), θαη ζα απαληήζεη “speed OK!”. Όηαλ ν ζηόρνο θηλεζεί
ππεξβαίλνληαο ηα 80km/h, ε ζπζθεπή ζα ζηείιεη SMS “speed+080!+Geo-info” ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.

r

6.19.7 Δηδνπνίεζε ππέξβαζεο ηαρύηεηαο

.g

ts

ηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ζα ζηείιεη SMS “move ” καδί κε Geo-info ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο θαη ζα εηδνπνηεί κία θνξά θάζε 3 ιεπηά ζε θάζε ξύζκηζε
Αθύξσζε εληνιήο: ηείιηε nomove+θσδηθόο γηα λα ζηακαηήζεη λα ζηέιλεη κελύκαηα sms
θίλεζεο.

Αθύξσζε: ηείιηε κε SMS “nospeed+θσδηθόο” γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ εηδνπνίεζε
ππέξβαζεο ηαρύηεηαο.
Παξαηήξεζε: Η ηαρύηεηα πξέπεη λα νξηζηεί ζε 3 ςεθία πρ (080), επίζεο πξνηείλεηαη, ε
εηδνπνίεζε ηεο ηαρύηεηαο λα κελ νξίδεηαη ζε ιηγόηεξν από 30km/h, θαζώο θάησ από απηήλ
ηελ ηηκή, κπνξεί λα επεξεαζηεί ε πεξηήγεζε ζήκαηνο ηνπ GPS από ζύλλεθα θιπ.

w

6.19.8 Συναγερμόσ ατυχήματοσ

w

5.1 Όηαλ ην tracker εληνπίζεη αηύρεκα (ελεξγνπνηείηαη κε δύλακε 6G), ζα ζηείιεη :
«accident!+Γεσγξαθηθό πιάηνο &κήθνο" ζε όινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο
ηειεθώλνπ.
5.2 Αθύξσζε: ηείιηε "noaccident+θσδηθόο" γηα λα αθπξώζεηε ηελ εηδνπνίεζε
ζπλαγεξκνύ αηπρήκαηνο.

w

.te

6.19.9 Ειδοποίηςη εκκίνηςησ μηχανήσ

si
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ly

no

ch

6.19.9.1 Η ιεηηνπξγία απηή είλαη απελεξγνπνηεκέλε σο πξνεπηινγή από ην εξγνζηάζην. Γηα
ηελ ελεξγνπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηείιηε ηελ εληνιή "ACC + θσδηθόο» θαη ην
tracker, ζα ζαο απαληήζεη "ACC ok". Θα ζηείιεη "ACC + γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο»
ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο όηαλ αληρλεύζεη ελέξγεηα αλάθιεμεο, (εθθίλεζε
κεραλήο) πνπ ζεκαίλεη όηη ην όρεκα έρεη μεθηλήζεη. Θα ζηείιεη "ACC off + γεσγξαθηθνύ
πιάηνπο θαη κήθνπο" ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο, όηαλ ν θηλεηήξαο απελεξγνπνηεζεί
6.19.9.2 Απνζηνιή "noACC + θσδηθόο " γηα λα απελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία, έηζη
ε ζπζθεπή ζα απαληήζεη "noACC ok" θαη δελ ζα ζηέιλεη εηδνπνηήζεηο ελεξγνπνίεζεο –
απελεξγνπνίεζεο θηλεηήξα.
Η δηακόξθσζε απηή κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα απελεξγνπνηεζεί από ην ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο κόλν.
6.20.11. Δηδνπνίεζε ζηάζκεο θαπζίκoπ (πξναηξεηηθά)

.

.ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “stop+θσδηθόο” ζην tracker, ζα απαληήζεη “Stop engine
Succeed” ζην θηλεηό ζαο ηειέθσλν από ην tracker, θαη ζα ζηακαηήζεη ηελ κεραλή ηνπ
νρήκαηνο, ηαπηόρξνλα. Θα παξακείλεη ζηελ θαηάζηαζε αθηλεζίαο κέρξη λα ιάβεη επόκελν
SMS κε εληνιή αλάθηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ θαη ηζρύνο από ηελ ζηηγκή πνπ έρεη
ιάβεη SMS εληνιή λα δηαθόςεη ην ζύζηεκα θαπζίκνπ θαη ηζρύνο.

r
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6.20 Γηαθνπή θαπζίκνπ & ηξνθνδνζίαο (πξναηξεηηθά)

ts
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6.20.11.1 Όηαλ ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ππεξβαίλεη ηα ζπλήζε πξόηππα θαηά ηελ νδήγεζε,
ή ηελ θινπή πεηξειαίνπ / δηαξξνή, όηαλ ην όρεκα είλαη ζηακαηεκέλν, ην tracker ζα ζηείιεη
"oil: xx% + Geo-info» ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο αξηζκό ζε δηαζηεκαηα 3 ιεπηώλ.
Η θόξλα ζα ερήζεη γηα 30 δεπηεξόιεπηα.
6.20.11.2 Αθύξσζε: ηείιηε SMS ηελ εληνιή "nooil + θσδηθόο» ζην tracker.

6.21.2 Σξόπνη απνθνπήο θηλεηήξα
6.21.2.1Άκεζε εθηέιεζε:

w

w

: Απνζηνιή εληνιήο "QUICKSTOP + θσδηθόο» ζην tracker, ζα ζαο απαληήζεη
"QUICKSTOP OK". ηε ζπλέρεηα ην tracker ζα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην άκεζα κεηά ηελ
εληνιή "stop+θσδηθόο".
6.21.2.2 Δθηέιεζε κε πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα (πξνεπηιεγκέλε ιεηηνπξγία)

.te

w

Απνζηνιή εληνιήο "noquickstop + θσδηθόο» ζην tracker, ζα απαληήζεη "noquickstop OK",
ηόηε ην tracker δελ ζα ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην άκεζα κεηά ηελ εληνιή "stop+θσδηθόο",
παξά κόλν όηαλ ε ηαρύηεηα είλαη κηθξόηεξε από 20km/h"

6.21.3 Αλάθηεζε θαπζίκνπ & ηξνθνδνζίαο

ch

Ρύζκηζε όπιηζεο/θιεηδώκαηνο κε κελύκαηα SMS

si
si

6.21.1

ly

6.21 Όπιηζε /θιείδσκα

no

ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “resume+θσδηθόο” ζηελ ζπζθεπή, ζα απαληήζεη “Resume
engine Succeed” θαη ζα επαλαθηήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο,
ηαπηόρξνλα. Θα παξακείλεη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε κέρξη λα ιάβεη ην επόκελν SMS εληνιή
δηαθνπήο ζπζηήκαηνο θαπζίκνπ θαη ηζρύνο από ηελ ζηηγκή πνπ έρεη ιάβεη SMS εληνιή λα
αλαθηήζεη ην ζύζηεκα θαπζίκνπ θαη ηζρύνο

Πηέζηε ην κπνπηόλ

ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, ην όρεκα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε όπιηζεο

θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη κία θνξά, ρσξίο λα ζηείιεη κελπκα SMS.

r

6.21.2 Ρύζκηζε όπιηζεο /θιεηδώκαηνο από ηειερεηξηζηήξην

.g

ts
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ηείιηε εληνιή SMS "arm + θσδηθόο» ζηε ζπζθεπή tracker ηνπ όρήκαηνο. Θα
απαληήζεη "Tracker is activated" έηζη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνιή SMS ζα θάλεη ηε
ζπζθεπή tracker ηεζεί ζε θαηάζηαζε όπιηζεο θαη ζα θιεηδώζεη ηηο πόξηεο (πξναηξεηηθά)
Η όπιηζε "arm + θσδηθόο" πξέπεη λα ζηαιεί κόλν εάλ ν θηλεηήξαο είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο, νη πόξηεο είλαη θιεηζηέο θαη ν ρξήζηεο έρεη θύγεη. ε πεξίπησζε
πνπ ζηαιεί εληνιή κε ελεξγνπνηεκέλν θηλεηήξα ζα ζαο απαληήζεη " “set up fail! pls turn
off ACC” δειαδή “ιάζνο θαηάζηαζε ζβήζεηε ηνλ θηλεηήξα "αιιά ζα θιεηδώζεη ηηο
πόξηεο (πξναηξεηηθά). Δάλ ζβήζεη ν θηλεηήξαο αιιά νη πόξηεο είλαη αλνηρηέο ην όρεκα
δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζε θαηάζηαζε όπιηζεο θαη ζ‟απαληήζεη “set up fail! pls close the
door”. δειαδή « απνηπρία όπιηζεο, παξαθαιώ θιείζηε ηελ πόξηα»

Δάλ είλαη ζε ηζρύ ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο, ηόηε δελ κπνξεί λα κπεη ζε θαηάζηαζε
όπιηζεο, αιιά ζα θιεηδώζεη ηηο πόξηεο θαη δελ ζα ερήζεη ε ζεηξήλα. Δάλ ζβήζεη ν
θηλεηήξαο αιιά ε πόξηεο είλαη αλνηρηέο ηόηε δελ κπνξεί ην όρεκα λα ηεζεί ζε
θαηάζηαζε όπιηζεο θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη 3 θνξέο, απηό ζεκαίλεη όηη νη πόξηεο δελ
έθιεηζαλ.

w

6.22 Αθόπιηζε/μεθιείδσκα

w

6.22.1Αθόπιηζε / μεθιείδσκα κε SMS

.te

w

ηείιηε εληνιή SMS "disarm + θσδηθόο» ζηε ζπζθεπή tracker ηνπ όρήκαηνο. Θα
απαληήζεη "Tracker is deactivated" έηζη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εληνιή SMS ζα θάλεη ηε
ζπζθεπή tracker ηεζεί ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο θαη ζα μεθιεηδώζεη ηηο πόξηεο (πξναηξεηηθά),
ζα απελεξγνπνηήζεη ηελ εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ πόξηαο, ηνλ αηζζεηήξα θξαδαζκώλ, θαη ηελ
εηδνπνίεζε εθθίλεζεο θηλεηήξα

ch

6.22.2 Αθόπιηζε κε ηειερεηξηζκό

6.23 Λεηηνπξγίεο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ

Λεηηνπξγία Πεξηγξαθή

Πηέζηε γηα 0.5 δεύηεξα , ε ζεηξήλα ζα ερήζεη κηα θνξά
Πηέζηε γηα 0.5 δεύηεξα , ε ζεηξήλα ζα ερήζεη δύν θνξέο

-h

ΟΠΛΙΗ
ΑΦΟΠΛΙ
Η

si
si

Μπνπηό
λ

ly

no

Πηέζηε ην κπνπηόλ
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, ην όρεκα εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε
αθόπιηζεο, ζα μεθιεηδώζεη ηηο πόξηεο (πξναηξεηηθά) θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη δύν
θνξέο, ρσξίο λα ζηείιεη κήλπκα SMS.

r
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ts

Πηέζηε γηα 0.5 δεύηεξα ζε θαηάζηαζε αθόπιηζεο, ε ζεηξήλα ζα
ΟΠΛΙΗ& ερήζεη ηξεηο θνξέο. Η ζεηξήλα δελ ζα ερήζεη όηαλ νπιίζεη θαη ζα βγεη
αζόξπβε
εθηόο ήρνπ, απηόκαηα όηαλ αθνπιίζεη
ιεηηνπξία
SOS
Πηέζηε γηα 3 δεύηεξα, ην Tracker ζα ζηείιεη SOS ζπλαγεξκό ζε όινπο
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο ρσξίο ερεηηθή έλδεημε.
Απνηξνπή Πηέζηε γηα 0.5 δεύηεξα ζε θαηάζηαζε όπιηζεο ε ζεηξήλα ζα ερήζεη,
γηα 10 δεύηεξα, πηέζηε ην θνπκπί αθόπιηζεο
γηα λα ζηακαηήζεη.

6.23.1 Ηιεθηξηθνκαγλεηηθό θιεηδσκα ζπξώλ

w

Απνζηνιή εληνιήο "locktype + θσδηθόο + θελό +1", ην tracker ζα απαληήζεη "locktype
OK", θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θιεηδώζεη ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο κεηά από 5
δεπηεξόιεπηα. Απνζηνιή εληνιήο "locktype + θσδηθόο + θελό +0", ην tracker ζα απαληήζεη
"locktype OK", θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θιεηδώζεη ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο κεηά από
κηζό δεπηεξόιεπην.

w

6.24. Δηδνπνηήζεηο ζπλαγεξκνύ ζε θαηάζηαζε όπιηζεο
6.24.1 Συναγερμόσ πόρτασ

w
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Η κνλάδα ζα ζηείιεη SMS “Door alarm+ γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο” ζηνπο
εμνπζηνδνηεκελνπο αξηζκνύ αλα δηαζηήκαηα 3 ιεπηώλ όηαλ ε πόξηα αλνίμεη ζε θαηάζηαζε
όπιηζεο, ε ζεηξήλα ζα ερήζεη γηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ε δηαδηθαζία απηή ζα επαλαιεθηεί
κεηά από δηάζηεκα ελόο ιεπηνύ. ηείιηε “disarm + θσδηθόο” γηα λα ην ζηακαηήζεηε.

ch

6.24.2 Ειδοποίηςη αιςθητήρα Κραδαςμού

no

Η κνλάδα ζα ζηείιεη SMS “Sensor alarm+ γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο” ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο όηαλ ν αηζζεηήξαο αληρλεύζεη δόλεζε ζε θαηάζηαζε
όπιηζεο θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη γηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ε δηαδηθαζία απηή ζα
επαλαιεθηεί κεηά από ζηακάηεκα ελόο ιεπηνύ. ηείιηε “disarm + θσδηθόο” γηα λα ην
ζηακαηήζεηε.

ly

6.24.3 Συναγερμόσ εκκίνηςησ κινητήρα ACC

si
si

Η κνλάδα ζα ζηείιεη SMS “ACC alarm+ γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο” ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο αλά 3 ιεπηά δηαδνρηθά όηαλ ππάξμεη εθθίλεζε ηνπ
θηλεηήξα ζε θαηάζηαζε όπιηζεο θαη ε ζεηξήλα ζα ερήζεη γηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη ε
δηαδηθαζία απηή ζα επαλαιεθζεί κεηά από ζηακάηεκα ελόο ιεπηνύ. ηείιηε “disarm +
θσδηθόο” γηα λα ην ζηακαηήζεηε.
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6.25. Αζόξπβε ιεηηνπξγία

Αζόξπβε ιεηηνπξγία κε ηειερεηξηζηήξην
Αζόξπβε ιεηηνπξγία:
ε θαηάζηαζε αθόπιηζεο πηέζηε

γηα 0,5 δεύηεξα,

r

.g
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6.25. Ρύζκηζε αζόξπβεο ιεηηνπξγίαο κέζσ SMS
ηείιηε SMS “silent+θσδηθόο”ζηε ζπζθεπή, ζα απαληήζεη “silent ok!”Απηό ζεκαίλεη όηη
ε ζπζθεπή νπιίδεη, κπαίλεη ζε αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη θιεηδώλεη ηηο πόξηεο ηαπηόρξνλα.
Η ζεηξήλα δελ ζα ερεί κεηά ηελ όπιηζε αιιά ην tracker ζα ζηέιλεη εηδνπνίεζε sms ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο. ηέιλνληαο “disarm + θσδηθόο” αθνπιίδεη βγαίλνληαο
παξάιιεια από ηελ αζόξπβε ιεηηνπξγία

ε ζεηξήλα ζα ερήζεη κία θνξά, ην όρεκα ζα νπιίζεη, εηζέξρεηαη ζε αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη
ζα θιεηδώζεη ηηο πόξηεο ηαπηόρξνλα, ε ζεηξήλα δελ ζα ερεί κεηά ηελ όπιηζε, αιιά ην
tracker ζα ζηείιεη SMS ζπλαγεξκνύ ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.

Πηέζηε

γηα λα εμέιζεη από ηελ αζόξπβε ιεηηνπξγία.

w

w
w

6.26. Δηδνπνίεζε απώιεηαο ζήκαηνο GSM
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Όηαλ ην απηνθίλεην βξίζθεηαη ζε ζέζε ρσξίο θάιπςε δηθηύνπ GSM, ε ζεηξήλα δελ
βξίζθεηαη ζε αζόξπβε ιεηηνπξγία, θαη έρνπκε νπιίζεη (πόξηα, αηζζεηήξα, ACC) κέζσ
ηειερεηξηζηεξίνπ ή κέζσ SMS, ε ζεηξήλα ζα ερήζεη (πξνεηδνπνίεζε γηα αιιαγή
ζηάζκεπζεο) αιιά δελ ζα ζηείιεη SMS ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.

ts
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si
si

ly

no

r
6.27 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο
ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “check+θσδηθόο” ζην tracker ζην όρεκα, ζα ζηείιεη ηελ
θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο ( ηζρύνο, κπαηαξίαο, GPS, ACC, πόξηαο, ζήκαηνο GSΜ ζηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό. Γηα παξάδεηγκα: ηείιηε κε SMS “check123456” ζην tracker ζην
όρεκα, ζα απαληήζεη ηα επόκελα SMS.
Power: ON/OFF
Battery: 100%
GPRS: ON/OFF
GPS: OK/NO GPS
ACC: OFF/ON
Door: OFF/ON
ήκα GSM: 1-32 (ηζρύο ζήκαηνο). εκείσζε: Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην ςεθίν, ηόζν
δπλαηόηεξα ζήκαηα GSM ιακβάλεη.
Oil: 70%

Sleep Mode
6.31.1 Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε από ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. ηείιε
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6.28 Δπαλαθνξά (reset) ξπζκίζεσλ
Δπαλαθνξά κέζσ SMS
ηείιηε εληνιή SMS “reset+θσδηθόο” ζην tracker γηα λα επαλαθέξεηε ηελ ππνκνλάδα
GSM θαη ηελ ππνκνλάδα GPS ηεο ζπζθεπήο ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο, ζα απαληήζεη “reset
ok”.

SMS “sleep+θσδηθόο+θελό+on”, ζην tracker, ζα απαληήζεη “sleep on ok”. Όηαλ ζην όρεκα
έρεη ζβήζεη ν θηλεηήξαο (ACC OFF), ε ππνκνλάδα GSM &GPS κπαίλνπλ ζε θαηάζηαζε
“ύπλσζεο” θαη ην tracker ιεηηνπξγεί κε ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καιώληαο ηελ
κνλάδα ή απνζηνιή SMS, ή νπνηνζδήπνηε εηδνπνίεζε ζπλαγεξκνύ δερηεί, “μππλάεη”

w

w

6.31.2 Αθύξσζε εληνιήο: ηείιηε “sleep+θσδηθόο+sθελό+off”, ηνtracker ζ‟απαληήζεη“sleep
off ok”, έπεηηα ην tracker ζα εμέιζεη από ηελ θαηάζηαζε ύπλσζεο θαη νη ππνκνλάδεο GSM
θαη GPS ιεηηνπξγνύλ ζπλερώο.

w

6.29 Διεγρνο IMEI
ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή "imei+θσδηθόο" ζηε ζπζθεπή. Π.ρ. ζηείιηε κε SMS ηελ εληνιή
"imei123456" ζην tracker, ζα ζηείιεη ζην θηλεηό ζαο έλαλ αξηζκό IMEI κε 15 ςεθία

ch
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6.30 Ρύζκηζε (ηνπηθήο) Ώξαο
6.30.1 ηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “time+θελό+zone123456+θελό+3 ” ζην tracker, εάλ
επηηύρεη, ζα απαληήζεη “time OK”.
Γηα παξάδεηγκα: ηείιηε κε SMS “time zone123456 2”, ην 2 (εάλ είλαη ε ζεξηλή) ώξα
δώλεο, ή ζηείιηε κε SMS “timezone123456 3” (εάλ είλαη ρεηκεξηλή).

no

6.33 Ρπζκίζεηο GPRS
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζηείιεη SMS κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα λα ξπζκίζεη ην APN,
IP θαη ηελ ζύξα πξηλ αξρίζεη ηνλ εληνπηζκό κε ην GPRS.

si
si

ly

6.33.1 Ρύζκηζε APN
6.33.1.1 APN ζεκαίλεη Access Point Name (Όλνκα εκείνπ Πξόζβαζεο) θαη δηαθέξεη από
ρώξα ζε ρώξα. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηνπηθό ζαο APN,
παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζηνλ ηνπηθό ζαο δηαρεηξηζηή δηθηύνπ GPRS

ts
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6.33.1.2 Απνζηνιή θεηκέλνπ SMS “APNΟΝΔ123456 + θελό + ην ηνπηθό ζαο APN” κέζσ
θηλεηνύ ηειεθώλνπ θη αλ επηηύρεη, ην tracker ζα επηζηξέςεη ην κήλπκα “APN OK”.
6.33.1.3 Π.ρ. ζηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “APNONE123456 internet”. Δάλ επηηύρεη,
επηζηξέθεηαη “APN OK” από ην tracker κε SMS.
εκεηώζεηο: Σν 123456 αλαθέξεηαη ζε θσδηθό θαη ην internet είλαη ην APN ελόο από ηνπο
Γηαρεηξηζηέο Γηθηύνπ GPRS (cosmote) ηεο ρώξαο.
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6.33.2 Πξνεηνηκαζία Ολόκαηνο Υξήζηε θαη θσδηθνύ GPRS
6.33.2.1 ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πνπ ζρεηίδεηαη κε είζνδν
ζε GPRS δελ είλαη ππνρξεσηηθά αλαγθαία, γη' απηό, ε εηζαγσγή κπνξεί λα
παξαθακθζεί. ε εθείλεο ηηο ρώξεο όπνπ απαηηείηαη όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθόο,
παξαθαινύκε δηακνξθώζηε σο εμήο:
6.33.2.2 ηείιηε κε SMS “upone+123456+θελό+ρξήζηε+θελό+θσδηθό” Δάλ επηηύρεη, ζα
ζηείιεη “user,password ok!” επηζηξέθεηαη από ην tracker κε SMS.
6.33.2.3 Γηα παξάδεηγκα, ζηείιηε κε SMS “upone123456 jonnes 666666” ζην
tracker, θαη

w

w

αλ επηηύρεη, ην tracker επηζηξέθεη “user, password OK”.
εκείσζε: Σν 123456 είλαη ν θσδηθόο ηεο ζπζθεπήο tracker, ην jonnes είλαη ην όλνκα ρξήζηε
γηα είζνδν ζε GPRS, ην 666666 είλαη ν θσδηθόο γηα είζνδν ζε GPRS.
6.33.3 Ρύζκηζε IP & Port
6.33.3.1. ηείιηε κε SMS όπσο θαίλεηαη παξαθάησ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ: adminip
+123456 + θελό + IP Address + θελό +λνύκεξν Port . Δάλ επηηύρεη,
επηζηξέθεηαη“adminip OK” από ηελ ζπζθεπή κε SMS.
6.33.3.2 Π.ρ. ζηείιηε κε SMS ηελ εληνιή “adminip123456 202.104.150.75 9000” ζηε
ζπζθεπή tracker, εάλ επηηύρεη, επηζηξέθεηαη “adminip OK” από ηε ζπζθεπή κε
SMS.(ην 123456 είλαη ν πξνεπηιεγκέλνο θσδηθόο, ην 202.104.150.75 είλαη ην IP, ην
9000
6.34 .Μεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο GPRS

w
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ηείιηε εληνιή: “less gprs123456 on” To tracker ζ απαληήζεη”less gprs on ok”
Σν tracker κεηά από 5 ιεπηά (αθνύ είλαη αθηλεηνπνηεκέλν) θαη βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία GPRS απελεξγνπνηείηαη πξνζσξηλά κπαίλεη ζε ύπλσζε γηα εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο. Σν GPRS ελεξγνπνηείηαη μαλά απηόκαηα κόιηο ιάβεη εληνιή ή αξρίδεη λα
θηλείηαη. Γηα απελεξγνπνίεζε ηεο εληνιήο ζηείιηε: “less gprs123456 off’ To tracker
ζ‟ απαληήζεη “less gprs off ok”

no

6.35. Σξόπνη ελαιιαγήο κεηαμύ "SMS" θαη "GPRS"

si
si
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Ο πξνεπηιεγκέλνο ηύπνο είλαη „SMS
ηείιηε κε SMS: “GPRS+θσδηθόο” ζηε ζπζθεπή θαη ζα απαληήζεη “GPRS ok!” θαη απηό
ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή ηνπ εληνπηζηή έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία GPRS.
ηείιηε κε SMS: “SMS+θσδηθόο” ζηε ζπζθεπή θαη ζα απαληήζεη “SMS ok!” θαη ζα
επαλέιζεη ζε ιεηηνπξγία SMS.

6.36 Πιαηθόξκα Web θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ παξαθνινύζεζεο
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Βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα www.gpstrackerxy.com VHUYHU

7． Πξνθπιάμεηο
Παξαθαινύκε αθνινπζήζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα λα παξαηείλεηε ηε δσή ηεο
κνλάδαο:
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Γηακόξθσζε ΙΡ: .. Port: 9000. Παξαθαιώ ειέγμηε ηηο νδεγίεο "πιαηθόξκα
ινγηζκηθνύ εγρεηξίδην» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην CD. Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ιεηηνπξγίαο θαη παξαθνινύζεζε κέζσ internet εγθαηαζηαζηήζηε ην πξόγξακκα ινγηζκηθνύ
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην CD κέζα ζηε ζπζθεπαζία. Δάλ επηζπκείηε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ζηνλ web server παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην ηει. 2

w

w

1. Γηαηεξείηε ηε ζπζθεπή ζηεγλή. Οπνηνδήπνηε πγξό, όπσο βξνρή, πγξαζία, κπνξεί λα
θαηαζηξέςεη ηα εζσηεξηθά θπθιώκαηα
2. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θαη κελ απνζεθεύεηε ηε ζπζθεπή ζε ζθνληζκέλνπο ρώξνπο.
3. Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε πνιύ ζεξκνύο ή πνιύ ςπρξνύο ρώξνπο.
4. Να ηελ ρεηξίδεζηε κε πξνζνρή. Μελ ηελ δνλείηε θαη κελ ηελ ηξαληάδεηε δπλαηά.
5. Καζαξίδεηε ηελ ζπζθεπή κε έλα ζηεγλό παλί. Μελ ηελ θαζαξίδεηε κε ρεκηθά,
απνξξππαληηθά.
6. Μελ βάθεηε ηελ ζπζθεπή, απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ είζνδν από μέλα ζώκαηα.
7. Μελ απνζπλαξκνινγείηε θαη κελ κεηαζθεπάδεηε ηελ ζπζθεπή.
8. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ
ρεηξηζκό, πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο. Γηαθνξεηηθά, ην πξντόλ δελ ζα
ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ή ζα θαηαζηξαθεί.
9. Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε ηελ κπαηαξία θαη θνξηηζηή πνπ παξέρεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή. Η ρξήζε άιισλ κπαηαξηώλ θαη θνξηηζηώλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αλεπηζύκεηεο θαηαζηάζεηο
10. Μελ απνζπλαξκνινγήζεηε ηελ θεξαία, ή ρξεζηκνπνηείηε άιιεο θεξαίεο. Απηό κπνξεί λα
επεξεάζεη ηε κεηάδνζε, θαη ηελ αύμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο.
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8． θάικαηα & ιύζεηο
θάικαηα

ιύζεηο

no

Παξαθαινύκε ειέγμηε ηελ θαισδίσζε ηνπ ξεύκαηνο εάλ βξίζθεηαη
ζηε ζσζηή ζέζε.

Απνηπρία θιήζεο

.Διέγμηε ηελ θεξαία GSM εάλ είλαη ζπλδεδεκέλε. Διέγμηε αλ ε
θάξηα SIM είλαη ζηε ζέζε ηεο. Διέγμηε αλ ππάξρεη θαλνληθή ηάζε
ηξνθνδνζίαο

si
si

ηεξκαηηζκνύ Δλώ ππάξρεη έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο, έλαο κε
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Απνηπρία
θιήζεο

ly

Απνηπρία εθθίλεζεο

Διέγμηε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξηζκό

Αλαθνξά ζέζεο κε
κεδεληθά ςεθία

Διέγμηε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο εμσηεξηθήο θεξαίαο GPS

r

Απνηπρία ερεηηθήο
παξαθνινύζεζεο

.g

ts

εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο θαιεί ηε ζπζθεπή.
Παξαθαινύκε μαλαεθθηλήζηε ηε ζπζθεπή θαη ξπζκίζηε εθ λένπ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο.

