
 

GPS nyomkövető autóba - 200 napos üzemidő 

Használati útmutató 

A termék legfőbb elényei: 

• Hosszú üzemidő  

• Minőséges feldolgozás 

• Online térképes támogatás 
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1. A termék leírása

 

2. Az eszköz használata 
• Töltse fel a készüléket 12 órán keresztül. A töltés ideje alatt piros fénypont fog 

világítani. 

• A teljess töltöttségi állapotban a piros fény elalszik. 

• Használja a készülékhez mellékelt kiegészítőket a töltéshez. 

• Ezután nyissa ki a SIM kártya takaróját ls helyezze be a kárytát a helyére. 
Óvatosan addig nyomja be a SIM kártyát, amíg kattan egyet. 

• Zárja be a takarót. 

2.1 Bekapcsolás:  

Az eszközt az ON/OFF gomb eltolásával kapcsolja be - ezután felvillan a 
fényjelzés. Ezt követően helyezze el a készüléket úgy, hogy annak szabad kilátása 
legyen az égre, hogy könnyebben kommunikálhasson a GPS szatelitekkel. A 
következő 30-60 másodperc folyamán a készülék felkapcsolódik a GSM és GPS 
hálóozatokra. 

2.2 Kikapcsolás:  
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ON/OFF gomb

SIM kártya bemenet

Mágnesek
SOS gomb



Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, akkor tolja a gombot az OFF-ra. A 
fényjelzések elalusznak és a berendezés kikapcsol. 

2.3 A LED fényjelzések jelentése:  

Zöld fényjelzés 
Villog – fel van csatlakozva a GSM és GPS hálózatokra 
Világít – nincs felcsatlakozva a GSM hálózatra 
Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik  

Kék fényjelzés 
Villog – fel van csatlakozva a GPS hálózatra 
Világít – nincs felcsatlakozva a GPS hálózatra 
Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik  

Piros fényjelzés 
Villog – alacsony töltöttségi állapot 
Világít – a berendezés éppen töltődik 
Nem világít – a berendezés teljesen fel van töltve 

3. A telefonszám felhatalmazása 
3.1 Felhatalmazás  

• A telefonszám felhatalmazásához küldjön egy SMS kódot az eszközre a 
következő formában: adm123456,telefonszám , (123456 az alapértelmezett 
jelszó). Például: adm123456,+420111222333 

• A helyes beállítást követően kap vissza egy SMS-ta következő formában:  
ADM! A1:+420111222333 

3.2 A felhatalmazott telefonszám kitörlése 

• A felhatalmazott telefonszám kitörléséhez küldjön egy SMS parancsot a 
berendezésre a következő formában: adm123456.  

4. Az eszköz helyzetének bemérése 
4.1 Az eszköz helyzetének bemérése az eszköz felhívásával 

• Ha az Ön telefonszáma felhatalmazott telefonszám, akkor elég felhívni a 
nyomkövető berendezésben lévő SIM kártyát felhívni.  

• Néhány másodperc eltelte után Ön SMS-ben megkapja a berendezés 
helyzetének koordinátáit egy URL formájában, amelyre kattintva Ön képes 
megnézni annak helyzetét az interneten. 

4.2 Az eszköz helyzetének bemérése SMS segítségével 

• Az eszköz helyzete SMS parancsal is lekérhető, amely igy egy URL-t küld a 
helyzet koordinájával a felhatalmazott telefonszámra (ha be van állítva. Ha 
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nincs, akkor a helyzetet elküldi annak a számnak, amelyről kapta az SMS 
parancsot) 

• A helyzet lekéréséhez küldjön egy SMS parancsot ebben a formában: G123456# 
(123456 az alapértelmezett jelszó) 

5. Használati módok 
5.1 Sleep time mode (alapbeállítás)  
A nyomkövető 5 perc után elalszik, és csak akkor aktiválódik, ha azt felhívja, vagy 
SMS parancsot köld rá a helyzet lekéréséhez, vagy pedig megnyomják a rajta 
található SOS gombot. E üzemmód beállításához küldjön el egy SMS parancsot 
ebben a formában a nyomkövetőre: sleep123456 time (123456 az alapértelmezett 
jelszó) 
A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: nosleep123456 time 

5.2. Shock sleep mode  
A nyomkövető 5 perc után automatikus elalszik. Az eszköz amint mozgást érzékel 
felébred. Ennek az üzemmódnak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS 
parancsot a nyomkövetőre: sleep123456 shock (123456 az alapértelmezett jelszó) 
A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: nosleep123456 shock 

6. További funkciók 
6.1 SOS funkció 

• Ennek a funkciónak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS parancsot a 
nyomkövető berendezésre: SOS,telefonszám pl: SOS,+420111222333 

• Ezután egy megerősítő SMS-t fog kapni. 

• Ha a nyomkövetőt eltávolítják a helyéről, akkor az SMS gomb aktiválódik és a 
funció biztosítja, hogy az eszköz automatikusan küldjön egy SMS-t az előre 
beállított telefonszámra a következő szöveggel: HELP ME! + URL a GPS 
koordinátákkal. 

6.2. Shock alarm  

• A nyomkövető küld Önnek egy SMS-t, ha az mozgást érzékel. Ezt a módot a 
következő SMS parancsal lehet aktiválni: shock123456 (123456 az 
alapértelmezett jelszó) 
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• Deaktiváláshoz a következő SMS parancsot kell küldeni: noshock123456 

 
6.3 Sebesség túllépés esetén való értesítés 

• Az eszköz beállítható, hogy jelezzen, ha túllépik az előre beállított sebességet 

• A beállításhoz küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövető 
berendezésre: speed123456 80 (123456 az alapértelmezett jelszó, 80 a 
sebesség - a sebesség beállítható 50-120km/h intervallumban) 

• Ennek a funkciónak a deaktiválásához küldjön el egy SMS parancsot a 
következő formában: nospeed123456 

6.4 A készülék lehallgatása 

• Az eszköz használható lehallgató készülékként is. Elég felhívni a 
nyomkövetőben található SIM kártya telefonszámát, és máris képes lesz 
lehallgatni annak környezetét. 

• Az aktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: 
monitor123456 

• A deaktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: 
nomonitor123456 

6.5 Az aktuális idő beállítása 

• Az aktuális idő beállításához küldjön egy SMS parancsot a következő formában: 
timezone123456 2 (123456 az alapértelmezett jelszó, 2 az időzóna) 

6.6 Nyelv beállítása 

• A nyelv beállításához küldje el a következő SMS parancsot:  

 LAG1 - angol nyelv 

 LAG2 - kínai nyelv 

6.7 Jelszó megváltoztatása 

• Ha meg szeretné változtatni az eszköz jelszóját, akkor küldjön el egy SMS 
parancsot a következő formában: pwd123456,111222 (123456 az 
alapértelmezett jelszó, 111222 az új jelszó) 

• A SIM kártya cseréjével a jelszó változatlan marad 

• A jelszónak 6 számjegyből kell álnia 

• A jelszót jegyezze meg, vagy írja fel. A jelszó elfelejésekor az egyetlen megoldás 
a gyári beállításokra való visszaállítás 
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6.8 A nyomkövető újraindítása 

• Ha újra szeretmé indíttani a berendezést, akkor küldje el a következő SMS 
parancsot a nyomkövető berendezésre: RST 

6.9 A SIM kártya APN beállítása 

• A SIM kártyának internettel kell rendelkeznie. Az internet APN beállítások 
minden szolgáltatónál különbözők. Szükséges kikeresni az adott szolgáltató 
APN beállítási kódját, és azt elküldeni a berendezésre, ha esetlen nem működik 
az internetes térképes platformon a megtett útvonal visszatekintése. Ezt a 
következő SMS parancsal végezheti el: APN,APN kód  

Például: APN,internet vagy APN,internet.vodafone.net 

6.9 Gyári beállítások visszállítása 

• A gyári beállítások visszaállításához küldje el a következő SMS parancsot a 
nyomkövetőre: factory 

 

Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem 
alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki. 

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat. 

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal 
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések 
megsértésével.
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