
 

 

Εγχειρίδιο χρήσης για την ασφαλή  
Λειτουργία και παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου 

με GPS TRACKER  
 
 
 
1. Καλώς ήρθατε στην υπηρεσία μας! 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων με την χρήση GPS. 
Αυτό το κινητό τηλέφωνο αποτελεί τον τέλειο συνδυασμό των τεχνολογιών GSM και GPS ενώ 
χαρακτηρίζεται από μοντέρνα σχεδίαση με απλότητα και κομψότητα. Εχει μεγάλης 
χωρητικότητας τηλεφωνικό κατάλογο, δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS, 
ξυπνητήρι, ραδιόφωνο FM, GPS, κουμπί συναγερμού έκτακτης ανάγκης, φακό  κτλ. 

 
2. Περιεχόμενα  
 
2.1 Ελέγξτε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ 
Αφαιρέστε το κινητό τηλέφωνο από το πακέτο και ελέγξτε αν το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του 

είναι πλήρεις. στην συσκευασία υπάρχουν 

• 1 × κινητό 

• 1 × μπαταρία   

• 1 × φορτιστής  

• 1 × εγχειρίδιο  

• 1 × πιστοποιητικό εγγύησης 

 
2.2 Προδιαγραφές Κινητού Τηλεφώνου 
 
2.2.1 Προδιαγραφές 
Μπαταρία λιθίου 
Κανονική τάση             3.7V 1300mAh 

Τάση φόρτισης             4.2V 

Φορτιστής 
Είσοδος     AC 220V (+ / - 20%)  50Hz  50mA 

Έξοδος     DC 5.0V  500mA 

Χρόνος φόρτισης    12 ώρες για τις πρώτες τρείς φορές και 3-6 ώρες στη συνέχεια 
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2.2.2 Τεχνικά Προδιαγραφές  
Συχνότητα     850/900/1800/1900MHZ 

Διάρκεια μπαταρίας συνεχής κλήσης*    5 ώρες 

Διάρκεια μπαταρίας συνεχής αναμονής*    7 ημέρες (σε κατάσταση αναμονής GSM) 

Διαστάσεις  συσκευής    118mm × 63mm × 27mm 

Βάρος     110g (με την μπαταρία) 
* Η διάρκεια συνεχής κλήσης και αναμονής εξαρτάται από το τοπικό δίκτυο και την εφαρμογή GPS. 
 
2.3 Εμφάνιση  
 

 
 
 
 
Αριθμός Περιγραφή Τρόπος χρήσης 

1 Κεραία FM Όταν ακούτε ραδιόφωνο FM πρέπει να βγάλετε εξω την κεραία FM. 

2 Πλήκτρο έντασης Οταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή ακούτε ραδιόφωνο FM πατήστε αυτό το 

πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση. 

3 Συντόμευση  

ραδιόφωνο FM 

Πιέστε το διακόπτη προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε το 

ραδιόφωνο FM και προς τα κάτω για να το απενεργοποιήσετε. 
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4 Απαντήση και 

εκτέλεση κλήσης 

Πιέστε το πλήκτρο για να απαντήσετε μία κλήση ή για να κάνετε μία 

καινούρια κλήση. Οταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής 

πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μπείτε στο αρχείο κλήσεων. 

5 Φακός  Πλήκτρο On - Off 

6 Δέκτης Ακουστικό ήχου και ραδιόφωνου FM 

7 Οθόνη  Lcd 

8 Πλήκτρα επιλόγης 

 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε διάφορες 

ρυθμίσεις στο μενού επιλογών που εμφανίζονται στην οθόνη Με το 

αριστερό (πράσινο) πλήκτρο καταχωρείτε μία επιλογή και με το δεξί 

(κόκκινο) πλήκτρο επιστρέφετε στις ρυθμίσεις. 

9 Τελος κλήσης, 

Κατάσταση 

αναμονής, 

Απενεργοποίηση, 

Οταν δέχεστε μία κλήση και ακουστεί ο ήχος κουδουνίσματος 

χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσετε την κλήση και να 

εισέλθετε στην κατάσταη αναμονής.. 

 

Οταν απαντήσετε μία κλήση χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να 

τελειώσει η συνομιλια και να εισέλθετε στην κατάσταη αναμονής. 

 

Οταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση ηρεμίας πατήστε το πλήκτρο για 

5 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε πλήρως. 

 

Οταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πατήστε το πλήκτρο για 5 

δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. 

10. Πλήκτρα αριθμών Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να σχηματίσετε ένα 

τηλεφωνικό νούμερο. 

 

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο * για να εισάγετε ιδικά σύμβολα 

 

Χρησιμοποιείστε το πλήκτρο # για να κάνετε ειδικές ρυθμίσεις που 

αφορούν την λειτουργία του τηλεφώνου. 

11 Μικρόφωνο  

12 Θύρα I / O Θύρα για τον φορτιστή και το ακουστικό. 

13 Θύρα για κορδόνι  

14 Διακόπτη φακού Πιέστε το πλήκτρο προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε το φακό και 

προς τα κάτω για τον απενεργοποιήσετε. 

15 Διακόπτης 

κλειδώματος 

Πιέστε το πλήκτρο προς τα πάνω για ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο 

και προς τα κάτω για να το κλειδώσετε. 
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πληκτρολογίου 

16 Πλήκτρο έκτακτης 

ανάγκης 

Πιέστε αυτό το πλήκτο για 3 δευτερόλεπτα για να στείλετε ένα μύνημα 

εκτάκτου ανάγκης SOS (ανατρέξτε στην ενότητα 7.2.2, 7.2.3 για 

λεπτομέρειες). 

 
2.4 Πώς να τοποθετήσετε την κάρτα SIM 
Εισάγετε την κάρτα SIM με την σωστή κατεύθυνση κατά μήκος της υποδοχής (να ευθυγραμμιστεί 

η κομμένη γωνία της κάρτας SIM με την κομμένη γωνία στην υποδοχή). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα 

SIM έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση της θέση. 

 
 
 
2.5 Σχετικά με την τοποθέτηση της μπαταρίας  
 
2.5.1 Εγκατάσταση 
Ανοίξτε το πίσω  κάλυμμα πιέζοντας την εγκοπή στο κάτω μέρος. Στην συνέχεια  βγάλτε την 

μπαταρία  και τοποθετήσατε την κάρτα SIM , εγκαταστήστε ξανά την μπαταρία  ξαναβάλετε το 

κάλυμμα με φορά από επάνω προς την  κάτω πλευρά . 

 

2.5.2 Φόρτιση μπαταρίας 
Σχετικά με τη φόρτιση 

1) Τοποθετήστε το βύσμα φόρτισης του φορτιστή στη θύρα φόρτισης του τηλεφώνου και το άλλο 

άκρο του φορτιστή στην πρίζα 220V. Η οθόνη του τηλεφώνου θα ανάψει και οι γραμμές στο 

εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν όπως στην παρακάτω εικόνα  

 
 
Σε κάταστη φόρτισης

 

2) Όταν οι γραμμές στο εικονίδιο της μπαταρίας του τηλεφώνου σταματήσουν να κινείνται 

σημαίνει ότι η φόρτιση έχει τελειώσει και η οθόνη θα εμφανίσει την παρακάτω εικόνα  

Πλήρης φόρτιση 

 

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο  ακόμα και όταν είναι ενεργοποιημένο. 

 

4 
  



 

Συμβουλές 

● Όταν χρησιμοποιήσετε  το τηλέφωνο για πρώτη φορά μην φορτίσετε την μπαταρία. Ομοίως 

εάν έχετε τοποθετήσει καινούρια μπαταρία στο τηλέφωνο μην την φορτίσετε. Ενεργοποιήστε 

το τηλέφωνο και χρησιμοποιηστε το μέχρι να σβήσει εντελώς.  

● Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για πάνω από 12 ώρες για τις πρώτες τρεις φορές 

προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

● Μην χρησιμοποιήτε φορτιστές απο άλλες συσκευές παρά μόνο τον φορτιστή του τηλεφώνου. 

● Η φόρτιση του τηλεφώνου δεν επηρεάζουν την ομαλή σύνδεση και λήψη κλήσεων αλλά 

καταναλώνουν ενέργεια και συνεπώς θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε 

την μπαταρία εάν εκτελείτε κλήσεις ενώ φορτίζετε την συσκευή.  

 

3. Βασική Λειτουργία   
 
3.1 Οταν θέλετε να ενεργοποίησετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή 
Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να εισέλθετε στην 

κατάσταση αναμονής. 

   

Συμβουλές 

1. Εάν η προστασία SIM είναι ενεργοποιημένη θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 

SIM και να πατήστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε ωστέ να εισέλθετε 

στην κατάσταση αναμονής.  

2. Αν η προστασία του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό του 

τηλεφώνου και να πατήστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε ώστε να 

εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής 

.   

Για να απενεργοποίησετε το τηλέφωνο πατήστε το πλήκτρο απενεργοποίησης για 5 

δευτερόλεπτα. 

 

3.2 Οταν η συσκευή είναι σε κατασταση αναμονης 
 

• Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πατώντας το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο 

εμφανίζεται το ιστορικό κλήσεων. Πιέζοντας τα  τοξάκια στο πληκτρολόγιο μπορείτε  να δείτε 

όλες τις κλήσης και να επιλέξετε μία από αυτές. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να 

εκτελέσετε την κλήση που επιλέξατε. Πιέστε το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο για να εγκαταλείψετε 

το ιστορικό κλήσεων.   

• Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη 

(επάνω και κάτω) για να εισέλθετε στο κυρίως μενού με τις διάφορες επιλογές και ρυθμίσεις 
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του τηλεφώνου. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 

Πιέστε το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο για να εγκαταλείψετε το κυρίως μενού. 

• Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το αριστερό 

βέλος για να εισέλθετε στο μενού μυνημάτων. Πατώντας το πλήκτρο με τα βέλη (επάνω και 

κάτω) μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να 

επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Πιέστε το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο για να εγκαταλείψετε το 

μενού μυνημάτων. 

• Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος 

για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις του ήχου κουδουνίσματος. Πατώντας το πλήκτρο με τα βέλη 

(επάνω και κάτω) μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο 

για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Πιέστε το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο για να εγκαταλείψετε 

τις ρυθμίσεις του ήχου κουδουνίσματος. 

 
3.3 Κλείδωμα πληκτρολογίου  
Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ώστε να αποφύγετε να πιέσετε κάποιο πλήκτρο κατα 

λάθος. Πιέστε το διακόπτη κλειδώματος πληκτρολογίου προς τα κάτω για να κλειδώσετε το 

πληκτρολόγιο. Επειτα πιέστε το διακόπτη προς τα πάνω για να το ξεκλειδώσετε.  

 
3.4 Ρύθμιση έντασης ήχου πληκτρολογίου 
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο ρύθμισης έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση των πλήκτρων. Αφού 

επιλέξετε την ένταση που επιθυμείτε η οθόνη αυτόματα θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής 

μετά από 3 δευτερόλεπτα. Ειδάλλως μπορείτε να εγκαταλείψετε την ρύθμιση ένταση ήχου ανά 

πασα στιγμή πιέζοντας το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο. 

 

3.5 Επιλογή γλώσσας στα γραπτά μηνύματα και χρήση ειδικών συμβόλων. 
Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με το αριστερό βέλος 

για να εισέλθετε στο μενού μυνημάτων. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιλέξετε 

την δημιουργία νέου γραπτού μηνύματος.  

 

Ενώ εισάγετε ένα γραπτό μήνυμα μπορείτε να χρησιμοποιείσετε ειδικά σύμβολα. 

 
Πατήστε το πλήκτρο # για να αλλάξετε τους τρόπους εισαγωγής κειμένου. Η τρέχουσα επιλογή 

γλώσσας εισόδου θα εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης (επιλέγετε μεταξύ 

Κινέζικα και Αγγλικά). 

 

Πατήστε το πλήκτρο  για να εισάγετε ειδικά σύμβολα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη 

για ενα επιλέξετε ένα σύμβολο. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την 

επιλογή σας ή το αριστερό (κόκκινο) πλήκτρο για να την ακυρώσετε. 
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Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε γράμματα. Πιέστε ένα-ένα τα 

πλήκτρα με τα ψηφία 1 μέχρι 9 για να σχηματίσετε λέξεις. Πιέστε το πλήκτρο 0 για κενό 

χαρακτήρα. 

  

 
4  Περιγραφή λειτουργιών 
Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη (επάνω 

και κάτω) για να εισέλθετε στο κυρίως μενού με τις διάφορες επιλογές και ρυθμίσεις του 

τηλεφώνου. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να επιλέξετε μία από αυτές. 

 
4.1 Phonebook 
 
Ο τηλεφωνικός κατάλογος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των τηλεφωνικών σας αριθμών. 

Ο τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει έως 200 καταχωρήσεις στην μνήμη του 

τηλεφώνου. Η χωρητικότητα της κάρτα SIM ποικίλει και εξαρτάται από τον παροχέα της κάρτας. 

       

Search contact Μπορείτε να αναζητήσετε αριθμούς τηλεφώνου, σύμφωνα με τα 

ονόματα. Δεν χρειάζεται να εισάγετε ολόκληρο το όνομα, αλλά ένα μέρος 

αυτού για να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου. 

Add new contact Μπορείτε να προσθέσετε νέες επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο.  

Copy all Μπορείτε να αντιγράψετε αριθμούς από τον κατάλογο του τηλεφώνου 

στην κάρτα SIM ή αντίστροφα.  

Delete  Μπορείτε να διαγράψετε ένα νούμερο από τον κατάλογο του τηλεφώνου 

ή της κάρτας SIM, ή να διαγράψετε ολόκληρο τον κατάλογο. 

Preferred storage Μπορείτε να ρυθμίσετε τα τηλεφωνικά νούμερα να αποθηκεύονται στoν 

κατάλογο του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.  

 
4.1.1 Αναζήτηση επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο 
Επιλέγοντας «Search contact» Μπορείτε να κάνετε μία αναζήτηση στις επαφές του τηλεφωνικού 

καταλόγου σύμφωνα με το όνομα. Πιέζοντας το πλήκτρο με πρώτο γράμμα του Αγγλικού 

όνοματος μιας επαφής εκτελείτε μία γρήγορη  αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.  

 
4.1.2 Προσθήκη επαφών 
Επιλέγοντας «Add new contact» μπορείτε να προσθέσετε ένα όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Η θέση αποθήκευσης περιλαμβάνει τον τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου και της κάρτας SIM. 

στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αφού επιλέξετε τον κατάλογο αποθήκευσης προσθέσετε το όνομα και 

το τηλεφωνικό νούμερο. Πατήστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την 

καινούρια καταχώρηση.   
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4.1.3 Αντιγραφή επαφών 
Επιλέγοντας «Copy all» μπορείτε να αντιγράψετε όλους τις επαφές από τον κατάλογο του 

τηλεφώνου στην κάρτα SIM ή αντίστροφα. 

 
4.1.4 Preferred storage 
Μπορείτε να ορίσετε εάν ο προεπιλεγμένος κατάλογος τον επαφών θα είναι ο κατάλογος του 

τηλεφώνου η της κάρτας SIM.  

 
4.2 SMS  
Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων SMS σε πολλούς αποδέκτες. Ετσι 

μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SMS μέχρι και σε 10 παραλήπτες ταυτόχρονα. Κάθε SMS μπορεί 

να περιέχουν το πολύ 116 αγγλικές λέξεις, αριθμούς και σύμβολα.  

   

4.2.1 Δημιουργία μηνύματος SMS   
Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα SMS ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

  
1. Οταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιήστε το πλήκτρο με τα βέλη (επάνω 

και κάτω) για να εισέλθετε στο κυρίως μενού. Επιλέξτε την λειτουργία «Μηνύματα» και πιέστε το 

αριστερό (πράσινο) πλήκτρο.  

2. Επιλέξτε «Write message»  και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. 

3. Πληκτρολογείστε το μήνυμα σας. Οταν τελειώσετε πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. 

4. Επιλέξτε «Done» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. 

5. Επιλέξτε «Send only» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. 

    Στο σημείο αυτό μπορείτε να εισάγετε ένα τηλεφωνικό νούμερο για να στείλετε το μήνυμά σας 

ή να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο νούμερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο.  

 

Για να εισάγετε ένα τηλεφωνικό νούμερο πληκτρολογείστε το τηλεφωνικό νούμερο στο οποίο 

θέλετε να στείλετε το μήνυμά SMS. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να ολοκληρώσετε 

την διαδικασία. 

 

Για να επιλέξετε ένα αποθηκευμένο νούμερο από τον τηλεφωνικό κατάλογο δεν πρέπει να 

πληκτρολογείσετε κάποιο νούμερο αλλά να πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να 

επιλέξετε την «Αναζήτηση». Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι επαφές από τον τηλεφωνικό 

κατάλογο. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη (επάνω και κάτω) επιλέξτε την επαφή στην 

οποία θέλετε να στείλετε το μήνυμα σας και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. Το νούμερο 

θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να ολοκληρώσετε την 

διαδικασία. 
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4.2.2 Εισερχόμενα Μηνύματα 
1. Από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Messages» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) 

πλήκτρο. Επιλέξτε «Inbox» και θα εμφανιστεί η λίστα των SMS που έχετε λάβει.  

 

2. Επιλέξτε το SMS και στη συνέχεια πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο για να το διαβάσετε.   

 
4.2.3 Εξερχόμενα - Απεσταλμένα Μηνύματα 
Από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Messages» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) 

πλήκτρο. Επιλέξτε «Outbox» και θα εμφανιστεί η λίστα των SMS που έχουν σταλεί με επιτυχία. 

 
4.2.4 Ρυθμίσεις SMS 
Από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Messages» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) 

πλήκτρο. Στην συνέχεια από την επιλογή «SMS settings» έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε που 

θα αποθηκεύονται τα μηνύματα σας. Στην επιλογή phone θα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο ενώ 

στην επιλογή SIM θα αποθηκεύονται στην κάρτα SIM.  

 
4.3 Τηλεφωνικό Κέντρο 
Το κέντρο κλήσεων περιλαμβάνει τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις. Για να 

επιλέξετε το κέντρο κλήσεων από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Call center». 

 
4.4 Ρυθμίσεις τηλεφώνου  
Από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Settings» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) 

πλήκτρο. Έπειτα επιλέξτε «Phone setup» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. Οι 

ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε στο τηλέφωνο είναι οι ακόλουθες:   

Time and 

date 

Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία του τηλεφώνου. 

Schedule 

power 

Ορίστε την ώρα στην οποία το τηλέφωνο ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.  

Language Επιλέξτε κινεζική ή αγγλική γλώσσα 

Pref.Input Επιλέξτε τον τρόπο που προτιμάτε να ξεκινάτε όταν πληκτρολογείτε ένα γραπτό 

μήνυμα (Αριθμοί, Κινέζικα, Αγγλικά κεφαλαία – πεζά). 

 

4.5 Ξυπνητήρι 
Από το κυρίως μενού επιλέξτε την λειτουργία «Organizer» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) 

πλήκτρο. Έπειτα επιλέξτε «Alarm» και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. Μπορείτε να 

ορίσετε μέχρι 5 διαφορετικές ώρες για το ξυπνητήρι.  

 

Για να αλλάξετε ένα ξυπνητήρι επιλέξτε μία από τις 5 καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας τα 

πλήκτρα με τα βέλη (επάνω και κάτω) και πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο. Επιλέξτε 
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«Ενεργοποίηση» και εισάγετε την ώρα. Πιέστε το δεξί (κόκκινο) πλήκτρο για να ολοκληρώσετε τη 

διαδικασία. Στο σημείο αυτό μπορείτε να εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την καινούρια ώρα να 

πιέστε το αριστερό (πράσινο) πλήκτρο ενώ εάν θέλετε να την ακυρώσετε πιέστε το δεξί (κόκκινο) 

πλήκτρο.  

 

5. Σχετικά με το GPS 
 
5,1 Εισαγωγή στις λειτουργίες που σχετίζονται με το GPS 
 
Εντοπισμός με GPS 
● Προηγμένη τεχνολογία GPS  

● Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιορισμένο χώρο όπως οι απομακρυσμένες 

και στενά σημεία σε μια πόλη  

● Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας  

● Γρήγορη λήψη σήματος 

● Υποστηρίζει στιγμιαία και συνεχή παρακολούθηση  

● Υποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω δορυφόρου. 

● Υποστηρίζει τον εντοπισμό θέσης και στέλνει το στίγμα μέσω SMS ή internet.  

● Παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση της συσκευής. 

● Η συσκευή έχει την δυνατότητα να στείλει τις συντεταγμένες, στέλνοντας μια εντολή με sms 

● Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πατήστε το κουμπί SOS για εντοπισμό ακριβείας 

● Υποστηρίζει συναγερμό SOS κατάσταση απενεργοποίησης 

 

5.2 Eντολές ρύθμισης των βασικών λειτουργιών του τηλεφώνου 
 
5.2.1 Εντοπισμός τοποθεσίας με SMS 
Στείλτε την εντολή 6660000 στο κινητό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο θα απαντήσει με ένα μηνύματα 

που περιέχει το γεωγραφικό πλάτος και μήκος και την λεπτομερής διεύθυνση.  

 
Για παράδειγμα: 6660000 
  

 

5.2.2 Εγκατάσταση του Κέντρου αριθμών 
Ρυθμίστε το κέντρο αριθμών του κινητού τηλεφώνου μέσω SMS. Οταν η εγκατάσταση γίνει με 

επιτυχία το κινητό τηλέφωνο θα  στείλει SMS και θα λάβει την απάντηση «Ρυθμίση ΟΚ» από το 

τερματικό.  

Εντολή  # 710 # αριθμός του κέντρου #τον κωδικό χρήστη # # 

Για παράδειγμα: # # 710 # 0000 134xxxxxxxx # # 
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Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες όπως SOS, χαμηλής μπαταρία, ηλεκτρονικός φράχτης, κτλ θα  

επιστρέφονται σε αυτό το νούμερο.  

 

 

5.2.3 Ρύθμιση αριθμού συναγερμού – SOS 
  
Μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι και 3 νούμερα SOS. Για να βάλετε ένα νούμερο SOS, πατήστε το 

αριστερό (πράσινο) πλήκτρο και στην συνέχεια επιλέξτε Servers. Έπειτα στην επιλογή SOS 

Number setup, μπορείτε να βάλετε τους SOS αριθμούς. 

 

Ένας άλλος τρόπος για την ρύθμιση του αριθμού SOS, είναι να στείλετε την εντολή σε μορφή 

SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στο τερματικό. Οταν η εγκατάσταση γίνει με επιτυχία το κινητό 

τηλέφωνο θα  στείλει SMS και θα λάβει την απάντηση «Ρυθμίση ΟΚ» από το τερματικό σταθμό.  

 

Εντολή  # 711 # Κλήση 1 Καλέστε # 2 # 3 # Πρόσκληση 0000 # # 

Για παράδειγμα: # 711 # 13512345678 13612345678 # # 13712345678 # 0000 # # 

 
Στείλτε την εντολή στο τερματικό. Το τερματικό θα επιστρέψει μήνυμα επιβεβαίωσης στο κινητό 

τηλέφωνο. Όταν η ρύθμιση είναι επιτυχής πατήστε το πλήκτρο SOS και το κινητό θα καλέσει 

συνεχόμενα τα τηλέφωνα SOS που έχουν δηλωθεί μέχρι να συνδεθεί με ένα από αυτά. 

 
 
5.2.4 Λειτουργία SOS 
Εάν πατηθεί το πλήκτρο SOS από την πίσω πλευρά του τηλεφώνου, τότε στο κινητό θα ακουστεί 

ένας ήχος σειρήνας και στη συνέχεια  το κινητό θα στείλει αυτόματα ένα SMS με την ένδειξη SOS 

και τις συντεταγμένες που βρίσκεται. Επίσης αυτόματα θα κάνει μια κλήση στο SOS νούμερο που 

έχει δηλωθεί. Ταυτόχρονα το κινητό ενεργοποιεί τη λειτουργία GPS και θα αναφέρει την τρέχουσα 

τοποθεσία. 

 

Μορφή αποστολής μηνυμάτων συναγερμού: # (Ταυτότητα Συσκευής) # # 0 # 0000 # SOS # 2 # # 

26280E4E 11354,6567,  2232.7841, Ν, 005.82,119 # 180310 # 061616 # # 

 

5.2.5 Ρύθμιση χρόνου μεταξύ αποστολών 
Το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο να κάνει αναζήτηση θέσης κάθε 2 λεπτά και στέλνει μήνυμα με την 

πληροφοία θέσης κάθε 4 λεπτά. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτή την παράμετρο σύμφωνα με 

αυτήν την εντολή: 

  

Εντολή  # Αριθμός # 730 εντολή διάστημα # Κομμάτια προσθήκες # Κωδικός χρήστη # # 

Για παράδειγμα: 730 # 20 # 4 # 0000 # # 
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Σημείωση: Η παράμετρος "20" υποδηλώνει τα δευτερόλεπτα μεταξύ των εντοπισμών θέσεων.  

Αφού γίνει αυτό 4 φορές το τηλέφωνο στέλνει μήνυμα που περιέχει την θέσης. Αυτό θα γίνει στο 

χρονικό διάστημα 20 * 4 = 80. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει αυτή την παράμετρο ανάλογα με την 

περίπτωση.  

 

5.2.6 Λειτουργία αλλαγής κωδικού 
Στείλτε SMS με το μήνυμα "# 770 # νέο κωδικό χρήστη # παλιό κωδικό χρήστη # #" μέσω κινητού 

τηλεφώνου στον αριθμό τερματικού. Μετά την επιτυχή αποστολή το κινητό τηλέφωνο θα λάβει 

μήνυμα «Ρύθμιση ΟΚ» όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:  

 

5.2.7 Λειτουργία χαμηλής τάσης 
Εάν το τηλέφωνο έχει πολύ χαμηλή ισχύ και πρέπει να απενεργοποιηθεί θα στείλει αυτόματα ένα 

μήνυμα SMS στον αριθμό του κέντρου παρακολούθησης.  

Εντολή : #710# αριθμός του κέντρου # τον κωδικό χρήστη ## 

Για παράδειγμα: #710#134xxxxxxxx#0000## 
 

 

5.2.8 Ρύθμιση εντολής APN  
Δημιουργήστε ένα μήνυμα SMS ως εξης: 

 

"802 # APN γράμματα ή ψηφία, 4-20 bits # Σύνδεση γράμματα το όνομα χρήστη ή ψηφία 4-20 

κομμάτια στο # Σύνδεση επιστολή κωδικό πρόσβασης ή ψηφία 4-20 bits σε τερματικό κωδικό # 4 

bit # #"  

 

και στείλτε το στο τερματικό. Μετά από εκτέλεση αυτής της εντολής το τερματικό θα κάνει 

επανεκίνηση και θα συνδεθεί στο δίκτυο GPRS με APN: 

  

παράδειγμα:  802# APN παρόχου###0000### 

 

Οταν εκτελεσθεί η εντολή αυτή το APN θα είναι CCDLEN, το όνομα χρήστη σύνδεσης είναι ABCD 

και κωδικό σύνδεσης είναι RX0000GPS..  

 

Σημείωση: Η προεπιλογή APN αυτού του προϊόντος είναι CMNET  
 

5.2.9 Ηλεκτρονική Λειτουργία Φράχτη  
 
(1) Λειτουργία φράχτη GPS 
Ορίστε την εντολή φράχτη ώς εξής: 
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Εντολή : # αριθμός εντολών (751) # # ακτίνα φράχτη διάστημα δειγματοληψίας # # 

γεωγραφικό μήκος κωδικό χρήστη # # # 

παράδειγμα: # 751 # 500 # 5 # # 22.5442N 113.91E # # # 0000 

 

Οταν η εγκατάσταση είναι επιτυχής το κινητό τηλέφωνο θα λάβει ένα μήνυμα SMS «Ρύμιση ΟΚ». 

Στη συνέχεια όταν το κινητό απομακρυνθεί από τον φράχτη θα στείλει μήνυμα στον αριθμό του 

κέντρου.  

 

(2) Κατάσταση λειτουργία φράχτης  
Για να διαπιστώσετε εάν έχει οριστεί φράχτης δηλωστε την εντολή ώς εξής: 

 

Εντολή: # Αριθμός εντολών (752) κωδικός πρόσβασης χρήστη # 4 ψηφία # # 

 

Οταν η εντολή ολοκληρωθεί με επιτυχία το τερματικό θα στείλει μήνυμα με την κατάσταση 

λειτουργίας φράχτη ή αλλιώς θα στείλει «Λάθος κωδικός» αν ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος. 

 

       Εντολή: #752#0000## 

Απάντηση:  #open:1#lat:11456.209400#lng:2233.470100#distance:500#time:5#status:2 

 

Οπου: 

open: 1 δείχνει ότι ο φράχτης είναι ενεργοποιημένος. 

open: 0 δείχνει ότι ο φράχτης είναι απενεργοποιημένος 

lat: 11456,209400 είναι το γεωγραφικό πλάτος 

lng: 2233.470100 είναι το γεωγραφικό μήκος  

Distance: 500 είναι η ακτίνα του φράχτη  

χρόνος: 5 είναι το διάστημα δειγματοληψίας  

status: 2 δείχνει ότι τερματικός σταθμός έχει λάβει δεδομένα μέσω δορυφόρου και ότι ο  

φράχτη λειτουργεί κανονικά 

Status 1: δείχνει οτι ο φράχτη είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν έχουν λειφθεί δεδομένα μέσω 

δορυφόρου 

Status: 0 δείχνει ότι δεν έχει οριστεί ηλεκτρονικός φράχτη 

 

(3) Ρύθμιση διεύθυνσης κεντρικού διακομιστή  
Εντολή: #  803 # διεύθυνση του διακομιστή # θύρα # #  

Παράδειγμα: :#803#www.abcd.com#7003#0000## 
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(4) Λειτουργία ακύρωσης φράχτη  
Όνομα εντολής: # αριθμός εντολών (760) # κωδικό χρήστη 4-ψηφία # #

Παράδειγμα: #760#0000## 

Οταν το τερματικό λάβει αυτή την εντολή όλες οι ρυθμίσεις φράχτη απενεργοποιούνται.

Συμβουλή: Μην ορίζετε φράχτη GSM και φράχτη GPS ταυτόχρονα. 

5.2.10 Βοηθητικές λειτουργίες 
(1) # 901 # # Εντολή ανάγνωσης παραμέτρων χρήστη 

(2) # # # 902 Εντολή ανάγνωσης παραμέτρων GPRS 

(3) 904 # # # Εντολή σύνδεσης GPRS  

(4) # 905 # # Εντολή αποσύνδεσης GPRS 

5.2.11 Ρύθμιση διακομιστή  
Εντολή :#803#IP διεύθυνση # θύρα # κωδικό χρήστη ##

Παράδειγμα: #803#www.abcd.com#7003#0000## 

Σημειώσεις:. 
● Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη  

● Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με τη συνεργασία δικτύου GSM / GPRS 

● Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει επαρκές υπόλοιπο για να λειτουργήσει 

● Αυτή η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και

σε περιοχή εκτός κάλυψης.  

● Αυτή η συσκευή υποστηρίζει εντοπισμό με λειτουργία του GPS και GSM / GPRS.  

● Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε νομικά πλαίσια, οποιαδήποτε παράνομη 

συνέπεια θα επιβαρύνουν τον χρήστη. 

    Auto Leaders
          Greece
www.autoleaders.gr
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