
GPS TRACKER ΜΕ ΡΕΛΈ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε το τράκερ προς το αυτοκίνητο με τον παρακάτω τρόπο:

- υποδοχή με 4 καλώδια

 * κόκκινο - θετικός πόλος της μπαταρίας

https://spy.gr/
https://spy.gr/gps-tracker/2423/


* μαυρο - αρνητικός πόλος της μπαταρίας

* κίτρινο - έλεγχος ρελέ

* πορτοκαλί - τάσης επαφής (АСС)

- υποδοχή με δύο καλώδια (κόκκινο και μαύρο) - μικρόφωνο

- υποδοχή με δύο καλώδια (πορτοκαλί) - SOS κουμπί

2. Τοποθετήστε SIM κάρτα στην θύρα. Εφόσον τοποθετήσετε σωστά την κάρτα, παρακολουθήστε τις 
φωτεινές ενδείξεις.

- η πράσινη ένδειξη είναι για το GSM δίκτυο. Αναβοσβήνει όση ώρα συνδέετε με το δίκτυο, είναι 
μόνιμα αναμένη όταν λειτουργεί και είναι σβησμένη όταν είναι σε sleep λειτουργία

- η μπλέ ένδειξη είναι για το GSP σήμα και αναβοσβήνει όταν έχει τοποθετηθεί, είναι μόνιμα αναμένη 
όταν αναζητάει σήμα και είναι σβησμένη όταν είναι σε sleep λειτουργία.

3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την δωρεάν εφαρμογή Yuntrack και ανοίξτε την.

4. Επιλέξτε είσοδο με IMEI/ID.
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5. Εισάγετε τον ID αριθμό απο το αυτοκόλλητο πάνω στην συσκευή και ο εργοστασιακός κωδικός 
πρόσβασης είναι 123456
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6. Όταν τοποθετηθεί και συνδεθεί με το GSM δίκτυο επιτυχώς θα δείτε πράσινη εικόνα με 
πληροφορίες για την τοποθεσία.
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Απο εδώ μπορείτε να αλλάξετε των κωδικό πρόσβασης, να δείτε την ιστορία, να ρυθμίσετε 
περίμετρο απο την οποία αν γίνει έξοδος να λάβετε μήνυμα συναγερμού, όπως και να χειρίζεστε όλες 
τις λειτουργίες και ρυθμίσεις της συσκευής.

7. Πατήστε Geofence και ρυθμίστε την περίμετρο που θέλετε.
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8. Πατήστε More και έπειτα Send Command για τις επιπλέον ρυθμίσεις.
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9. Απο εδώ μπορείτε να ενεργ. και απενεργ. την τροφοδοσία προς τον ρελέ, να ενεργ. και απενεργ. 
τους συναγερμούς, να ρυθμίσετε κύριο τηλεφωνικό αριθμό, ευαισθησία του αισθητήρα δόνησης, 
διάστημα αποστολής δεδομένων, επανεκκίνηση κ.α.
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Και άλλα προϊόντα από την ίδια κατηγορία 

https://spy.gr/gps-tracker/
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