ONLINE Βοήθεια για Mvt-800

Τρόπος εύκολης ρύθμισης της συσκευής σας για τις βασικές
λειτουργίες και alarms.

1. Επεξεργαστής παραμέτρων
¨Ρύθμιση Διαχειριστών και κλήση η sms¨ ανάλογα με τα
γεγονότα:
Α. Συνδεθείτε στο www.Gps-server.gr , με τους προσωπικούς σας
κωδικούς .

Β . Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι online και όχι σε κατάσταση
αναμονής ( εξοικονόμηση μπαταρίας). Αν είναι σε αναμονή καλέστε το
όχημα μία φορά και θα μπει αυτόματα online.

Γ . Επιλέξτε από πάνω δεξιά την καρτέλα Διαχείριση , και από το υπό
μενού , επεξεργαστής παραμέτρων.

Δ . Αφού επιλέξετε το όχημα σας, από την λίστα αριστερά, Πηγαίνετε
στην καρτέλα Ρύθμιση εξουσιοδότησης

Ε. Εδώ έχουμε 3 ίδιες στήλες , όπου μπορείτε να βάλετε από 1-3
αριθμούς διαχειριστές , και ανάλογα να επιλέξετε για ποιους
συναγερμούς θα σας έρχεται sms η κλήση, ιεραρχικά από τον 1ο
διαχειριστή έως τον 3ο.

Συμβουλή: Απενεργοποιήστε τον τηλεφωνητή στο κινητό σας, για
να μην προωθείτε την κλήση του οχήματος σας, και χρεώνεστε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ GPS TRACKER
Καρτέλα ¨Κυρίως Ρυθμίσεις¨
Σε αυτά τα πεδία υπάρχουν βασικές ρυθμίσεις όπως:
1. Αισθητήρας Ρυμούλκηση- Τράνταγμα

(ευαισθησία 1-30) ¨1 πιο ευαίσθητο¨
μηχανή και 8-10 για όχημα).

Συμβουλή: ( 2 για

2. Ζώνη ώρας για τα sms που έρχονται στον διαχειριστή:
120 για χειμώνα και 180 καλοκαίρι.
3. Διάστημα χτύπου αυτοδιάγνωσης:
Το σύστημα αυτοελέγχεται για την ορθή λειτουργία του.

Συμβουλή: (15 λεπτά)
4. Διαστήματα εγγραφής GPS
Υπάρχει εσωτερική μνήμη log όπου αποθηκεύονται εως και 65000
σημεία , όπου δεν υπάρχει δορυφόρος και σε περίπτωση που ξεχάσετε
να βάλε Mb στην κάρτα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και με την πρώτη
ευκαιρία, ανεβαίνουν στον σέρβερ μας.
Είναι ανά δευτερόλεπτο

Συμβουλή: (1 δευτερόλεπτο)

5 Κατάσταση αναμονής
Εδώ όταν το όχημα μείνει στάσιμο πάνω από 5 λεπτά η έχει κλείσει ο
διακόπτης της μίζας, τότε αν επιλέξουμε την βαθειά κατάσταση
αναμονής, το σύστημα μπαίνει σε αυτήν και καταναλώνει την μισή
μπαταρία.
Σε κάθε περίπτωση με παραβίαση η κλήση η sms η άνοιγμα πόρτας κτλ
ενεργοποιείτε αυτόματα και ανεβάζει online δεδομένα.
Αν επιλέξετε Ακύρωση αναμονής , τότε το Gps θα στέλνει συνεχώς στον
σέρβερ, ακόμα και όταν το όχημα δεν κινείτε (ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ).
6 LED Off

Είναι για να σβήσουν τα λαμπάκια του GPS
7 Κλείσιμο σειρήνας-βομβητή
Το GPS έχει εσωτερικό βομβητή για συναγερμό.
Καλό θα είναι να μην χτυπάει για ευνόητους λόγους.
8 Ορισμός ελέγχου του κινητήρα
Με αυτό το σύστημα αντιλαμβάνεται πότε το όχημα είναι σε λειτουργία
και πότε όχι, με σκοπό τις ακριβέστερες αναφορές σας.

Ζ . ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
Σε αυτήν την καρτέλα τοποθετήστε τους αριθμούς ( έως 2) που θέλετε
να καλείται το όχημα σας (αν έχετε εγκαταστήσει μικρόφωνο), και να
ακούτε την καμπίνα κρυφά*
*Μόνο σε περίπτωση κλοπής (Δεν ευθυνόμαστε για παράνομη χρήση)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 Πρόβλημα

«Δεν φαίνεται online το όχημά
μου!»

 Λύσεις:
- Μήπως είναι σε sleep mode;
- Έχει σήμα κινητής εκεί που
πάρκαρε;
- Έχει μονάδες η κάρτα SIM;
- Έχει μπαταρία; Πότε φορτίσατε;
- Πειράξατε κάποια ρύθμιση /
στείλατε κάποια εντολή;
Καλέστε το GPS tracker
(ή στείλτε SMS που να λέει: 0000,Α01
(Αγγλικά και από τον διαχειριστή)–
Το GPS
tracker θα απαντήσει με SMS ακόμα και αν
έχει απενεργοποιηθεί η «αναφορά τοποθεσίας έπειτα
από κλήση»).
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Η ΚΑΡΤΑ ΕΧΕΙ DATA,
ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΚ,
ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΌΧΙ ONLINE

ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ
ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΜΕΙΟΝ
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ MB!

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1) Υπάρχουν μονάδες στην κάρτα;
2) Είναι το PIN της κάρτας SIM απενεργοποιημένο;
3) Είναι ενεργοποιημένο στην κάρτα SIM το πακέτο
DATA, για δεδομένα internet;
4) Υπάρχει σωστή τροφοδοσία ρεύματος;

5) Έχουν γίνει σωστές ρυθμίσεις APN, ανάλογα με την
εταιρεία κινητής και τον τύπο σύνδεσης;
6) Το ΙΜΕΙ της συσκευής και ο αριθμός τηλ. στον οποίο
θα αναφέρει, είναι σωστά στο online;
7) Είστε διαχειριστής; Έχει απόκριση όταν
το καλεί;

Συστήματα Ασφαλείας & Εντοπισμού
www.Gps-trackers.gr
Servers Online:
www.Gps-server.gr PC
http://m.Gps-server.gr Mobile™
Τηλ. 210 2325071 / 211 0124037
Mobile 30 6936883111
info@gps-trackers.gr

