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GPS Coban - Baanool  
Οδηγίες χρήσης  
                 
 
 
1. Τρόπος λειτουργίας / χρήσης   
Η συσκευή  GPS περιέχει έναν δέκτη GPS ο οποίος λαμβάνει τα σήματα θέσης από τους δορυφόρους GPS. 
Επίσης περιέχει υπομονάδα σύνδεσης με το παγκόσμιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM.    
Τα δεδομένα για τη θέση (οι «συντεταγμένες») όπου βρίσκεται το παρακολουθούμενο αντικείμενο 
παρέχονται με μεγάλη ακρίβεια από τους δορυφόρους GPS.    
Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται προς εσάς μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM / GPRS), και 
μπορείτε να τα δείτε σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο ή smart phone, όπως και στον χάρτη (Google Earth ή 
Google Maps) σε οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.   Έτσι, μπορείτε να εντοπίσετε με 
ακρίβεια λίγων μέτρων τη θέση όπου βρίσκεται το παρακολουθούμενο αντικείμενο, αλλά και να 
παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο την πορεία του. Ο ρυθμός αποστολής των δεδομένων θέσης 
(«ενημερώσεις») μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, και μπορείτε να στείλετε εντολές με 
μορφή μηνύματος SMS στη συσκευή.     
Σε περίπτωση απώλειας του σήματος των δορυφόρων GPS (π.χ. σε υπόγειο χώρο), το σύστημα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εναλλακτικά το σήμα GSM για τον εντοπισμό, ενώ σας ενημερώνει για την τελευταία 
γνωστή θέση που καθορίστηκε από το GPS.    
 
 
2. Ρυθμίσεις και λειτουργία   
Για να λειτουργήσει η συσκευή, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την κάρτα SIM.  
Απενεργοποιούμε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM  
   
Για την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή και αφού πρώτα έχει λάβει τα σήματα GPS και GSM, θα 
πρέπει να εκτελέσετε μια απλή διαδικασία επαναφοράς σε αρχικές συνθήκες (reset). Για να γίνει αυτό, 
στείλετε τις λέξεις «begin» και τον εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης 123456 σαν μήνυμα κειμένου SMS 
από το κινητό σας τηλέφωνο προς τον αριθμό της κάρτας SIM που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή 102B 
Personal.   
Παράδειγμα: Στέλνουμε με SMS την εντολή begin123456 για να γίνει reset. Παρατηρήστε ότι ΔΕΝ 
υπάρχει κενό διάστημα μεταξύ της λέξης begin και του κωδικού αριθμού, επίσης ότι δεν χρησιμοποιούμε 
στο SMS τα εισαγωγικά « » που φαίνονται στις επεξηγήσεις των εντολών και υποδεικνύουν τη λέξη-εντολή. 
Προσοχή, οι εντολές πρέπει να στέλνονται χωρίς σφάλματα για να γίνονται κατανοητές από τη συσκευή και 
να εκτελούνται!    
Αν η συσκευή GPS έχει πάρει το μήνυμα με τη σωστή μορφή και εκτελέσει την εντολή, θα σας απαντήσει 
με το SMS «begin OK».   
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3 Αλλαγή του εργοστασιακού κωδικού πρόσβασης   
Για να αλλάξετε τον εξαψήφιο εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης (ή password) με τον δικό σας εξαψήφιο 
κωδικό, στείλετε στη συσκευή μήνυμα SMS (εντολή) με τη μορφή:   
  
«password» + παλιός κωδικός + κενό διάστημα + νέος κωδικός.  
  
Παράδειγμα: Για να αλλάξουμε τον εργοστασιακό κωδικό 123456 σε 888888,  στέλνουμε την εντολή SMS 
password123456 888888 στη συσκευή (προσέξτε ότι υπάρχει μόνο ένα κενό διάστημα!). Η συσκευή θα μας 
απαντήσει «password OK». O κωδικός έχει αλλάξει σε 888888.   
  
- Προσοχή, σημειώστε κάπου τον νέο κωδικό σας για να μην τον ξεχάσετε!  Εάν συνδέσετε το κινητό σας 
με την συσκευή δεν υπάρχει λόγος να αλλάξετε τον κωδικό. 
- Βεβαιωθείτε ότι ο νέος κωδικός είναι εξαψήφιος με αραβικούς αριθμούς, διαφορετικά η συσκευή δεν θα 
μπορεί να τον αναγνωρίσει.   
- Παρακαλούμε να θυμάστε ότι τα σύμβολα « » και + στα υποδείγματα των εντολών SMS προ-ορίζονται για 
να διευκολύνουν την κατανόησή τους, ΔΕΝ πρέπει να τα εισάγετε στο SMS που στέλνετε προς τη 
συσκευή !   
 
4 Εξουσιοδοτημένοι αριθμοί κινητών τηλεφώνων  
Οι εξουσιοδοτημένοι αριθμοί κινητών τηλεφώνων είναι μέχρι πέντε. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
Personal πρέπει να έχετε ορίσει τουλάχιστον έναν εξουσιοδοτημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, όπου η 
συσκευή θα στέλνει τις πληροφορίες. Υπάρχουν δυο τρόποι να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αριθμό.   
  
• Καλέστε τη συσκευή  GPS  δέκα φορές συνεχόμενα από το ίδιο κινητό τηλέφωνο και λάβετε τις 
πληροφορίες θέσης που θα σας στείλει πίσω. Ο αριθμός του κινητού εκείνου θα οριστεί αυτόματα ως 
εξουσιοδοτημένος αριθμός.   
• Στείλετε εντολή SMS με τη μορφή: «admin»+password+κενό διάστημα+αριθμός 
εξουσιοδοτούμενουκινητού τηλεφώνου. Η συσκευή θα σας απαντήσει «admin OK»  
 
  
Παράδειγμα: admin123456 6999654321 Ο αριθμός 123456 είναι ο εργοστασιακός κωδικός (αν δεν 
τον έχετε αλλάξει). Ο αριθμός 6999654321 είναι ο αριθμός του εξουσιοδοτούμενου κινητού 
τηλεφώνου. Προσέξτε πού πάει το κενό διάστημα!   
  
Για να καταργήσετε έναν εξουσιοδοτημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου, στείλετε την εντολή SMS με τη 
μορφή: «noadmin»+κωδικός+κενό διάστημα+εξουσιοδοτημένος αριθμός κιν. τηλεφώνου που θέλετε να 
καταργηθεί.  
  
Παράδειγμα: noadmin123456 6999654321 Ο αριθμός 123456 είναι ο εργοστασιακός κωδικός (αν δεν τον 
έχετε αλλάξει). Ο αριθμός 6999654321 είναι ο αριθμός του εξουσιοδοτούμενου κινητού τηλεφώνου που 
καταργείται. Προσέξτε πού πάει το κενό διάστημα!   
  
Στην περίπτωση χρήσης της συσκευής 102B Personal με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε άλλες χώρες 
(roaming) θα πρέπει να προσθέσετε τον διεθνή κωδικό κλήσης της χώρας σας μπροστά από τον 
εξουσιοδοτούμενο αριθμό κινητού τηλεφώνου.  
  
Παράδειγμα: admin123456 00306999654321 Ο αριθμός 0030 πριν από τον εξουσιοδοτούμενο αριθμό 
κινητού τηλεφώνου 6999654321 είναι ο διεθνής κωδικός κλήσης της Ελλάδας.   
  
5 Απλός εντοπισμός θέσης (με μια κλήση)  
Αν δεν έχει οριστεί κάποιος εξουσιοδοτημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, όταν οποιοδήποτε κινητό 
τηλέφωνο καλεί τη συσκευή, εκείνη θα απαντά στέλνοντας τις πληροφορίες θέσης της (Geo-info). Αν ήδη 
έχει οριστεί κάποιος εξουσιοδοτημένος αριθμός, η συσκευή δεν θα απαντά σε εντολές από μη 
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εξουσιοδοτημένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων.   
  
Όταν ένας εξουσιοδοτημένος αριθμός καλέσει τη συσκευή, η γραμμή θα κλείσει και η συσκευή θα 
αποστείλει με SMS πληροφορίες θέσης πραγματικού χρόνου όπως φαίνεται πιο κάτω:   
  
lat:22.553341 long:113.903418 speed:000.00 T:24/05/11 11:16   
  
όπου lat είναι το γεωγραφικό πλάτος της συσκευής σε δεκαδικές μοίρες, long είναι το γεωγραφικό μήκος 
της συσκευής σε δεκαδικές μοίρες, speed είναι η ταχύτητα κίνησης σε km/ώρα (στο παράδειγμα είναι 
μηδέν) και T είναι η ημερομηνία / ώρα που γίνεται η αναφορά θέσης.   
  
  
 Όταν η συσκευή δεν έχει σήμα GPS, το SMS που στέλνει περιλαμβάνει το τελευταίο έγκυρο γεωγραφικό 
πλάτος και μήκος, όπως και τον κωδικό LAC της τρέχουσας θέσης, ο οποίος είναι η πληροφορία θέσης της 
συσκευής, όπως καταγράφεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Εισάγοντας τον κωδικό αυτόν στη στήλη 
«manual track» του μενού της πλατφόρμας web του συστήματος, βλέπουμε τη θέση της συσκευής στον 
χάρτη.   
  
6 Αυτόματη αναφορά θέσης ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα και περιορισμένο αριθμό 
αναφορών   
Στέλνοντας την εντολή SMS «fix030s005n+κωδικός» προς τη συσκευή 102B Personal, θα παίρνουμε 
πληροφορίες θέσης (Geo-info) ανά 30 δευτερόλεπτα, για πέντε συνολικά φορές. Ο πρώτος αριθμός είναι ο 
αριθμός δευτερολέπτων, λεπτών ή ωρών (βάζουμε s, m, h αντίστοιχα) μεταξύ των αναφορών θέσης, ενώ ο 
αριθμός 005 είναι ο συνολικός αριθμός αναφορών που θα αποστείλει η συσκευή. Και οι δυο αριθμοί στην 
εντολή πρέπει να εισάγονται τριψήφιοι, με μέγιστη τιμή ίση με 255.   
  
Προσοχή: Το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20 δευτερόλεπτα (020s).  
   
Παράδειγμα: Για να παίρνουμε αναφορά θέσης ανά μια ώρα για 24 ώρες συνολικά, στέλνουμε την εντολή 
SMS fix001h024n123456, όπου 001h σημαίνει ανά μια ώρα, 024n σημαίνει 24 συνολικά αναφορές, και 
123456 είναι ο κωδικός πρόσβασης. Προσέξτε ότι κάνουμε πάντα τριψήφιους τους αριθμούς προσθέτοντας 
μηδέν στην αρχή αν χρειάζεται, π.χ. γράφουμε 034, 009 και όχι 34, 9.  
   
7. Αυτόματη αναφορά θέσης ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα και απεριόριστο αριθμό αναφορών   
Στέλνοντας την εντολή SMS «fix030s***n+κωδικός» προς τη συσκευή 102B Personal, θα παίρνουμε 
πληροφορίες θέσης (Geo-info) ανά 30 δευτερόλεπτα, για απεριόριστες φορές (αντί του αριθμού φορών 
εισάγουμε τρεις αστερίσκους). Το χρονικό διάστημα καθορίζεται όπως και πιο πάνω.  
   
Για να απενεργοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή στέλνουμε την εντολή SMS «nofix+κωδικός» προς τη 
συσκευή, π.χ. nofix123456.   
  
8. Αναφορά απόλυτης διεύθυνσης (οδού, αριθμού, πόλης, χώρας)  
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, θα πρέπει να ρυθμίσετε το Όνομα Σημείου Πρόσβασης (Access 
Point Name, APN) του τοπικού σας δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM για την κάρτα SIM που έχετε 
εγκαταστήσει στη συσκευή 102B Personal. Αν δεν έχει οριστεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για το 
σύστημα GPRS, μπορείτε να διαβάσετε για τη διαδικασία ρύθμισης του APN, ονόματος χρήστη και κωδικού 
στην ενότητα 8.28 του παρόντος εγχειριδίου. Αφού ρυθμιστεί το APN, στείλετε την εντολή SMS 
«address+κωδικός» στη συσκευή, για να σας απαντήσει με SMS που θα περιλαμβάνει την απόλυτη 
διεύθυνση. Για παράδειγμα, μπορεί να σας στείλει τη διεύθυνση Κοτρώνη 13, Περιστέρι, Αθήνα, Ελλάδα.   
  
9. Καταστολή ολίσθησης θέσης GPS   
Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Για να την ενεργοποιήσετε, στείλετε την εντολή 
«supress+κωδικός» στη συσκευή, η οποία θα απαντήσει «supress drift OK». Τα δεδομένα GPS θα 
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σταματήσουν να ανανεώνονται όσο χρόνο το παρακολουθούμενο όχημα δεν κινείται και το γεωγραφικό 
πλάτος και μήκος δεν αλλάζουν, ενώ θα ενημερώνονται αυτόματα όταν το παρακολουθούμενο όχημα 
βρίσκεται σε κίνηση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, στείλετε την εντολή SMS 
«nosupress+κωδικός» στη συσκευή, η οποία θα σας απαντήσει «nosupress OK» 
 
10. Εντοπισμός με βάση τα δεδομένα θέσης της κινητής τηλεφωνίας (LBS)  
Όταν η συσκευή GPS  δεν λαμβάνει έγκυρα σήματα GPS, ο εντοπισμός μπορεί να γίνει με μικρότερη 
ακρίβεια μέσω των δεδομένων θέσης από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (Location Based Service, LBS). Τα 
μηνύματα περιλαμβάνουν τις συντεταγμένες GPS της τελευταίας γνωστής θέσης και τον κωδικό LAC που 
είναι η τρέχουσα νέα θέση. Μπορείτε να δείτε στον χάρτη αυτή τη θέση εισάγοντας αυτόν τον κωδικό LAC 
στο μενού «Manual Track» της ειδικής ιστοσελίδας www. gpstrackerxy.com, στην οποία μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση από τον υπολογιστή σας ή το smart phone. Μπορείτε επίσης να στείλετε την εντολή 
«address+κωδικός» στη συσκευή, για να λάβετε την τελευταία απόλυτη διεύθυνση και τις τελευταίες 
συντεταγμένες GPS.   
  
Η συσκευή μετάγεται αυτόματα σε λειτουργία LBS όταν λειτουργεί σε GPRS, και η θέση της θα φαίνεται με 
σήμανση LBS πάνω στον χάρτη στην ιστοσελίδα. Η ακρίβεια εντοπισμού μπορεί να είναι μικρότερη σε 
λειτουργία LBS, πράγμα που εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης του σήματος κινητής τηλεφωνίας. 
Σημείωση: Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αξιόπιστο σήμα 
κινητής τηλεφωνίας GSM.   
  
11 Λειτουργία ηχητικής παρακολούθησης χώρου  (Για συσκευές που διαθέτουν αυτή την δυνατότητα) 
Η εντολή για να αλλάξει η λειτουργία από παρακολούθηση πορείας σε ηχητική παρακολούθηση χώρου είναι 
«monitor». Για να επανέλθει η συσκευή σε λειτουργία παρακολούθησης θέσης και πορείας, η εντολή είναι 
«tracker». Η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας της συσκευής είναι η παρακολούθηση θέσης και 
πορείας (Track Mode).   
  
Για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία ηχητικής παρακολούθησης χώρου (μέσω του μικρο-φώνου που 
διαθέτει), στείλετε την εντολή SMS «monitor+κωδικός». Η συσκευή θα σας απαντήσει «monitor OK!» 
και θα περάσει σε λειτουργία ηχητικής παρακολούθησης χώρου.   
  
Για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία παρακολούθησης θέσης, στείλετε την εντολή SMS 
«tracker+κωδικός». Η συσκευή θα σας απαντήσει «tracker OK!» και θα επανέλθει σε λειτουργία 
παρακολούθησης θέσης και πορείας.   
  
  
11. Συναγερμός από τον αισθητήρα δόνησης / κρούσης (Για συσκευές που διαθέτουν αυτή την 
δυνατότητα) 
Αρχική ρύθμιση: Ο αισθητήρας δόνησης / κρούσης είναι απενεργοποιημένος ως προεπιλογή. Για να 
ενεργοποιηθεί, στείλετε την εντολή SMS «shock+κωδικός» στη συσκευή, η οποία θα απαντήσει «Shock is 
activated!» (ο αισθητήρας δόνησης έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία). Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει δόνηση 
/ κρούση θα στείλει το μήνυμα SMS «Sensor alarm+πληροφορίες θέσης» στους εξουσιοδοτημένους 
αριθμούς τηλεφώνου. Σημείωση: Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση τριών λεπτών μεταξύ των συμβάντων 
κρούσης / δόνησης. Αυτό σημαίνει ότι αν ανιχνευθεί μια κρούση, ο αισθητήρας θα αντιδράσει και πάλι σε 
μια δεύτερη κρούση αφού περάσουν τρία λεπτά μετά τον πρώτο συναγερμό.   
  
Ακύρωση συναγερμού αισθητήρα δόνησης / κρούσης: Στείλετε την εντολή «noshock+κωδικός» για να 
απενεργοποιήσετε τον συναγερμό δόνησης / κρούσης.   
Ρύθμιση ευαισθησίας του αισθητήρα: Η ευαισθησία του αισθητήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα.  
Στο πρώτο επίπεδο, ο συναγερμός ενεργοποιείται με ανίχνευση μικρής δόνησης / κρούσης. Για να 
ενεργοποιήσετε τον συναγερμό στο επίπεδο αυτό, στείλετε την εντολή SMS «sensitivity+κωδικός+κενό 
διάστημα+1». (sensitivity = ευαισθησία.)  
Στο δεύτερο επίπεδο, ο συναγερμός ενεργοποιείται με ανίχνευση 8 δονήσεων σε δυο δευτε-ρόλεπτα. Για να 
ενεργοποιήσετε τον συναγερμό στο επίπεδο αυτό, στείλετε την εντολή SMS «sensitivity+κωδικός+κενό 
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διάστημα+2».  
Στο τρίτο επίπεδο, ο συναγερμός ενεργοποιείται με ανίχνευση 25 δονήσεων σε πέντε δευτε-ρόλεπτα. Για να 
ενεργοποιήσετε τον συναγερμό στο επίπεδο αυτό, στείλετε την εντολή SMS «sensitivity+κωδικός+κενό 
διάστημα+3».   
 
12. Εικονικός γεωφράκτης   
 Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εικονικό γεωφράκτη, μέσα στα όρια του οποίου θα πρέπει να παραμείνει 
το παρακολουθούμενο όχημα. Αν το όχημα παραβιάσει το όριο του εικονικού φράκτη, η συσκευή θα στείλει 
μήνυμα στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.   
  
Ρύθμιση των εικονικών ορίων και ενεργοποίηση συναγερμού παραβίασης εικονικού γεω-φράκτη. Για 
να στείλετε τις συντεταγμένες του εικονικού γεωφράκτη στη συσκευή, θα πρέπει πρώτα το όχημα να έχει 
παραμείνει σε σταθερή θέση από 3 έως 10 λεπτά. Η μορφή του εικονικού γεω-φράκτη είναι ορθογώνιου 
παραλληλόγραμμου. Για να οριστεί ο γεω-φράκτης πρέπει να στείλετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της 
πάνω αριστερής γωνίας και της κάτω δεξιάς γωνίας του παραλ-ληλογράμμου στη συσκευή. Η εντολή SMS 
είναι: «stockade+κωδικός+κενό διάστημα+γεωγρ.πλάτος;γεωγρ.μήκος». (stockade = φράκτης). Σε 
περίπτωση παραβίασης των πιο πάνω ορίων, η συσκευή θα στέλνει ανά τρία λεπτά τα δεδομένα θέσης / 
πορείας στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς με τη μορφή SMS: «stocade+συντεταγμένες».   
  
Ακύρωση λειτουργίας εικονικού γεω-φράκτη: Στείλετε την εντολή SMS «nostockade+κωδικός» για να 
απενεργοποιήσετε τον εικονικό γεω-φράκτη.   
  
13. Συναγερμός κίνησης   
Ενεργοποίηση συναγερμού κίνησης: Αφού η συσκευή παραμείνει στο ίδιο σημείο για χρονικό διάστημα από 
3 - 10 λεπτά και υπάρχει καλό σήμα GPS, μπορείτε να στείλετε την εντολή SMS «move+κωδικός+κενό 
διάστημα+0200» και η συσκευή θα απαντήσει «move ok».   
  
Η παράμετρος 0200 καθορίζει ότι η συσκευή θα στέλνει (ανά τρία λεπτά) συναγερμό κίνησης με SMS (με 
μορφή «Μove+γεωγρ.πλάτος και μήκος») αν το παρακολουθούμενο όχημα απομακρυνθεί περισσότερα από 
200 μέτρα από τη θέση στην οποία ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός κίνησης. (Παρατηρήστε ότι θα πρέπει να 
γράφετε τον αριθμό με 4 ψηφία, όπως στο παράδειγμα).   
  
Απενεργοποίηση του συναγερμού κίνησης: Στείλετε την εντολή SMS «nomove+κωδικός» στη συσκευή 
για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό κίνησης.  
   
 
14. Συναγερμός υπέρβασης ορίου ταχύτητας   
Ενεργοποίηση και ρύθμιση: Στείλετε την εντολή SMS «speed+κωδικός+κενό διάστημα+080» (για όριο 
ταχύτητας 80 km/h). Η συσκευή θα απαντήσει «speed ok!» Όταν η ταχύτητα του παρακολουθούμενου 
οχήματος υπερβεί τα 80 km/h, η συσκευή θα στέλνει ανά τρία συναγερμό με SMS της μορφής: 
«speed!+080+γεωγρ. συντεταγμένες» στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.   
  
Απενεργοποίηση: Στείλετε την εντολή «nospeed+κωδικός» για την απενεργοποίηση του συναγερμού 
υπέρβασης ορίου ταχύτητας.   
  
Σημείωση: Η καθοριζόμενη ταχύτητα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 50 km/h, επειδή κάτω από το 
όριο αυτό, η ακρίβεια επηρεάζεται από το σήμα GPS και άλλους παράγοντες, και μπορεί να προκύψουν 
λάθος συναγερμοί.   
  
15. Συναγερμός άμεσης ανάγκης (SOS)  (Για συσκευές που διαθέτουν αυτή την δυνατότητα) 
Πατώντας το πλήκτρο SOS στο πλάι της συσκευής, θα σταλεί το μήνυμα «help me!+γεωγραφικές 
συντεταγμένες» σε όλους τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς τηλεφώνου ανά τρία λεπτά. Η αποστολή του 
μηνύματος συναγερμού θα σταματήσει όταν οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς θα 
απαντήσει με το SMS «help me» προς τη συσκευή.  
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16. Συναγερμός χαμηλής τάσης μπαταρίας   
Ενεργοποίηση. (Η λειτουργία αυτή είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένη). Για να ενεργοποιηθεί (αν 
κάποτε απενεργοποιήθηκε) ο συναγερμός χαμηλής τάσης μπαταρίας, στείλετε την εντολή SMS 
«lowbattery+κωδικός+κενό διάστημα+οn». Η συσκευή θα στείλει δυο φορές σε διάστημα 15 λεπτών 
συναγερμό χαμηλής τάσης μπαταρίας (με τη μορφή SMS «low battery+γεωγραφικό πλάτος / μήκος) όταν η 
τάση μπαταρίας πέσει κάτω από 3.55 V.  
  
Απενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, στείλετε την εντολή SMS 
«lowbattery+κωδικός+κενό διάστημα+off».   
  
17. Συναγερμός απώλειας σήματος GPS   
Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, και πρέπει να στείλετε την εντολή SMS 
«gpssignal+κωδικός+κενό διάστημα+on» για να την ενεργοποιήσετε. Σε περίπτωση απώλειας του 
σήματος GPS, η συσκευή θα στείλει SMS συναγερμού της μορφής «nogps+τελευταίες έγκυρες 
συντεταγμένες πριν την απώλεια σήματος» στους εξουσιοδοτημένους αριθμούς.   
  
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, στείλετε την εντολή SMS «gpssignal+κωδικός+κενό 
διάστημα+οff».  
  
18. Κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος (sleep mode)  (Για συσκευές που διαθέτουν αυτή την 
δυνατότητα) 
Ενεργοποίηση: Στείλετε στη συσκευή την εντολή SMS «sleep+κωδικός+κενό διάστημα+time». Η 
συσκευή θα απαντήσει «sleep time ok» αν δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια λειτουργία συναγερμού και δεν 
έχουν προκύψει συμβάντα τα τελευταία 5 λεπτά, η συσκευή θα πάει σε sleep (ύπνο). Το GPS θα 
απενεργοποιηθεί και το LED θα σβήσει (φωτεινή ένδειξη). Μια κλήση ή μια εντολή SMS μπορεί να 
επανενεργοποιήσει τη συσκευή (Η δόνηση δεν την επαναενεργοποιεί). Η συσκευή λειτουργεί για 5 λεπτά 
μετά το "ξύπνημα" και ξανά μπαίνει σε "sleep". 
Αν έχει ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός, η συσκευή μπαίνει σε sleep αφού ανιχνεύσει δόνηση.  
 
Κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος με αναμονή δόνησης / κρούσης: Με την εντολή SMS 
«sleep+κωδικός+κενό διάστημα+shock» η συσκευή θα απαντήσει «sleep shock ok» και θα περάσει σε 
κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος (απενεργοποίηση GPS & φωτεινής ένδειξης και το GSM 
λειτουργεί σε χαμηλή κατανάλωση) αν δεν ανιχνευθεί δόνηση / κρούση. Η κλήση ή αποστολή μηνύματος ή 
ανίχνευση δόνησης / κρούσης θα επαναενεργοποιήσει (ξυπνήσει) πλήρως τη συσκευή.   
  
  
Κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος με αναμονή δόνησης / κρούσης (deep sleep): Με την 
εντολή SMS «sleep+κωδικός+κενό διάστημα+deepshock» η συσκευή θα απαντήσει «sleep deepshock ok» 
και θα περάσει σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ρεύματος (απενεργοποίηση GPS / GSM / φωτεινής 
ένδειξης) αν δεν ανιχνευθεί δόνηση / κρούση. Η συσκευή επανενεργοποιείται μόνο με ανίχνευση δόνησης / 
κρούσης ή με το πάτημα του SOS και στέλνει το SMS «deep shock!».   
  
Λειτουργία μόνο ανά χρονικά διαστήματα: Με την εντολή SMS «schedule+κωδικός+κενό διάστημα 
+001h» η συσκευή θα ενεργοποιείται κάθε μια ώρα και θα στέλνει αυτόματα πληροφορίες θέσης (στη θέση 
της παραμέτρου h (ώρα) μπορεί εναλλακτικά να μπει η παράμετρος m (λεπτό) ή d (ημέρα)). H μέγιστη 
διάρκεια χρονικού διαστήματος μεταξύ αναφορών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 μέρες και ο 
αριθμός πρέπει να εισάγεται με τρία ψηφία. Αφού σταλεί το μήνυμα με τις πληροφορίες θέσης, οι 
υπομονάδες GPS / GSM απενεργοποιούνται και δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν με κλήσεις ή αποστολή 
μηνύματος. Οι συναγερμοί όμως που έχουν ρυθμιστεί λειτουργούν κανονικά. Μετά η συσκευή 
απενεργοποιείται πάλι αυτόματα. Για να σταματήσουμε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, στέλνουμε εντολή SMS 
«noschedule+κωδικός».   
  
Κατάσταση κανονικής συνεχούς λειτουργίας (no sleep): Στην κατάσταση αυτή (που είναι και η 
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προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας της συσκευής), όλες οι υπομονάδες της συσκευής λειτουργούν 
συνεχώς, όπως και η φωτεινή ένδειξη. Για να πάμε σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, στέλνουμε την 
εντολή SMS «sleep+κωδικός+κενό διάστημα+off» και η συσκευή απαντά «sleep off ok».   
  
 
19. Έλεγχος κατάστασης συσκευής   
Στέλνοντας την εντολή SMS «check+κωδικός» στη συσκευή, θα απαντήσει με SMS με δεδομένα 
κατάστασης, για παράδειγμα GSM: 100%, GPS OK ή NO, GPRS ON ή OFF, battery 100%.   
  
20. Έλεγχος αριθμού ΙΜΕΙ   
Στέλνοντας στη συσκευή την εντολή SMS «imei+κωδικός», η συσκευή απαντά με τον δεκαπενταψήφιο 
αριθμό ΙΜΕΙ σε SMS.   
 
21. Ρύθμιση τοπικής ζώνης ώρας  
Στέλνοντας την εντολή SMS «time+κενό διάστημα+zone+κωδικός+κενό διάστημα+τοπική ζώνη ώρας», 
η συσκευή ρυθμίζεται στην τοπική ζώνη ώρας. Για παράδειγμα, στέλνοντας την εντολή SMS «time 
zone123456 2» ρυθμίζουμε τη συσκευή στην τοπική ώρα Ελλάδας (δυο ώρες μπροστά από τη Διεθνή Ώρα 
UTC). Αν η ζώνη ώρας είναι πίσω από την ώρα UTC, βάζουμε αρνητικό αριθμό στο SMS, π.χ. «time zone 
123456 -2».  
  
 
22. Επαναφορά σε αρχικές συνθήκες (reset)   
Στέλνοντας την εντολή SMS «reset+κωδικός» προς τη συσκευή, θα απαντήσει «reset ok» και θα 
επανέλθουν σε αρχικές συνθήκες λειτουργίας οι υπομονάδες GPS / GSM.   
 
23. Ρυθμίσεις πρόσβασης στο δίκτυο GPRS   
Ο χρήστης της συσκευής πρέπει να στείλει SMS από κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσει τη διεύθυνση ΙΡ, τη 
θύρα και το APN πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί το δίκτυο GPRS.   
  
Ρύθμιση APN: Η συντομογραφία APN σημαίνει «ονομασία σημείου πρόσβασης» και αλλάζει από χώρα σε 
χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες για το τοπικό σας APN, απευθυνθείτε στον τοπικό σας πάροχο 
δικτύου GPRS. Στέλνοντας την εντολή SMS «APN+κωδικός+κενό διάστημα+το τοπικό σας APN» από 
ένα κινητό τηλέφωνο προς τη συσκευή, και εφόσον επιτύχει η διαδικασία, η συσκευή θα απαντήσει «ΑΡΝ 
ΟΚ». Παράδειγμα: Στείλετε την εντολή SMS «APN123456 internet». Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί 
επιτυχώς, η συσκευή θα σας απαντήσει «ΑΡΝ ΟΚ» (ο αριθμός 123456 είναι ο εργοστασιακά 
προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης και internet είναι το ΑΡΝ της Cosmote/Frog.   
  
Ταυτότητα χρήστη GPRS και ορισμός κωδικού πρόσβασης: Στις περισσότερες χώρες, το όνομα χρήστη 
και ο κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση στο δίκτυο GPRS δεν είναι υποχρεωτικά αναγκαία, κατά 
συνέπεια η εισαγωγή τους μπορεί να παραληφθεί. Για τις χώρες εκείνες όπου απαιτείται όνομα χρήστη και 
κωδικός ασφαλείας, παρακαλούμε προχωρήστε όπως περιγράφεται πιο κάτω.   
  
Στέλνοντας την εντολή SMS «up+κωδικός+κενό διάστημα+όνομα χρήστη+κενό διάστη-μα+κωδικός 
πρόσβασης GPRS» και αφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η συσκευή θα απαντήσει με το SMS 
«όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης GPRS ok» (123456 είναι ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός 
πρόσβασης στη συσκευή, georgiou είναι το όνομα χρήστη και 666666 είναι ο κωδικός πρόσβασης για τη 
σύνδεση στο δίκτυο GPRS). Για παράδειγμα, αν στείλετε την εντολή SMS «up123456 georgiou 666666» 
στη συσκευή, εφόσον η διαδικασία επιτύχει, η συσκευή θα απαντήσει «user,password ok».   
  
Ρύθμιση διεύθυνσης ΙΡ και θύρας: Για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση ΙΡ και τη θύρα επικοινωνίας, στείλετε 
στη συσκευή την εντολή SMS «adminip+κωδικός+κενό διάστημα+διεύθυνση ΙΡ+κενό 
διάστημα+αριθμός θύρας».  
Παράδειγμα: Στείλετε την εντολή SMS «adminip123456 104.250.138.146 9000» στη συσκευή. Αν η 
διαδικασία επιτύχει, η συσκευή θα απαντήσει «adminip OK» με SMS.  



 8/8 GPS_Coban-Baanool-GR.doc 

(123456 είναι ο εργοστασιακά προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης στη συσκευή, 104.250.138.146 είναι η 
διεύθυνση ΙΡ και 9000 είναι η θύρα του Server 3 της υπηρεσίας gpstrackerxy.com)   
 
Επειδή αυτό το διάστημα αλλάζει η διεύθυνση IP του server 3 μπορείτε να δοκιμάσετε και με την 
καινούργια διεύθυνση στέλνοντας την εντολή   “DNS+password+κενό διάστημα+dns+κενό 
διάστημα +port” , για παράδειγμα  « dns123456 03.GPSTrackerXY.com 9000” 

 
  
24. Μείωση όγκου δεδομένων μέσω GPRS   
Για να εξοικονομούνται πόροι και κόστος, η συσκευή μετάγεται σε κατάσταση μειωμένης διακίνησης 
δεδομένων μέσω του δικτύου GPRS (αποσύνδεση) και μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας (sleep) με 
«αφύπνιση» από τον αισθητήρα δόνησης όταν το παρακολουθούμενο όχημα σταθμεύει για περισσότερα από 
πέντε λεπτά. Η συσκευή περνά πάλι σε κανονική κατάσταση λειτουργίας είτε όταν διεγερθεί ο αισθητήρας 
δόνησης / κρούσης είτε όταν το όχημα αρχίσει να κινείται ξανά.   
  
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία: Στείλετε την εντολή SMS «less gprs123456 οn». Η συσκευή 
θα απαντήσει «less gprs on ok».   
Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία: Στείλετε την εντολή SMS «less gprs123456 off». Η 
συσκευή θα απαντήσει «less gprs off ok».   
  
25. Μεταγωγή λειτουργίας μεταξύ SMS και GPRS   
Η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας είναι «SMS».   
Στέλνοντας την εντολή «GPRS+κωδικός» στη συσκευή, αυτή θα απαντήσει «GPRS OK!» και θα περάσει 
σε λειτουργία GPRS.   
Στέλνοντας την εντολή «SMS+κωδικός» στη συσκευή, αυτή θα απαντήσει «SMS OK!» και θα επανέλθει 
σε λειτουργία με SMS.   
    
26. Ιστοσελίδα και εγκατάσταση συνοδευτικού λογισμικού στον προσωπικό υπολογιστή    
Η ιστοσελίδα παρακολούθησης στο Διαδίκτυο είναι η www.gpstrackerxy.com. Η ρύθμιση διεύθυνσης ΙΡ 
είναι 104.250.138.146, θύρα 9000.  
    
 
 
 
 
 
 
 

 


