
Οδηγίες – Manual: ΟΔΗΓΙΕΣ CAR GPS TRACKER 

Πολύ απλά, χωρίς συμβόλαια και συνδρομές, χωρίς εγκατάσταση και ιδιαίτερες γνώσεις 

χρήσης αποκτάτε το ΔΙΚΟ ΣΑΣ ανεξάρτητο Σύστημα Αυτόματου Δορυφορικού Eντοπισμού 

και είστε έτοιμος να εντοπίσετε η και να παρακολουθήσετε την θέση του οχήματος, του 

σκάφους, η του προσώπου που σας ενδιαφέρει, με μια αναπάντητη κλήση από το κινητό 

σας τηλέφωνο. 

Η συσκευή είναι ένα δυναμικό εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση με κύριο στόχο τη 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης του προσωπικού και των οχημάτων της, αλλά ταυτόχρονα 

και μια τεχνολογική επένδυση με άμεσα οικονομικά οφέλη και μακροπρόθεσμη 

εκμετάλλευση. 

Με μια αναπάντητη κλήση προς την συσκευή GPS Tracker οι συντεταγμένες της θέσης του 

"στόχου" σας (όχημα η σκάφος) εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Από 

εκεί τις αντιγράφετε στο Google Εarth η στο Google maps, και με τον τρόπο αυτό "βλέπετε" 

την θέση που βρίσκεται ο "στόχος" σας 

-Ειδοποίηση κινδύνου. Σε περίπτωση κινδύνου, με την πίεση του μικροδιακόπτη SOS, ο 

χρήστης του GPS Tracker έχει την δυνατότητα να στείλει προς το κινητό τηλέφωνο που 

έχετε προκαθορίσει, σήμα alarm με τις συντεταγμένες της θέσης που βρίσκεται. 

-Επίσης, σε περίπτωση που ο "στόχος" έχει υπερβεί τα όρια εντός των οποίων του έχετε 

ορίσει να κινείται, (Geo-fence) η συσκευή GPS Tracker PT-168 θα στείλει μήνυμα στο κινητό 

σας τηλέφωνο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του "στόχου".  

-Alarm μετακίνησης: όταν το όχημα η το σκάφος ακινητοποιηθεί για 10 λεπτά, ο χρήστης 

του GPS Tracker μπορεί να στείλει μήνυμα SMS από το κινητό του για να ενεργοποιήσει την 

λειτουργία μετακίνησης. Όταν το όχημα η το σκάφος μετακινηθεί, τοτε η συσκευή GPS 

Tracker θα σας στείλει μήνυμα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του "στόχου".  

-Ακρόαση. Τέλος, με την αποστολή εντολής (μήνυμα SMS), έχετε την δυνατότητα να 

ακούσετε την συνομιλία που πραγματοποιείται εντός του χώρου όπου βρίσκεται η συσκευή 

GPS Tracker. 

-Παρακολούθηση του "στόχου" σε πραγματικό χρόνο. Για την συνεχή παρακολούθηση του 

"στόχου" σε πραγματικό χρόνο και την καταγραφή και αποθήκευση κάθε πληροφορίας 

σχετικής με την δραστηριότητα του "στόχου", (που περιλαμβάνει τη θέση, ταχύτητα, 

κατεύθυνση και την κατάσταση του), απαιτείται ένας υπολογιστής με σύγχρονες 

προδιαγραφές, γρήγορη σύνδεση στο Internet (ADSL) και τοποθέτηση στη συσκευή GPS 

Tracker της κάρτας SIM . 

Με αυτές τις προϋποθέσεις, η συσκευή GPS Tracker, πέρα από τις παραπάνω δυνατότητες, 

απεικονίζει στην οθόνη του υπολογιστή τη θέση του "στόχου", σε πραγματικό χρόνο, με 

ψηφιακό υπόβαθρο τους χάρτες Google Earth η Google Maps ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύει 

το ιστορικό των δρομολογίων. 



Το GPS Tracker μπορεί να φανεί χρήσιμο για τον εντοπισμό οχημάτων – σκαφών κ.λ.π 

Κατάλληλο για διαχείρηση στόλου οχημάτων π.χ για εταιρείες ενοικίασης. Παράλληλα 

ελέγχουμε υπέρβαση ορίου ταχύτητας που έχουμε θέσει. Απαραίτητο για επαγγελματίες 

οδηγούς ταξί – φορτηγών κ.λ.π Η συσκευή δέχεται κάρτα SIMGSM οποιουδήποτε δικτύου 

με την οποία μας δίνεται η δυνατότητα να δώσουμε εντολές στο GPS Tracker προκειμένου 

να μας στέλνει το στίγμα του στόχου μας, σε SMS στο κινητό μας. Όχι άλλα κλεμμένα 

αυτοκίνητα, σκάφη, μοτοσικλέτες κ.λ.π. Το στίγμα που δεχόμαστε απεικονίζεται στο Google 

Maps ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα στην περιοχή που κινείται ο στόχος. Διαθέτει 

πλήκτροSOS έκτακτης ανάγκης, ώστε να στείλει SMS σε προκαθορισμένα εξουσιοδοτημένα 

τηλέφωνα με το ακριβές στίγμα μας. Παρακολούθηση συνομιλιών του χώρου που 

βρίσκεται το GPS Tracker σε πραγματικό χρόνο. Πολύ έξυπνη συσκευή με πολλές 

δυνατότητες.Επίσης διαθέτει λέιτουργία Geo-Fence με την οποία μπορούμε να θέσουμε τα 

όρια εντός των οποίων μπορεί να κινείται ελεύθερα το όχημα.Αν παραβιαστούν τα 

ορισμένα όρια της περιοχής θα στείλει SMS με το στίγμα. Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου 

ταχύτητας. Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρία. 


