Ελληνικές οδηγίες χρήσης Τ8S
(παρακαλούμε διαβάστε και το Αγγλικό φυλλάδιο)

Η συσκευή που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μιας νέας γενιάς συσκευή
εντοπισμού GPS. Είναι ιδανική για
παιδιά/ηλικιωμένους/κατοικίδια/προσωπική χρήση. Με σύνδεση Quad-Band
GSM, η συσκευή GPS λειτουργεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Με κουμπί "SOS"
πανικού και φωνητική λειτουργία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
παιδί/ηλικιωμένο άτομο που μπορεί να την χρησιμοποιεί, όποτε αυτό
χρειαστεί. Θυμίζει το μέγεθος κλειδιών αυτοκινήτου και μπορέι να
τοποθετηθεί μέσα σε τσάντες, βαλίτσες κλπ ή ακόμα και στην τσέπη σας.
Περιγραφή συσκευής
1. Θύρα USB - Χρησιμοποιήστε την θύρα USB για να συνδέσετε την συσκευή
GPS με ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε να την φορτίσετε.
2. Κουμπί ενεργοποίησης/Πανικού - Ενεργοποιήστε την συσκευή ή μπείτε σε
κατάσταση πανικού.
3. Λαμπάκι LED - Σας ενημερώνει για την κατάσταση της συσκευής
--- Φόρτιση : Το λαμπάκι παραμένει ενεργό όσο η συσκευή φορτίζει. Όταν η
συσκευή έχει φορτίσει, αυτό κλείνει.
--- Πρόβλημα σύνδεσης στο δίκυτο : Το λαμπάκι αναβοσβήνει.
--- Βοήθεια εκτάκτου ανάγκης : Το λαμπάκι σβήνει αν πατήσετε το κόκκινο
κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, αν ο SOS αριθμός έχει ρυθμιστεί σωστά.
Προειδοποιήσεις
1. Η SIM κάρτα θα πρέπει να υποστηρίζει GSM 2G δίκτυο και να υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο GPRS. Η συσκευή δεν υποστηρίζει 3G και 4G
ταχύτητες.

2. Αν λείπει κάποιο εξάρτημα της συσκευής, ή κάποιο εξάρτημα ή η συσκευή
είναι παραμορφωμένο, παρακαλούμε μην την χρησιμοποιήσετε και
ενημερώστε τον προμηθευτή.
3. Παρακαλούμε αλλάζετε την SIM κάρτα μόνο όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
Πρίν την χρήση
2.1. Καταγράψτε το ID της συσκευής
Στην εξωτερική μεριά του κουτιού θα βρείτε έναν κωδικό ID. Παρακαλούμε
καταγράψτε τον. Θα σας χρειαστεί για την ενεργοποίηση και την χρήση της
συσκευής.
Πρίν την ενεργοποίηση
2.2. Παρακαλούμε τοποθετήστε μια κάρτα SIM. H συσκευή χρησιμοποιεί
30MB δεδομένων τον μήνα.
Εγκατάσταση κάρτας SIM
1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
2. Βγάλτε την μπαταρία
3. Βάλτε την κάρτα SIM
4. Καταγράψτε τον κωδικό ID.
5. Ξαναβάλτε την μπαταρία και το κάλυμμα και κρατήστε πατημένο το κουμπί
ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.
Σε περίπτωση που η συσκευή αδυνατεί να συνδεθεί στο δίκτυο: Σε κάποιες
χώρες χρειάζεται η σωστή ρύθμιση APN του δικτύου GPRS. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον πάροχο.
θα βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης APN στο Αγγλικό φυλλάδιο.
Εγκατάσταση εφαρμογής
Κατεβάστε την εφαρμογή "Aibeile" από το Play Store ή το App Store. Για
υπολογιστή επισκευτείτε την διεύθυνση : http://en.i365gps.com. Στον αριθμό
ID γράψτε "ΙΜΕΙ".
Σύνδεση στην εφαρμογή
Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής AIBEILE και συνδεθείτε με τον αριθμό
ID της συσκευής και τον κωδικό (ο κωδικός εργοστασίου είναι 123456).
Χρήση εφαρμογής

3.1. Ζωντανός εντοπισμός
Η λειτουργία αυτή μπορεί να εντοπίσει την τοποθεσία της συσκευής GPS και
την τοποθεσία του κινητού που χρησιμοποιείτε.
3.2 Αρχείο προηγούμενων θέσεων
Η λειτουργία αυτή σας προσφέρει ιστορικό της θέσης της συσκευής για τους
προηγούμενους 3εις μήνες.
3.3 Εικονικός φράχτης
Πατήστε το σύμβολο "+" στο βασικό μενου για να ρυθμίσετε τον "εικονικό
χάρτη". Ο χάρτης θα ανοίξει με την τοποθεσία που βρίσκεται η συσκευή σας
αυτή την στιγμή. Πατ΄ξστε το σύμβολο "+" ή το σύμβολο "-" για να ρυθμίσετε
την απόσταση που θέλετε. Όταν η συσκευή GPS βρεθεί έξω από αυτη την
ακτίνα θα λάβετε μήνυμα που θα σας ειδοποιήσει για το συμβάν αυτό.
3.4 Μηνύματα
Όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε μπορείτε να τα βρείτε στην κατηγορία
"Message", όπως οι κλήσεις εκτάκτου ανάγκης, η ενημέρωσης για
αποσύνδεσεις από το δίκτυο, οι ενημερώσεις για χαμηλή μπαταρία,
ενημερώσεις "εικονικού φράχτη" κλπ.
4. Ρυθμίσεις
Για μετάβαση στις ρυθμίσεις πατήστε την κατηγορία "Settings".
4.1 Ρύθμιση αριθμού τηλ. διαχειριστή
Πατήστε την κατηγορία "Admin number" και πληκτρολογήστε τον αριθμό
τηλεφώνου σας. Η συσκευή GPS θα στέλνει ειδοποιήσεις σε αυτόν τον
αριθμό.
4.2. Ρύθμιση αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης
Πατήστε την κατηγορία "Emergency number". Ο αριθμός που θα ορίσετε θα
καλείται όταν πατηθεί το κουμπί SOS στην συσκευή.
4.3 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας
Ρυθμίστε κάθε πότε η συσκευή θα ανανεώνει την κατάσταση της.,
60δευτερόλεπτα, 10λεπτά ή κάθε μια ώρα. Αν ρυθμίσετε την συσκευή στα 60
δευτερόλεπτα θα μείνει σε κατάσταση stand-by για 36 ώρες. Αντίστοιχα, στα
10 λεπτά θα μείνει για 72 ώρες και στην 1 ώρα θα μείνει για 120 ώρες.
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Απενεργοποίηση συσκευής απομακρυσμένα

2. Πληροφορίες συσκευής
3. Αλλαγή κωδικού διαχειριστή (αλλάξτε τον κωδικό εργοστασίου που είναι
123456)

