
V303 Οδηγίες Χρήσεως 

 

 

Σημαντικές σημειώσεις, διαβάστε 

προσεκτικά: 

 

 Η εταιρεία δεσμεύεται να λάβει 

τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα για να 

διασφαλίσει την ασφάλεια των 

πληροφοριών δικτύου και να 

προστατεύσει την ασφάλεια των 

προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με 

το νόμο σύμφωνα με τις διατάξεις των 

νόμων και κανονισμών της απόφασης 

για την ενίσχυση της προστασίας των 

δικτυακών πληροφοριών. για τη 

διαφύλαξη της ασφάλειας και των 

κανονισμών σχετικά με τη διαχείριση 

της υπηρεσίας ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων στο Διαδίκτυο.  

 

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το 

προϊόν νομίμως.  

 

 

 

 

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράνομη χρήση αυτού του προϊόντος. 

 Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια χρήσης αυτού του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι 

δεν σχετίζεται με κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο και τροποποιήστε εγκαίρως τον 

κωδικό πρόσβασης σύνδεσης της εφαρμογής και της web πλατφόρμας 

 

Λόγω εξωτερικών παραγόντων, όλες οι συσκευές GPS έχουν σφάλμα θέσης, οι 

πληροφορίες θέσης που παρέχονται από αυτή τη συσκευή είναι μόνο για αναφορά. 

 

Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε 2G δίκτυα GSM, βασίζεται σε δίκτυο 2G, η συσκευή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο. 

 

Μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις πληροφόρησης που προκαλούνται από 

τηλεπικοινωνιακούς φορείς σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο κατασκευαστής και η 

εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία απώλεια της προσωπικής και της ιδιοκτησιακής 

ασφάλειας του χρήστη λόγω της καθυστέρησης η λανθασμένου στίγματος. 

 

 

 

 



 

 Main Features:  Κύρια χαρακτηριστικά: 

 

 Real-time tracking 

 Historical route playback 

 Geo-fence 

 SOS alarm & push-button calling 

 Talking clock 

 Fall alarm 

 Vibrate on Ring for incoming call remind 

 Two way audio communication 

 Mute automatic answering calls for voice monitor 

 Low battery& SIM card change reminders 

 Product Specifications: 

 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 

 GPRS Standard: Class 12, TCP/IP 

 GPS locating time: 60sec with cold boot (open sky) 

 29sec with warm boot (open sky) 
 5sec with hot boot (open sky) 

 GPS positioning accuracy: 10-15m (open sky) 

 WiFi positioning accuracy: 15-100m (wifi area) 

 LBS positioning accuracy: 100 1000m 

 Working temperature: -18℃ ~ 45℃ 

 Working humidity: 5% ~ 95% RH 

 Device host size: 40.5*43.3*13.8mm 

 Device host net weight:25g 

 Battery capacity: 400mA 

 

 



 

 
 
 
Εγκαταστήστε στο κινητά σας τηλέφωνο την εφαρμογή “any tracking¨σκανάροντας μέσω 
QR , από το Play store ή to Apple store  για να μπορέσετε να την ρυθμίσετε  
   
Οδηγίες λειτουργίας  
Βήμα 1. Προετοιμασία πριν από τη χρήση: 
Τοποθετήστε στην συσκευή μια micro κάρτα sim Κινητής τηλεφωνίας 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα δεδομένων GPRS και τις λειτουργίες 
αναγνώρισης κλήσης και ότι απενεργοποιήστε τη λειτουργία του κωδικού PIN της sim. 
Βήμα 2. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής 
Τοποθετήστε την κάρτα Micro-SIM όπως δείχνει η φωτογραφεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για να ανοίξει η συσκευή πατήστε το κουμπί power για 3 δευτερόλεπτα, στην συσκευή θα 
ανάψει η ενδεικτική λυχνία και θα κουδουνίσει. 
Για να την κλείσετε πιέστε 3 φορές το κουμπί Power, η συσκευή θα κλείσει και θα σβήσουν 
τα λαμπάκια.  
 

 
 
Οδηγίες φωτεινής ένδειξης: 
Λεπτομέρειες για τον δείκτη δικτύου και 
την ένδειξη σήματος GPS: 

 
 
 

Πώς να απαντήσετε τις επερχόμενες κλήσεις 
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στην μπροστινή επιφάνεια εκτός από τo power , για να 
απορρίψετε μια κλήση πατήστε το κουμπί Power. 

Για να πραγματοποιήσετε μια εξερχόμενη κλήση 
Θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους αριθμούς SOS μέσω της εφαρμογής στο Smart phone 
σας. 

Color Function Slow flash Fast flash Lights off 

Blue GPS 
indicator 

GPS 
Locating 

GPS 
success 

GPS 
sleeping 

Red Network 
indicator 

Network 
Searching 

Network 
Ok 

Network 
sleeping 



 
Πατήστε το πλήκτρο "S" για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα στείλει τρία μηνύματα  στην 
εφαρμογή στο Smart phone και θα πραγματοποιήσει κλήσεις σε όλους τους αριθμούς SOS 
μία προς μία, μέχρι να απαντήσει κάποιος στην κλήση.  

Εάν δεν απαντηθεί καμία κλήση η συσκευή θα ξανακαλέσει όλα τα τηλεφωνικά νούμερα 
για δεύτερη φορά. 

Πατήστε το πλήκτρο Dial "1" για να καλέσετε τον πρώτο αριθμό SOS . 

Ρολόι ομιλίας: Πιέστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας, η συσκευή θα σας ενημερώσει για 
την τρέχουσα ώρα με φωνή. Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας της συσκευής μέσω της εφαρμογής 
Smart phone App. 
Συναγερμός πτώσης: Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την  λειτουργία μέσω της 
εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. 

Εάν η συσκευή πέσει θα περιμένει να ακυρωθεί ο συναγερμός πτώσης πατώντας 

οποιονδήποτε κουμπί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. 

Ένα δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 15 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το sos alarm 

και η συσκευή θα στείλει sms στα τηλέφωνα ανάγκης και θα  καλέσει τα sos 

νούμερα. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των ειδοποιήσεων πτώσης, προτείνεται να 
τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια τσέπη για να μειώσετε τις ψεύτικες ειδοποιήσεις που 
προκαλούνται από την ταλάντωση της συσκευής όταν την κρεμάτε. 

  

 

 

 

 

 

 

Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε login στο user name 
βάζετε τον αριθμό συσκευής ID που υπάρχει στην 

συσκευή και στον κωδικό πρόσβασης το "123456". 
Παρακολούθηση της συσκευής σε πραγματικό χρόνο: 

 Η τελευταία αναφερόμενη θέση εμφανίζεται πάνω στο 
χάρτη, για να ανανεωθεί η θέση, ο χρήστης μπορεί να 
πατήσει το κουμπί ανανέωσης στην πάνω δεξιά γωνία, 
σε περίπου 1 λεπτό, το στίγμα θα ανανεωθεί. 
 

 Ιστορικό διαδρομής: Υπάρχουν 3 χρονικές περίοδοι για να ελέγξετε τις ιστορικές διαδρομές 

της συσκευής. στο ιστορικό της διαδρομής μπορείτε να δείτε τις διαδρομές μέχρι 90 
ημέρες. 



  

 

Geo-φράχτη: Ορισμός ή ακύρωση της περιοχής Geo-fence. Για να αποφύγετε ψευδείς 
συναγερμούς, συνιστάται στον χρήστη να ρυθμίσει την ακτίνα του γεωφράχτη απόσταση 
περισσότερο από 500m. 
 

 Wifi-fence: Ορίστε ή ακυρώστε την περιοχή WiFi-Fence, όταν ο gps tracker μπαίνει ή 
βγαίνει από την περιοχή WiFi, θα σας το υπενθυμίσει μέσω της εφαρμογής. 
 
 Ρύθμιση: Αυτή η ενότητα κυρίως για ρυθμίσεις υλικού και λειτουργίες συσκευών μέσω 

App. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αναμενη και συνδεδεμένη πριν πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε λεπτομερή ρύθμιση. 

 Σχετικά με τη συσκευή: Για να εμφανίσετε τις τρέχουσες πληροφορίες συσκευής. Ο 
χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες της συσκευής και να τις αποθηκεύσει 
πατώντας στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία. 
 

 Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μέσα από την εφαρμογή  Ο 
προεπιλεγμένος χρόνος στίγματος  για να μεταφορτώνει τα δεδομένα της τοποθεσίας είναι 

κάθε 10 λεπτά 

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το χρόνο στίγματος ανάλογα με την πραγματική 
κατάσταση.  

Συνήθως, προτείνουμε τον χρήστη να ρυθμίσει το χρόνο διαστήματος ανά στίγμα σε 30 
δευτερόλεπτα κατά την αναζήτηση της συσκευής και να προσαρμόσει το χρόνο 
διαστήματος σε 10 λεπτά ή 1 ώρα για να εξασφαλίσει επαρκή χρόνο αναμονής της 
μπαταρίας της συσκευής . 

Master αριθμός παρακολούθησης: Μόνο ο κύριος αριθμός παρακολούθησης μπορεί να 
λαμβάνει μηνύματα αλλαγής κάρτας SIM και χαμηλής μπαταρίας  και να στέλνει εντολές 
για τη λειτουργία της συσκευής μέσω SMS. 

 
Αριθμοί SOS: Πλήκτρα "1", "SOS" Μόνο οι αριθμοί που αποθηκεύονται στον τηλεφωνικό 
κατάλογο μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις προς τη συσκευή και να έχουν τη 
δυνατότητα τηλεφωνώντας να ακούνε ζωντανά τι γίνεται στον περιβάλλοντα  χώρο. Η 
κλήση από άλλον αριθμό θα απορριφθεί. 

 

 



 
 Λειτουργίες απάντησης μιας κλήσης: 

Μπορείτε να ορίσετε τρεις λειτουργίες απάντησης των κλήσεων από τα νούμερα sos του 
τηλεφωνικού καταλόγου:  

Πατήστε για να απαντήσετε: Όταν κάποιος καλέσεις την συσκευή αυτή θα κουδουνίσει και 
θα δονηθεί όπως το τηλέφωνο, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο "1", "2" ή "S" για 
να απαντήσει για μια αμφίδρομη επικοινωνία. 
∎ Αυτόματη απάντηση: Όταν μια κλήση προέρχεται από έναν τηλεφωνικό κατάλογο, η 
συσκευή θα κουδουνίζει και θα δονείται ως τηλέφωνο, μετά από ένα κουδούνισμα, απαντά 
αυτόματα και ο χρήστης μπορεί να μιλήσει μέσω της συσκευής. 

 

 Αθόρυβη λειτουργία: Όταν μια κλήση προέρχεται από έναν τηλεφωνικό κατάλογο, η 
συσκευή δεν κουδουνίζει ή δονείται, αλλά απαντά απευθείας στην κλήση, είναι μια 
επικοινωνία μονής κατεύθυνσης για την παρακολούθηση της φωνής στον περιβάλλοντα 
χώρο της συσκευής. 

Η συσκευή διαθέτει και αισθητήρα πτώσης. Εάν το ηλικιωμένο άτομο ή το μικρό 

παιδί πέσει η συσκευή θα περιμένει να ακυρωθεί ο συναγερμός πτώσης πατώντας 

οποιονδήποτε κουμπί μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. 

Ένα δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 15 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το sos alarm 

και η συσκευή θα στείλει sms στα τηλέφωνα ανάγκης και θα σας καλέσει στο 

τηλέφωνο. 

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε ζωντανά τι 

γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο. 

Η συσκευή διαθέτει 4 ειδών συνειρμούς 

1. Συναγερμός μόνο στην εφαρμογή στο κινητό σας. 

2. Συναγερμός στην εφαρμογή στο κινητό σας ,στο web πρόγραμμα και τηλεφωνική 

 κλήση στον κύριο αριθμό sos 

3. Συναγερμός στην εφαρμογή και αποστολή μηνύματος SMS στον κύριο αριθμό 

οθόνης. 

4. Συναγερμός στην εφαρμογή , πραγματοποίηση κλήσης και αποστολή SMS στον 

κύριο αριθμό 

 

● Ζώνη ώρας λογισμικού:, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη σωστή ζώνη ώρας για την 

τοπική ώρα. 

 

● Απομακρυσμένη επανεκκίνηση: Εάν η συσκευή λειτουργεί ασυνήθιστα, ο χρήστης 

μπορεί να κάνει επανεκκίνηση της συσκευής από απόσταση μέσω της εφαρμογής. 

 

Έχετε την δυνατότητα να κλείσετε την συσκευή από απόσταση μέσω της εφαρμογής 



App για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από απόσταση.  Προσοχή διότι μετά δεν 

μπορείτε να την ανοίξετε από απόσταση αλλά μόνο από την συσκευή. 

 

 

 Λίστα συναγερμών: Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση του ιστορικού 

πληροφοριών συναγερμού. 

 Υπενθύμιση: Όταν συμβεί συναγερμός, ορίστε εάν θα λάβετε τις τελευταίες 

πληροφορίες συναγερμού εφαρμογής ή όχι. 

 Αποσύνδεση: Αποσύνδεση από την εφαρμογή, να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω 

της εφαρμογής. 

 

Για τον εντοπισμό της συσκευής μέσω του προγράμματος στο internet  επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα μας: www.gps123.org 

 

Συχνές ερωτήσεις: 
 

Ε: Μετά την τοποθέτηση της κάρτας SIM, η συσκευή μπορεί να πραγματοποιεί 

τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά λέει ότι δεν στέλνει το στίγμα της τόσο στην πλατφόρμα 

όσο και στην Mobile εφαρμογή. 

Α: 1. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή μπορεί να στείλει SMS και να πραγματοποιήσει 

κλήσεις μετά την τοποθέτηση της κάρτας SIM και να έχει πακέτο δεδομένων. 

 

Δεν έχετε ρυθμίσει το Master νούμερο και την Apn στην συσκευή 

Στείλτε τα παρακάτω 2 Sms στο νούμερο κάρτας της συσκευής. 

Το password νούμερο της συσκευής είναι 123456 

 

Πχ Εάν το νούμερο του τηλέφωνο σας είναι το 6970000000 στείλτε tο παρακάτω sms 

pw,123456,center, 6970000000# 
στην συνέχεια πρέπει να στείλετε την Apn της εταιρείας της κάρτας sim πχ για την 

cosmote είναι internet . 

 

Εάν η κάρτα sim που τοποθετήσατε σtην συσκευή είναι της cosmote στείλετε το sms    

apn,internet# 

 
Προσοχή: Όλες οι παραπάνω εντολές χρησιμοποιούν πεζά γράμματα, σημεία στίξης στα 
αγγλικά και τελειώνουν με "#". 

 

1) Bind main number first by sending SMS:pw,123456,center,phone number# to the 
device No. 

For example: the defaut password is 123456, 

the phone number is 13700000000,  

then  the SMS text is : 

pw,123456,center,1370000000# 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NPVDLP0I/www.gps123.org


 

 

2) The APN configure SMS command is:  

apn,apndata,user ID,user password,network code# 

For example: The AT&T APN data is wap.cingular, 

The user ID is wap@cingulargprs.com,  

Theuser password is cingular1, 

The network code is 310410,(mcc:310,mnc,410) 

Then the APN configure SMS text is:apn,wap.cingular, 
wap@cingulargprs.com,cingular1,310410# 

3) Reboot the pendant tracker after getting a SMS reply. 

4) If all ways above don’t work, please ask the SIM card operator for right APN 
data. 

PS: APN reference website：http://wiki.apnchanger.org or http://apn-settings.com/ 

 
Ο χρόνος αναμονής της συσκευής είναι περίπου 2-4 μέρες σε ισχυρό σήμα δικτύου. 
 Αυτή η συσκευή θα επανεκκινηθεί όταν η αναζήτηση στο δίκτυο απέτυχε ή δεν υπάρχει 
κάρτα SIM κατά την φόρτιση. 
 
 Η συσκευή αυτή δεν είναι αδιάβροχη, παρακαλούμε να τη χρησιμοποιήσετε μακριά από το 
νερό. 
  
Μην έχετε κοντα σε εστίες θέρμανσης κοντά σε υπερβολική ζέστη, παγετό.  
 

 Η εκπλήρωση των λειτουργιών της συσκευής εξαρτάται από το σύστημα δικτύου GPS, το 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο GSM, το σύστημα GIS και το σύστημα πληροφορικής κλπ. Πρέπει 
να τοποθετηθεί κάρτα SIM και να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο με ισχυρό σήμα δικτύου για 
να λειτουργεί καλά η συσκευή. Για τυχόν απώλειες που προκαλούνται από διακοπή 
υπηρεσίας λόγω αποτυχίας δικτύου ή άλλης ανωτέρας βίας, η εταιρεία μας δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 
 Για την τήρηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
βελτιώσει οποιαδήποτε λειτουργία και παραμέτρους που περιγράφονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
 Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται στο πλαίσιο της κατασκευής προϊόντων. 
Η εταιρεία και το κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή δεν ευθύνονται για τυχόν 
ειδικές, παρεπόμενες, έμμεσες ζημίες στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ανεξάρτητα 
από το τι έχει προκαλεί η ζημία. 
 
 
  

http://wiki.apnchanger.org/
http://apn-settings.com/

