
Milyen technikai tudásra van szüksége... ? 

Legyen Önnek mobiltelefonja, ami képes SMS küldésére, emellett Ön se szoruljon ebben 
segítségre... 
Tudja kezelni a számítógépet, a böngészőket és ne szoruljon ebben segítségre... 
 
Kérjük Önt: Ne keresse ügyfélszolgálatunkat olyan kérésekel, ill kérdésekkel, miszerint: "Hogy 
kell sms-t küldeni?" - "Hol találom a telefonomon a kettőskeresztet?" - "Nem tudom a weboldalt 

megnyitni" - "Lefagyott a platformom" - "Nagyon lassú a platform" 
Cégünk segít Önnek a nyomkövető eszközök konfigurálásában és használatában, a platformokat 
kezeli és feltölti egyenleggel, de a mobiltelefon és az internet minimális használatához szükséges 
tudást, Önnek kell beszereznie.. 
 

Használati utasítások! 
Webhelyünk minden oldalán, amelyen eszközt mutatunk be, megtalálhatóak a készülékhez tartozó 
használati utasítások. Kérjük, minden esetben olvassa el vásárlás előtt... 

Alapvető tudnivalók.! 
A készülékek valamely szolgáltató által értékesített SIM kártyával működnek. Ffolyamatos jelet 
tudnak fogni és valósidejű helymeghatározásra képesek, de valamivel kommunikálniuk kell az Ön 
részére.. 
Ezt a funkciót látja el a SIM kártya, így GSM, vagy GPRS kommunikációra képesek.. 
 

Fontos, hogy használatba vétel előtt, tegye meg a következő lépéseket.. 

• Vásároljon SIM kártyát főként a mobiltelefon szolgáltatók hivatalos Ügyfélszogálatain, 
amelyhez minimális internet kapcsolat is tartozik és feltétlenűl tőltse fel 2-3000 FT-al, ahhoz 
hogy kommunikáció képes legyen.. 

• Először tegye be mobíltelefonjába és gyözödjön meg róla, hogy használható legyen.. 

• Feltétlenűl inaktiválja a PIN kódot telefonjával, mert a gps tracker készülékek erre nem 
képesek.. 

• Próbálja ki, tesztelje hogy képes-e SMS küldésre 

• Próbálja ki, tesztelje hogy valóban létezik internet kapcsolat a SIM kártyán, nyisson meg egy 
weboldalt... 

Figyelem! vásárlói tapasztalatok alapján, nem minden SIM kártyával működnek tökéletesen a 
készülékek, ennek oka lehet a lefedettség, adatroaming elérhetőség és problémás kommunikáció... 

A tesztelt és jól működő SIM -ek főként a mobiltelefon szolgáltatók hivatalos Ügyfélszogálatain 
szerezhetőek be. Ott kérje, hogy mivel azonnal szeretné használatba venni az internetes funkciót is, 
ezért azt is aktiválják! (feltőltő kártyás és előfizetéses is) Internet kapcsolat szükséges, ha szerveren 
(interneten) is szeretné követni eszközét.. 

GPS lefedettség ... 

AKi már valaha használt navigációs redszert, mely műholdak segítségével pozicionált, tudhatja hogy 
a jelek néha akadoznak a lefedettség függvényében.. 
A trackerekben olyan SIRF jelfogó van beszerelve, melyek hasonlóan működnek, mint egy autós 

navígációban, azaz ha alagútban haladunk, vagy mélygarázsban parkolunk, nem lesz műhold 
jelnünk.. 
A pozició meghatározása nyomkövetés esetén, a megszünt jel, azaz az utolsó pozició 
érvényessége jelzi a valós idejű megállapítást, majd ezt a helyet elhagyván, újra jelet fog produkálni 
a műszer.. 

 


