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RF-V32S 

SMART GPS TRACKER 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Συσκευή εντοπισμού κατοικίδιων ζώων μέσω συστήματος GPS 

• Ασύρματη φόρτιση μπαταρίας 

• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ 66 

• Ακρίβεια εντοπισμού GPS 10-15m 

• Ταχύτητα ένδειξης θέσης 30 sec (όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκκίνησης) 

ανά 5 sec σε κανονική λειτουργία (απαραίτητα προϋπόθεση η διαδρομή προς τον 

ουρανό να είναι χωρίς εμπόδια. 

Προετοιμασία 

Η συσκευή δέχεται κάρτα GSM Micro SIM, βεβαιωθείτε πως έχετε απενεργοποιήσει  

το αίτημα κωδικού PΙΝ πριν τοποθετήσετε την κάρτα στην συσκευή  και πως οι 

λειτουργίες GPRS και αναγνώρισης κλήσης είναι ενεργοποιημένες στον αριθμό που 

αντιστοιχεί στην κάρτα SIM. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν εισάγετε την 

κάρτα SIM. 

Λειτουργία συσκευής 

Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση ΟΝ/OFF 

Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της. 

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε το κουμπί POWER παρατεταμένα (για 3 

έως 5 δευτερόλεπτα).  

Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε διαδοχικά 3 φορές τον διακόπτη 

POWER τα μπλε και κόκκινα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν 3 φορές και η συσκευή θα 

απενεργοποιηθεί. 
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Ενδείξεις LED 

Χρώμα 

ενδεικτικού 

Λειτουργία Αργές αναλαμπές Γρήγορες 

αναλαμπές 

Σβηστό 

ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 

GPS 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗ 

GSM 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

Λειτουργία –χρήση εφαρμογής 

Σκανάρετε των κωδικό QR code που υπάρχει στην συσκευασία για να εγκαταστήσετε 

την εφαρμογή ή  αναζητήστε την εφαρμογή anytracking στο iOS Store & Google 

PLAY για να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας. 

Όταν τρέξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο τον 

δεκαψήφιο  αριθμό ID που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής (RF-V32s). 

O κωδικός πρόσβαση (PASSWORD) που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή είναι ο 

123456 (προτείνεται να τον αλλάξετε άμεσα και να σημειώσετε τον νέο κωδικό σε ένα 

ασφαλές σημείο) 

Μέσω του μενού της εφαρμογής έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: 

Real Time Tracking (Ένδειξη σε πραγματικό 

χρόνο), κάθε φορά που επιλέγεται εμφανίζεται η 

τελευταία θέση που βρίσκονταν η συσκευή. 

Historical route (ιστορικό διαδρομής) κάθε φορά 

που επιλέγεται μπορεί να εμφανιστεί το ιστορικό 

της διαδρομής. 

Geo-Fence (εικονικός γεωγραφικός φράχτης) 

μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή της οποίας όταν 

τα όρια ξεπερνιούνται η συσκευή  θα αποστέλλει ειδοποίηση. Σημαντική σημείωση: 

Προκειμένου να αποφύγετε ψευδής συναγερμούς προτείνεται η περιοχή που θα 

ορίζετε να έχει ακτίνα μεγαλύτερη από 100m. 

Wi-Fi Fence (εικονικός φράχτης δικτύου WiFi) μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή που 

καλύπτεται από ένα συγκεκριμένο δίκτυο WiFi, όταν η συσκευή βγαίνει εκτός της 

εμβέλειας του καθορισμένου WiFi η συσκευή  θα αποστέλλει ειδοποίηση. 

Setting (Ρυθμίσεις) Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να ελέγξετε και να ρυθμίσετε 

βασικές παραμέτρους της συσκευής. Σημαντική σημείωση η συσκευή πρέπει να είναι 

συνδεδεμένη στην εφαρμογή (online) προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση των 

ρυθμίσεων. 
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Μενου ρυθμίσεων 

Οι επιλογές που σας δίνει το μενού ρυθμίσεων είναι οι 

παρακάτω:  

About the device (πληροφορίες σχετικά με την συσκευή) 

Change Password (αλλαγή κωδικού πρόσβασης) Προσοχή σε 

περίπτωση που αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης φυλάξτε τον 

νέο κωδικό σε ένα ασφαλές σημείο.  

Interval for uploading GPS Location (Καθορισμός διαστήματος 

ενημέρωσης - αποστολής θέσης).  Μπορείτε να καθορίσετε τη 

χρονική περίοδο που θα ενημερώνονται οι πληροφορίες 

στίγματος. Όσο πιο σύντομο διάστημα ενημέρωσης καθορίζετε 

τόσο μικρότερη θα είναι η αυτονομία της συσκευής. Μια περίοδος που εξασφαλίζει 

ικανοποιητική αυτονομία είναι να επιλέξτε περίοδο ενημέρωσης αν 10 λεπτά.  

Main Monitoring Number (Κύριος τηλεφωνικός αριθμός) Σε αυτή την παράμετρο 

ορίζετε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό που θα έχει δικαίωμα ελέγχου της συσκευής και 

στον οποίον θα αποστέλλονται όλα τα μηνύματα συναγερμού. 

The white list phone book (Λίστα εγκεκριμένων τηλεφωνικών αριθμών): Σε αυτή την 

παράμετρο ορίζετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που όταν καλέσουν την συσκευή θα 

μπορούν να λάβουν πληροφορίες της θέσης της. 

Sensor Light (ενεργοποίηση φωτισμούς) ενεργοποιώντας αυτή την παράμετρο θα 

ενεργοποιείται ο φωτισμός της συσκευής όταν νυχτώνει. 

Soft Time Zone (Καθορισμός ώρας) Ορίζετε την ώρα που θα απεικονίζεται στην 

εφαρμογή του κινητού σας. 

Device Language and Time Zone (Καθορισμός γλώσσας και ζώνης ώρας) Επιλέγετε 

ζώνη λειτουργίας και γλώσσα αποστολής μηνυμάτων  

Remote Reboot (απομακρυσμένη επανεκκίνησης της συσκευής) Μέσω αυτής της 

επιλογής μπορείτε μέσω της εφαρμογής να επαννεκινήσετε την συσκευή. 

Remote power off (απενεργοποίησης λειτουργιών) Μέσω αυτής της επιλογής 

μπορείτε να απενεργοποιήσετε λειτουργίες της συσκευής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με τις δυνατότητες της εφαρμογής μπορείτε 

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gps123.org. 

 

Όλες οι εντολές ρύθμισης της συσκευής μπορεί να εκτελεστούν και μέσω μηνυμάτων 

SMS. 

Όλες οι εντολές μέσω sms πρέπει να στέλνονται με αγγλικούς χαρακτήρες, μικρά 

γράμματα, όχι κενά μεταξύ τους και να τελειώνουν με #. 
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Παράδειγμα για να στείλετε sms που θα ορίζεται τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό (στο 

παράδειγμα 999999999) στείλτε  

pw,12345,center,999999999# 

 

H συσκευή θα απαντήσει στο 999999999 πως έχει καταχωρήσει επιτυχώς τον 

αριθμό. 

 

Πίνακας εντολών SMS 

 

pw,12345,centre,αριθμός 

τηλέφωνου,# 

Καθορίζετε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό που θα 

δέχεται εντολές η συσκευή. Προσοχή μόνο μέσώ 

αυτού του αριθμού θα μπορείτε να ρυθμίσετε την 

συσκευή ή να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις. 

factory# Διαγραφή όλων των καταχωρημένων αριθμών, 

επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

gprsgps,0# Απενεργοποίηση λειτουργίας GPS 

gprsgps,1# Ενεργοποίηση λειτουργίας  

lsn0# Απενεργοποίηση λειτουργίας νυχτερινού φωτισμού 

lsn1# Ενεργοποίηση λειτουργίας νυχτερινού φωτισμού 

lz,0,8# Εντολή επιλογής γλώσσας sms και ζώνης ώρας. Ο 

πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στην γλώσσα 0 Αγγλικά, 1 

Κινέζικα. 

Ο δεύτερος αριθμός αντιστοιχεί την ζώνη ώρας. 

dw# Αποστολή πληροφοριών θέσης 

reboot# Επανεκκίνηση της λειτουργίας 

apn,apnndata# Ρυθμίζετε τις παραμέτρους apn 

  

 

Σχετικά με την φόρτιση της συσκευής και την αυτονομία της 
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Για να φορτίσετε την συσκευή συνδέστε τη βάση φόρτισης σε μια θύρα USB 5V 1.5A 

και στην συνέχεια απλά τοποθετήστε το GPS tracker όπως στην φωτογραφία. 

Για αποτελεσματικότερη φόρτιση της συσκευής να αφαιρείτε το κλιπ, στερέωσης στο 

λουρί, πριν την τοποθετήσετε στην επιφάνεια φόρτισης. Αν η συσκευή είναι καινούρια 

χρειάζεται τουλάχιστον 2 ώρες φόρτιση πριν την χρησιμοποιήσετε. 

Η αυτονομία της συσκευής εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες 

Την στάθμη του σήματος GSM στα σημεία που λειτουργεί 

Την συχνότητα (κάθε πόσα λεπτά) εκπέμπει δεδομένα.  

Σε σημεία με μέγιστο σήμα GSM και έχοντας  επιλέξει μέσα από το μενού να 

εκπέμπει δεδομένα κάθε 15 λεπτά η αυτονομία της μπορεί να φτάσεις τις 2 ημέρες. 

 

Σχετικά με την αντοχή σε υγρασία 

Όταν τοποθετήσετε την κάρτα SIM βεβαιωθείτε πως τοποθετείτε με ασφάλεια το 

ελαστικό καπάκι ποτ την ασφαλίζει ώστε να εξασφαλίσετε την αντοχή της στην 

υγρασία. Σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του καλύμματος στεγανότητας της 

υποδοχής οποιαδήποτε βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής. 

Προσοχή η συσκευή έχει βαθμό στεγανότητας IP 66 αυτό σημαίνει πως είναι 

ανθεκτική όταν βρέχεται αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βυθιστεί μέσα στο 

νερό ή να φοριέται σε ζώα που κολυμπούν. 

Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της, θα καταστραφεί 

η ανθεκτικότητα της στο νερό και δεν θα καλύπτεται από εγγύηση. 

Οδηγός επίλυσης συνηθισμένων προβλημάτων 

Πρόβλημα: Ενώ η SIM έχει εγκατασταθεί σωστά στην συσκευή και υπάρχει ικανή 

στάθμη σήματος GSM η συσκευή δέχεται και στέλνει SMS αλλά μέσω της εφαρμογής 

δεν μπορεί να συνδεθεί 

Πιθανή λύση: Ελέγξετε αν οι υπηρεσίες GPRS είναι ενεργοποιημένες για τον αριθμό 

που αντιστοιχεί στην SIΜ κάρτα. 

Πρόβλημα: Ενώ έχουν καταχωρηθεί τηλ αριθμοί που μπορεί να παρακολουθούν την 

συσκευή δεν δέχονται μηνύματα. 

Πιθανή λύση: Ελέγξετε πως έχει ενεργοποιηθεί η αναγνώριση κλήσης στον αριθμό 

που αντιστοιχεί στην SIΜ κάρτα που χρησιμοποιείτε. 

Πρόβλημα: Ενώ τα ενδεικτικά της συσκευής δείχνουν πως είναι συνδεδεμένη στο 

GSM δίκτυο δεν ανταποκρίνεται σε εντολές της εφαρμογής ή εμφανίζεται το μήνυμα 

“wait for device responses” 

Πιθανή λύση: H στάθμη σήματος GSM στο σημείο που βρίσκεται η συσκευή είναι 

χαμηλή ή ο αριθμός της συσκευής είναι κατειλημμένος. 
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Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη. 

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.tele.gr 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 

216 4003900 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο service@tele.gr 

 Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης 

ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι η μονάδα εντοπισμού (GPS TRACKER) 

RF-V32s καθώς και όλα τα παρελκυόμενα της συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις 

απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED  2014/53/EU και φέρει τη 

σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

http://www.tele.gr/gr/content/certificates. 

 

 

 

 

 

 


