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ΡΟΛΟΙ SMART GPS TRACKER 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

 

Λειτουργικά μέρη της συσκευής 

 

 

 

1. Κουμπί κλήσης (πιέζοντας το 
κουμπί ο χρήστης μπορεί να 
καλέσει έναν καταχωρημένο 
αριθμό) 

2. Κουμπί ενεργοποίησης της 
συσκευής. Πιέστε το κουμπί για 3 

δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί 
η συσκευή. 

3. Θύρα MiniUSB χρησιμοποιείται για 
την φόρτιση της συσκευής. 

4. Υποδοχή Κάρτας SIM 

 

Προετοιμασία 



 

www.tele.gr 
T58 

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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση 
της κάρτας SIM στην υποδοχή της, λανθασμένη τοποθέτηση 
μπορεί να καταστρέψει την υποδοχή της συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώστε σε ένα ασφαλές σημείο 
τον αριθμό ID (10ψηφιο) που θα βρείτε στην 
συσκευασία της συσκευής. Αυτός ο αριθμός 
είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει η 
εφαρμογή που θα εγκαταστήσετε στο κινητό σας 
τηλέφωνο. 

 

Προσοχή: Oταν εγκαταστήσετε την κάρτα SIM στην συσκευή κλείστε την υποδοχή 
της με το καπάκι που θα βρείτε σε ένα σακουλάκι στην συσκευασία της συσκευής και 
χρησιμοποιήστε την βίδα που υπάρχει στο ίδιο σακουλάκι για να την ασφαλίσετε. 

 

Λειτουργία συσκευής 

Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση ΟΝ/OFF 

Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή της (ενώ η συσκευή είναι κλειστή). 

Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε το κουμπί POWER παρατεταμένα (για 3 
έως 5 δευτερόλεπτα). Όταν το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει πως 
αναζητά δίκτυο. 

Προσοχή: η συσκευή απενεργοποιείται μόνο μέσω μηνύματος. 

 

Πριν την εγκατάσταση της εφαρμογής  της συσκευής 

 

Είναι σημαντικό πριν την εγκατάσταση της εφαρμογής να στείλετε τις παραμέτρους 
APN του παρόχου, SIM κάρτα του οποίου έχετε εγκαταστήσει στο ρολόι GPS 
TRACKER. 

Για την αποστολή των παραμέτρων APN πρέπει να στείλετε μήνυμα SMS με την 
παρακάτω μορφή (ο κωδικός που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 123456 και 
πρέπει να τον αλλάξετε όταν έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση) 
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pw,123456,apn,apn name,user name,password,MCCMNC# 

Για παράδειγμα αν η κάρτα που έχετε είναι Cosmote θα πρέπει να στείλετε το 
SMS 

Pw,123456,apn,internet,,,20201# 

Όταν κάποια στοιχεία είναι κενό θα πρέπει να διατηρήστε τα αντίστοιχα κόμμα (,) 
χωρίς κενά όπως το παραπάνω παράδειγμα. 

Κανονικά μετά την απόστολή του μηνύματος το ρολόι θα απαντήσει πως οι 
παράμετροι APN έχουν οριστεί επιτυχώς. 

Tα στοιχεία APN για τους παρόχους στη Ελλάδα είναι τα παρακάτω 

Cosmote : 

Apn name:  internet 

User name: <κενό> 

Password: <κενό> 

MCC: 202 

MNC: 01 

Vodafone  

Apn name:  internet.vodafone.gr 

User name: <κενό> 

Password: <κενό> 

MCC: 202 

MNC: 05 

Wind    

Apn name:  gιnt.b-online.gr 

User name: <κενό> 

Password: <κενό> 

MCC: 202 

MNC: 09 
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Λειτουργία –χρήση εφαρμογής 

Σκανάρετε των κωδικό QR code που υπάρχει στην συσκευασία για να εγκαταστήσετε 
την εφαρμογή ή  αναζητήστε την εφαρμογή Αibeile 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 στην συσκευασία της συσκευής κάτω από το 
IMEI. 

 

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 . Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι στο σημείο που βρίσκεται η συσκευή να υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας και 
λήψη από δορυφόρους GPS. 
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Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και  - μπορείτε να μεγαλώνετε ή να μικραίνετε την 
περιοχή του χάρτη. 

Talk Back (Ομιλία με τον χρήστη του κινητού) 

Ακουμπώντας το κουμπί Hold To Talk στο κινητό μπορείτε να μιλήστε στο χρήστη 
που φορά την συσκευή. 

 

 

Historical route (ιστορικό διαδρομής) κάθε φορά που επιλέγεται μπορεί να εμφανιστεί 
το ιστορικό της διαδρομής. Για διάστημα 3 μηνών μπορείτε να επιλέξετε την χρονική 
περίοδο και να δείτε την διαδρομή που έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίοδο. 

 

 

 

 

 

Geo-Fence (εικονικός γεωγραφικός φράχτης) μπορείτε να ορίσετε μια περιοχή της 
οποίας όταν τα όρια ξεπερνιούνται η συσκευή  θα αποστέλλει ειδοποίηση. Σημαντική 
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σημείωση: Προκειμένου να αποφύγετε ψευδής συναγερμούς προτείνεται η περιοχή 
που θα ορίζετε να έχει ακτίνα μεγαλύτερη από 100m. 

 

 

Εμφάνιση μηνυμάτων  

Mε την επιλογή Message μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που  έχει στείλει η 
συσκευή προς το κινητό σας. 

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. 

 

Μενου ρυθμίσεων 

Workingg Mode (Τρόπο λειτουργίας) Μπορείτε να ρυθμίσετε την περίοδο αποστολής 
σήματος (το περιοδικό χρονικό διάστημα που θα αποστέλεται το στίγμα της 
συσκευής) 

Επιλέγοντας κάθε 30 δευτερόλπετα η μέγιστη αυτονομία της θα είναι 6 ώρες. 

Επιλέγοντας κάθε 10 λεπτά η μέγιστη αυτονομία της θα είναι 40 ώρες. 

Επιλέγοντας κάθε 1 ώρα  η μέγιστη αυτονομία της θα είναι 64 ώρες. 
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Οι επιλογές που σας δίνει το μενού ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω:  

Device Info  (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.  

SETUP ADMIN 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 . 

Setup white list  (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. 

Setup Phone Book (Τηλεφωνικός κατάλογος χρήστη) 

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να περάσετε έως 10 αριθμούς κινητών οι οποίοι θα 
εμφανίζονται στην συσκευή όταν επιλέγει την λειτουργία κλήσης. Ο επιλεγμένος 
αριθμός θα καλείται και θα ακούγεται το ηχογραφημένο μήνυμα. 

Setup Voice monitoring number (καθορισμός αριθμού που θα μπορεί να κάνει 
ηχητική παρακολούθηση της συσκευής) 

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ο οποίος θα καλεί την 
συσκευή και θα ακούει τον περιβάλλοντα χώρο. 

Setup Language & Time Zone (Καθορισμός ώρας και Γλώσσας μηνυμάτων) 
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Προγραμματισμός μέσω μηνυμάτων SMS 

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 #. 

Παράδειγμα για να στείλετε sms που θα ορίζεται τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό (στο 
παράδειγμα 999999999) στείλτε  

pw,123456,center,9999999999#   

H συσκευή θα απαντήσει στο 999999999 πως έχει καταχωρήσει επιτυχώς τον  κύριο 
αριθμό. 

Πίνακας εντολών SMS 

pw,123456,center,phone 
number# 

Καθορίζετε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό που θα 
δέχεται εντολές η συσκευή. Προσοχή μόνο μέσω αυτού 
του αριθμού θα μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή ή 
να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

pw,123456,upload,x# Καθορισμός του χρονικού διαστήματος χ που θα 
αποστέλλεται στίγμα. Το x πρέπει να είναι σε 
δευτερόλεπτα (sec) 

pw,123456,factory# Διαγραφή όλων των καταχωρημένων αριθμών, 
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

pw,123456,reset# Σβέση συσκευής και επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων. 

Πς,123456,lz,x,y# Ρύθμιση γλώσσας (χ=0 Κινέζικα χ=1 Αγγλικά) y, ζώνη 
ώρας (απόκλιση από ώρα Γκρίνουιτς) 

 

Σχετικά με την φόρτιση της συσκευής και την αυτονομία της 

Για να φορτίσετε την συσκευή συνδέστε την  υποδοχή φόρτισης σε μια θύρα USB 5V 
1.5A.  

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.  

 

 



 

www.tele.gr 
T58 

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. Ανατρέξτε στην παράγραφο σχετικά με τις 
Ρυθμίσεις APN 

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. 

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) 

 Τ-58  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. 

 


