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 מדריך משתמש

GPS TRACKER 

   גשש עולם חדש

 

 

 

 

 הקדמה
הקפד  נה.מדריך זה מראה כיצד להפעיל את המכשיר בצורה חלקה ונכו .עולם חדש גשש שרכשת אתתודה 

 כפופים לשינוייבמדריך זה שים לב שהמפרט והמידע  .לקרוא במדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר זה

צרן אינו בואן/יהי .של המכשיר כל שינוי יהיה משולב במהדורה האחרונה .ללא הודעה מוקדמתהיצרן 

, וכמו כן אינו אחראי אם חלק מהפונקציות לא יעבדו כתוצאה מאי אחראי לכל טעות או השמטה במסמך זה

 .התאמה למיקומים שונים בעולם

 

 

 עניינים )מסודר לפי מספרי פסקאות( וכןת

 

 סיכום 1

 יישומים  2

 החומרתיאור  3

 מפרט טכני 4

 שימושאופן  5

 סים התקנת כרטיס 5.15

 סוללה ומטען  5.2

 הפעלה  5.3

 אתחול  5.4

 שינוי הסיסמה  5.5

 אישור  5.6

 יחיד איתור  5.7

 קבל כתובת רחוב  5.8
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 אוטומאטי מסלול  5.9

 (LBS)שירות מבוסס מיקום   5.10

 מוניטור )האזנה במיקרופון מובנה(  5.11

 אחסון  5.12

 טעינת נתונים  5.13

 חיישן זעזועים-אזעקת תנודה  5.14

 )גדר גיאוגרפית( גדר-גיאו  5.15

 ההתראת תנוע  5.16

 התראת מהירות יתר  5.17

 SOSלחצן מצוקה   5.18

 חלשה התראת סוללה  5.19

 גשש ת מצבבדיק  5.20

 IMEIמספר מכשיר  בדיקת  5.21

 מסוף זמן )מקומי(הגדרת   5.22

 GPRS הגדרת רשת העברת נתונים  5.23

 ""GPRS -" וSMSמצב "מעבר בין   5.24

 תוכנת מעקב התקנת פלטפורמה  5.25

 אזהרות  6.00

 פתרונותתקלות ו  7.00

 

 

 מאפיינים סיכום

יכול לאתר ולעקוב אחר גשש זה קיימים,  GPSולווייני  GSM / GPRSרשת מבוססת על ת הגשש עבוד

 או אינטרנט. SMSבאמצעות תקשורת מרוחקים היעדים הכל 

 

 :מאפייני המכשירסקירה כללית של 

1. GPS ,של עמדה כפולה GSM. 

 GSM 850/900/1800 / 1900MHzטווח תדרים . 2

מיקום ויתן , GSMנחלש, המכשיר לעבור לאיתור מיקום באמצעות רשת הסלולאר   GPS. כאשר אות ה 3

 תומך ברוב המדינות בעולם.. שירות זה גלובלי

 אותהבאופן אוטומטי כאשר על הכרטיס אוחסן י GPS ה על מיקום . המידע TF. תומך בכרטיס זיכרון4

 .ישמרו עצירההת ונקודגם המסלול ו, חלש GSM הסלולארי

 אוטומאטי APNות הגדר .5

 .( מובנההלםזעזועים )יישן ח .6

 

 אפשריים של הגשש יישומים 2

 הגנה מפני גניבת רכב / אופנוע / אופניים חשמליים / ציוד חקלאי / כל ציוד יקר ערך 

 וכו'/ מוניות / תחבורה ציבורית רכב  השכרת רכב / ניהול צי 

 כונהמאו רכב במקום נסתר של  הגששאת  יעטמניתן לה מים,אטים כיסוי + מגנט חזק באמצעות  

 מעקב אחר חבילות ומשלוחים יבשתיים 

 וכו' חיות מחמד / להגנה על ילדים 

 לאנשי עסקיםשלוות נפש לספק  

 ניהול כוח אדם 
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 מפרט טכני

 תכונה תכולה

מ"מ  מידות המכשיר 64X46X17  

גרם 50 משקל  

סלולארית רשת  GSM/GPRS 

  850/900/1800/1900Mhz ערוצים

GSM רכיב MT6260 

GPS רכיב Ublox 7020 

GPS 159- רגישותdBm 

GPS מטר 5 דיוק  

 זמן עדכון

שניות 45מצב קר   

שניות 35מצב פושר   

שניה 1מצב חם   

 מטען רכב
DC  12—24V  כניסת מתח 

 DC 5V   יציאת מתח 

 מטען ביתי
AC 110－220V  כניסת מתח 

       DC 5V   יציאת מתח  

 סוללת ליתיום נטענת/ניתנת להחלפה 3.7V 800mAh Li-ion battery  סוללה פנימית

שעות 80 מצב המתנה  

 40°C to +85°C- טמפ' אחסון

 20°C to +55°C- טמפ' עבודה

 ללא עיבוי 95%--5% לחות מותרת

 

 

 

      

 שימוש 5

 SIM -התקנת כרטיס ה 5.1

ות הודעושלא נשלחים למכשיר סמסים.  עברת שיחהבמהלך התקנת הסים לא מתקיימת הוודא שאנא 

 .או בפורמטים אחרים PDU, לא ניתן לזהות לפורמט (TEXT) בפורמט טקסטות להיות חייבהטקסט 
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 :להתקנה נכונה צעדים

 את הסוללה.שלוף החוצה פתח את המכסה האחורי, ו 5.1.1

 .והחזר הפחית בחזרה  Micro SDה  טען את כרטיסבתמונה, ולפי החץ פחית המתכת דחוף את  5.1.2

 )לא הכרחי לטעון כרטיס זיכרון כלל. הגשש יעבוד באופן מלא גם ללא כרטיס זיכרון(

 
 

 הכרחי לפעולת המכשיר( SIMכפי שמתואר בתמונה )כרטיס  SIMהכנס את כרטיס ה  5.1.3

 
 

 סוללה ומטען 5.2

על ידי  יםמטען המסופקב. אנא השתמש בסוללה ושעות 12- 8משך את הסוללה לבפעם הראשונה יש לטעון 

 המתנהלהפעיל את המכשיר במצב , וסוללה מלאה יכולה Li-ionסוללה מובנית  מכילההיצרן. יחידה זו 

של  שעות 3-5תיטען למצב מלא בתוך לאחר השימוש ראשון הסוללה בדרך כלל  שעות ויותר. 80למשך כ 

 .טעינה

 

 אזהרות:

או נקב ת, תשליך, אנא אל לקח, אשר מכילה כימיקלים מזיקים ועלולים להתLi-ionזה סוללה מכשיר ל

 אש.תשליך אותה ל

על תפקוד נכון של המכשיר ועל אורך חייב הסוללה )סוללות ב: יש לטעון את הסוללה בזמן כדי לשמור 

 .מלא. אין לפרוק את הסוללה עד תום-ה אמצעימסוג ליתיום זקוקות להיות במצב טעינ

 

 הפעלה ראשונית 5.3

 .את הסוללה במקומםו SIM -שים את כרטיס ה 

נורת הלד הירוקה תדלק עד ש ,"הפעלה / כיבוי"כפתור על ידי לחיצה על שטח פתוח הפעל את היחידה ב 

 .באופן קבוע

 אוטומטישל המכשיר הוא: מצב פועל הערה: ברירת המחדל 

 

 5.4 בסעיף מחדל. )עייןהלברירת ת ההגדרות שימוש הראשון, אנא אתחל את היחידה ושחזר אב 

 (אתחול להוראות

, כמו גם את GSM האנטנה הסלולארית את אותותתקבל שניות, היחידה תתחיל לעבוד ו 40 עד 10 תוךב 

 .לאחר שהגשש התחברשניות  3. החיווי ימשיך להבהב כל הלווייני GPS ה אותות

להגדיר את כל וגשש להשתמש בניתן להתחיל , באופן תקין GPSכאשר יחידה זו מקבלת אותות  

 הוראות במדריך זה.הפרמטרים לפי ה

http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=178
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=178
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=199
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=199
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=196
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=196
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=244
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=244
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=170
http://www.neworld.co.il/content/?menu_id=170
http://www.neworldshop.com/
http://www.neworld.co.il/
mailto:service@neworld.co.il


 
 

 

 

 

 

 

 

   אונלייןחנות                                 אקולוגיה~    טורבינת רוח~    חשמל סולארי~    סוללות ליתיום  ~  אופניים חשמליים    

 052-6634363 - ומכירות שירות

 9983000מק האלה ע ,צפרירים - מעבדה ושירות

 

 www.neworldshop.com        חנות אונליין

 www.neworld.co.il              אתר הבית   

 service@neworld.co.il          אימייל           

 

 

 הארה חשובה:

הגשש מקבל הודעות סמס ומחזיר חזרה אישור בהודעת סמס. המצב דומה לשליחת סמס רגיל וחשבון 

 לדאוג להצטייד לחבילת סמסים מתאימה.הטלפון של הסים יחויב בהתאם לכמות ההודעות. יש 

 

כל הפקודות נשלחות למספר הטלפון של הסים המותקן בתוך הגשש, בהודעת טקסט רגילה. יש לשלוח את 

 סימן ה + ללאהקלדת הגרשיים " " וללא כל הפקודות 

 

  אתחול 5.4

ההגדרות. תחל את כל יאו ”begin ok“הוא ישיב לך , ”begin+password“סמס לגשש   שלח

 (123456 איתה מגיע המכשיר: ברירת מחדל ת)סיסמ

הוא ישיב לך  , אם הצליח, ”begin123456“:  לגשש סמס באמצעות טלפון סלולארי שלחלדוגמא, 

 ”begin ok“הודעה 

 

 שינוי הסיסמה 5.5

+ סיסמא חדשה" כדי לשנות את  רווח+ סיסמא ישנה +  password: "לגשש סמס הגדר סיסמא: שלח 5.5.1

 .הישנה ולהחליף אותה בחדשה הסיסמה

 :והוא ישיב לך סמסמכשיר, מסוף הל   ”password123456 888888 “ סמס לדוגמא, שלח

“password OK" החדשה. תךהיא סיסמ 888888, מה שאומר שהסיסמא 

 

 .שתהיה לך אליו גישהבמקום בטוח וידוע, כך לשמור את הסיסמה החדשה לזכור והקפד  5.5.2

 לזהות את הסיסמה. וכלהגשש לא יחרת , אמספרים 6עלת הסיסמה החדשה היא בשודא ו 5.5.3

, וגרשיים "" לא יכנסו להודעות שאתה שולח. הם נכתבו רק לצורך הבנה "+" יםודא שכל הסמלו 5.5.4

לחץ על מקש הרווח  - ושופיר" אומר "רווח", SPACEמהירה של המדריך )שפת המקור באנגלית(. סימן ה "

 של הטלפון הסלולרי.

 

 הרשאה 5.6

 יהקפד להגדיר את מספרבטרם השימוש , אריים מורשיםמספרי טלפון סלול 5ניתן להכניס לגשש עד 

 שתרצה שישלטו בגשש ויקבלו עדכונים. טלפוןה

 

הפוך את זו ת קבל ממנו חזרה את המיקום הנכון. פעולהפעמים ברציפות ו 10גשש במשך להתקשר  5.6.1

 כמספר המורשה באופן אוטומטי. שחייגת ממנו מספר הטלפון הנייד

 

 סמס: שלח של הגשש מורשההמספר הכדי להגדיר את  5.6.2

admin+password+space+cell phone number”" 

נקלט מורשה המספר המורשה הראשון. אם המספר מהגדיר את המספרים המורשים האחרים יש לה

 ”!admin ok“ענה בסמס: גשש יבהצלחה, ה

  noadmin+password+space+authorized“  סמס:שלח  -מחיקת המספר המורשה  5.6.3

קוד המדינה שלך לפני מספר הטלפון את להוסיף  יש, נתונים נדידתצורך הגדרת ל 5.6.4

כדי להגדיר את ”admin123456 972504444444 “לגשש סמס   הסלולרי, למשל, שלח

 .(972) בישראלכמספר מורשה  0504444444המספר 
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 מיקום בודד איתור 5.7

אליו הוא ידווח חזרה מידע גיאוגרפי. כאשר כל מספר יחייג אז , בגשש מספר מורשהלא מוגדר אם  5.7.1

 .ינסה ללהתחבר אליולא יגיב כאשר מספר בלתי מורשה הגשש מספר מורשה, אז כבר הוגדר אם 

הוא יענה ואז ינתק, וישלח דיווח בזמן אמת לגבי המיקום , לגששכאשר מספר מורשה מחייג  5.7.2

 הגיאגרפי, מהירות, תאריך, שעה וקישור למפת גוגל, לפי הדוגמא הבאה.

  
 

שניות. אם עדיין לא הצליח לקלוט אות  10הגשש ינסה לאתר מיקום למשך  חלשים, GPS ה כאשר אותות

GPS מיקוםב ישתמש, הוא LBS הודעהשיב וי: 
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 .האחרון של הגשש כשהיה מחובר ללוויין מיקוםשל ה  GPSהאחרון הוא מידעהמידע הגיאוגרפי 

 

 מיקום לא מדויק( –)לפי מיקום אנטנות סלולאריות  .LBSהוא מידע מיקום המידע העכשווי 

 

LAC :מיקום אזור החיוג 

CID :סלולארית זהות 

MCC :קוד מדינה 

MNC : רשת ניידתקוד 

 

 .של הגשש משטרה יכולה למצוא את המיקוםזה ה LBSמידע באמצעות 

 

 

 בחלק מהמדינות(רק )עובד  קבלו כתובת רחוב מוחלטת 5.8

עם שפה  SMSתשובת הנך מעוניין באם . להשתמש בפונקציה זו הכרחי להירשם לשרת היצרן כדי 5.8.1

 לרי מקומי.של מפעיל סלו SIMלהשתמש בכרטיס עליך מקומית, 

 .מדויקתכתובת עם  SMSלך  ישיבוהוא ,  "address+password: "לגשש סמס שלח 5.8.2

 .Block 13,28 Cheung Sha Wan Road,Kowloon,Hongkongלדוגמא: 
 

 

 

 אוטומטימעקב  5.9

והוא ידווח חזרה מידע על מיקום גיאוגרפי     ”t030s005n+password“ לגשש סמס: שלח 5.9.1

(. הגדרת פקודה זו חייבת s:second, m:minute, h:hourפעמים. ) 5במשך שניות  30ם של במרווחי

 ספרות. 3להיות ב 

והוא    ”t030s***n+password“לגשש סמס:  : שלחמעקב אוטומאטי ללא הגבלת פעמים 5.9.2

 .דרת()או במרווח שהג שניות 30באופן רציף במרווחי זמן של ישיב לך חזרה את המידע הגיאוגרפי 

 .שניות 20הזמן המינימאלי המותר הוא  הערה: מרווח

 

 .”notn+password“: שלח לגשש סמס –מעקב אוטומאטי  ביטול 5.9.3

 (LBSשירות מבוסס ) 5.10מיקום 

 .LBSידי  את המיקום על גשש יאתרהתקפים,  GPSקבל אותות מכאשר מכשיר הגשש לא 

 

 (Voice Surveillance) מיקרופון מובנה בגששהאזנה באמצעות  –מוניטור קולי  5.11

 ”monitor “ או   ”tracker“מעקב לבין מצב מיקרופון הן הפקודה כדי לעבור בין  5.11.1

 (.מעקב גיאוגרפי)מצב   ”track“מצב ברירת המחדל הוא  5.11.2

עבור למצב יו  ”!monitor ok“שיבוא י, וה”monitor+password“ לגשש סמס: שלח 5.11.3

 ".מוניטור קולי"

 ניתן להתקשר לגשש, ולאחר שהוא יענה הוא ישמיע דרך המיקרופון שלו את הסביבה 'מוניטור קולי'במצב -

יחזור חזרה ו  ”!tracker ok“ישיב והוא   ”tracker+password“ לגשש סמס:  שלח 5.11.4

 .למעקב מסלול גיאוגרפי
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 מידע אחסון 5.12

, GPRSיאבד קליטה סלולארית או  GSMבמידה והגשש יאבד את אותות ה טי: אאוטומאחסון מידע  5.12.1

כאשר בכרטיס הזיכרון שהותקן בו מראש.  אות באופן אוטומטיהתראת האחסן את מיקום המעקב ויגשש ה

לתוכנת למספרים המורשים או אוטומאטית ישלחו חזור, כל התראות האירוע י GSM הסלולארי אותה

מאוחסנים יש לטעון לפלטפורמת הניטור באמצעות פקודת המעקב הנתוני  . את(אינטרנט ניטור )שרתה

SMS. 

 

 : ישיבוהוא   ”save030s005n+password“ לגשש סמס: : שלחמספר פעמים אחסון לפי 5.12.2

“save ok”   פעמים. 5שניות במשך  30בכל קווי האורך והרוחב ויאחסן את 

(S: second, m: minute; h: hour)  

 :ישיבהוא  ”save030s***n+ password”: לגשש סמס: : שלחמידע רציף אחסון 5.12.3

“save ok”  

והוא ישיב:   ”SMS :“clear+ passwordלשלוח  שלח לגשש סמס:  אחסון:מחיקת זיכרון : 5.12.4

“clear ok”. 

 לכל היותר. 32GBשל  חיצוני TFבכרטיס הגשש תומך  :גודל כרטיס הזיכרון: 5.12.5

 

 נתוניםטעינת  5.13

 ”load ok“שיב: והוא י  ”load+ password“ שלח לגשש סמס: טען תאריך נוכחי: 5.13.1

 load fail! Please check“הוא יגיב בהודעה:; אם לא, GPRSההתקן פועל גם תחת מצב במידה ו

gprs”  זה אומר שמכשיר לא עובד תחת מצבGPRS. 

 ”load+ password+ space+ year month date“ שלח לגשש סמס :מסוים טען תאריך 5.13.2

 שתבחר. לדוגמא: לפי הזמןת הניטור מעקב לפלטפורמהטען את נתוני יו  ”load ok“ישיב: הוא 

אפריל  25לטעון את נתוני המעקב של יבקש ממנו   ”load123456 20110425“ שלח לגשש סמס:

 ניטור.הלפלטפורמת  2011

 

 זעזועים/הלם אזעקת חיישן 5.14

 ”!shock ok“: גשש ישיבה, "shock+passwordשלח לגשש סמס: "מושבת כברירת מחדל, החיישן 

ירגיש זעזוע או מורשה כאשר הגשש הטלפון הלמספר תישלח  ”Sensor alarm+lat/long“ההודעה  

 אירוע הלם.ישלח אזעקה אחת לכל ו תנודה חזקה. 

 

כדי לבטל את אזעקת   ”noshock+password“ לגשש סמס:  : שלחזעזועים/הלם אזעקת חיישן ביטול

 הלם.הזעזועים/חיישן 

 

 גיאוגרפית גדר 5.15

שלח הודעה למספרים י גשש. המסוים את תנועותיו בתוך מחוזלגשש מגבילה גיאוגרפית גדר  תהגדר

 המחוז. גבולות המורשים כאשר הוא מפר את

דקות, המשתמש יכול  3-10למשך  אחד נייח במקוםלאחר שהגשש נשאר  ת גדר גיאוגרפית:הגדר 5.15.1

 :עה בתוך המחוזעם מידע על קווי האורך והרוחב המותרים לתנו SMSאליו לשלוח 

“stockade+password+space+latitude,longitude; latitude,longitude” 
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למספרים המורשים  ”stockade!+geo-info“ :במתכונתחזרה סמס  ישלחהגשש במקרה של הפרה, 

 דקות. 3בכל 

, הגיאגרפית את הפינה השמאלית העליונה של הגדר ם כדי להגדירהערה: קו הרוחב וקו האורך הראשונים ה

 את הפינה הימנית התחתונה. כדי להגדירואילו קו הרוחב והקו האורך השני הוא 

 ”nostockade+password ”לגשש סמס: שלחגדר גיאוגרפית:  ביטול 5.15.2 

 

 התראת תנועה 5.16

 לגשש: , המשתמש יכול לשלוחדקות 3-10למשך  אחד נייח במקוםלאחר שהגשש נשאר הגדרה:  5.16.1

“move+password”הגשש ישיב , ו“move ok!”  במקרה של תנועה  )מרחק ברירת מחדל .

 דקות. 3מספרים המורשים בכל ל  ”Move+ Geo-info“סמס:  שלחגשש י(, הטרמ 200היחידה הוא 

 

 כדי לבטל את התראת התנועה.  ”nomove+password"  : שלחהתראת תנועה ביטול 5.16.2

 

 התראת מהירות יתר: 5.17

היא  המותרת המהירותשניח נ) ”SMS:  ” speed+password+space+080הגדרה: שלח  5.17.1

 מ"ש,ק 80תנועת הגשש תעלה מעל מהירות של כאשר   .”!speed ok“ :יבגשש ישק"מ/שעה(, וה 80

 דקות. 3למספרים המורשים בכל  ”speed+080!+Geo-info”סמס: שלחגשש יה

כדי לבטל את    ”nospeed+password“לגשש סמס:  שלח: התראת מהירות יתר ביטול 5.17.2

 יתר.המהירות התראת 

מתחת לכך דיוק המהירות לא יהיה מלא . מ"שק 50ינימאלית המומלצת היא מינימום הערה: המהירות המ

 וגורמים נוספים שישפיעו על דיוק המהירות.  GPSויושפע מסחף אותות 

 

 SOSלחצן מצוקה  5.18

 הגשש ישלח הודעת סמס לכל המספרים המורשים:שניות,  3במשך  SOS לחצן המצוקה לחץ על

“help me!+ Geo-info”   יפסיק לשלוח הגשש דקות.  3בכלSMS אשר אחד המספרים המורשים כ

 ”!help me“ישיבו לו סמס: 

 

 חלשההתראת סוללה  5.19

    ”low battery+Ge-info”הגשש ישלח סמס:, 3.7Vמתקרבת למתח של  של הגששכאשר הסוללה 

על התראת סוללה במידה וכל אחד מהמספרים המורשים ישלח  SMSיפסיק לשלוח הגשש דקות.  3במרווח 

 .  ”low battery“לו הודעה:  

 

 בדיקת מצב גשש 5.20

 סמס: באמצעותשלו ישיב את המצב האחרון והוא , ”check+password” לגשש סמס:  שלח

GSM: 100% GPS: OK/NO GPRS: ON/OFF battery: 100%. 
 .GPSרק אומר שאין בקשת מיקום "GPS NO" הערה: 

 

 )מספר מכשיר( IMEIבדיקת  5.21

והגשש ישיב  "imei123456" לגשש פקודת סמס: . למשל: שלח"imei+password" לגשש סמס: שלח
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 ספרות. 15- עלב IMEIלך מספר 

 

 )מקומית(ת זמן מסוף הגדר 5.22

 + אזור זמן מקומי". רווח+ אזור + סיסמא +  רווח"זמן +  SMSשלח  5.22.1

 

 (.זמן ישראלאזור  UTC+02:00" )zone123456 2"זמן  SMSלדוגמא, שלח 

 ":-SMS "2ב להגדיר  ישאם אזור הזמן המקומי הוא שלילי אז 

"time zone123456 -2." 

 

 GPRSהגדרת  5.23

 תהוא חבר IPברירת המחדל  זו. בפונקציה, רוב המדינות תומכות APN תהמכשיר יכול להגדיר אוטומטי

 או בתוכנת ההגדרה שלנו להגדיר את הפרמטר. SMS -יכול להשתמש בהיצרן . המשתמש 

 

 APNהגדרת  5.23.1

 המקומי APNשונה ממדינה למדינה. לקבלת מידע נוסף על , נקודת גישההגדרת ל APNסטנדרט  5.23.1.1

 שלך. תקומיהמ GPRS הסלולארית לברר עם מפעיל רשת יש

 

 :שלח לגשש סמס APNלהגדרת  5.23.1.2

 “APN+password + Space + your local APN+APN user name+apn 

password” 

 

 הוא: SMSה, פורמט APN תסיסמ או APNצריך אף משתמש לא אם 

" APN+password + Space + your local APN" 

 

 "apn123456 cmnet claro claro : "דוגמאל
מגדיר שם   claroהמקומי,   APNה מגדיר את  cmnetוהסיסמא,   APNמגדיר את ה   apn123456אומר ש: 

 מגדיר סיסמת משתמש. claroמשתמש, ו 

 "apn123456"הפורמט הוא:  ך שם משתמש וסיסמת משתמש,אם לא צרי

 

 .IP & Domain settingהמכשיר תומך ב  5.23.2

 ”adminip123456 222.111.555.77 9999“לדוגמא, שלח לגשש סמס:  

 ”adminip OK“הגשש ישיב בהודעה: 
. PORTהוא מספר ה  IP ,9999הוא מספר ה  222.111.555.77היא סיסמת ברירת המחדל,  123456)

 שים לב שמספרים אלה הם לדוגמא בלבד ולא יעבדו אם תשתמש בהם(

 

 “ www.19gps.netadminip123456 7018”: שלח לגשש סמס: 2דוגמא 

 ”adminip OK“אם הצליח הוא ישיב: 
 

 "GPRS"למצב " SMSמצב "מעבר בין  5.24

 "SMSמצב ברירת המחדל הוא " 5.24.1

  GPRSויעבור למצב   ”!GPRS ok“והוא ישיב   ”GPRS+password“סמס לגשש:  שלח 5.24.2
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ויעבור למצב   ”!SMS ok“והוא ישיב   ”SMS+password“סמס לגשש:  שלח 5.24.2 5.24.3
sms 

  

 אינטרנטפלטפורמת  5.25

 www.19gps.net: אתר

port :7018 

 

 שימוש נכון בגשש –הוראות בטיחות . 6

 :גששחיי ה שמרו על הוראות הבטיחות כדי להאריך אתאנא 

 להרוס או לפגוע במעגלים הפנימיים. ים, גשם, לחות, עלולרטיבותכל   -במקום יבש שמרו 

 לאחסן את היחידה במקומות מאובקים.או אין להשתמש 

 קרים מדי. במקומות מחוממים יתר על מידה או הניח את הגששין לא

 באלימות.לא לנער או להקיש על המכשיר  – בזהירותלנייד ולהחזיק 

 ניקוי. נקה את היחידה עם פיסת בד יבש. אין לנקות בכימיקלים, חומרי

 .לחדור למעגל האלקטרוני ולהזיק לוזרים ומרים זה עלול לגרום לח- ל תצבעו את היחידהא

 אין לפרק או לשפץ את היחידה.

 יצרן.העל ידי  יםאנא השתמש בסוללה ומטען המסופק

 

 

 . תקלות ופתרונות7

 פיתרון תקלה

 

 המכשיר לא נדלק
 וודא שהסוללה טעונה במלואה ושהותקנה כראוי.

 שניות 10-40לאחר הכנסת הסוללה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ולהמתין 

 

 

במידה וקיים מספר מורשה, חייג ממנו לגשש והגדל מחדש את הגדרות  ניתוק נכשל
 .ברירת המחדל ואת המספרים המורשים

 אין קליטה סלולארית
 וודא שהסים מותקן כהלכה ושהמגעים שלו נקיים.

וודא שהמכשיר מוגדר למצב שיחה, אך שאין על הקו העברת שיחה למספר 
 .אחר או קוד סודי לסים )סים פתוח בלבד(

 

 

 

 להזמנות גשש עולם חדש, אנא היכנסו לדף המוצר
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   אונלייןחנות                                 אקולוגיה~    טורבינת רוח~    חשמל סולארי~    סוללות ליתיום  ~  אופניים חשמליים    

 052-6634363 - ומכירות שירות

 9983000מק האלה ע ,צפרירים - מעבדה ושירות

 

 www.neworldshop.com        חנות אונליין

 www.neworld.co.il              אתר הבית   

 service@neworld.co.il          אימייל           
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