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preventivní ochrana osoby
telefonická volání jako s klasickým mobilním telefonem
vyhledání osoby s pomocí vestavěné GPS
jednoduché ovládání

Dispečink
- hlasové volání s přijetím SMS
o poloze a zobrazením v mapě

Uživatel s PC
- příjem SMS s polohou a
zobrazením v mapě
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Uživatel s mobilem
- volání
- SMS se souřadnicemi GPS
- MMS s polohou na mapě
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GPS Tracker v sobě skrývá mobilní telefon
a GPS modul, který dovede přesně určit
pozici přístroje. Pomocí GPRS přenosu dat
je možné veškeré informace o pohybu
zobrazit na počítači nebo prostřednictvím
SMS na mobilním telefonu.
Tlačítko
pro přijetí hovoru.

Tlačítko
pro odmítnutí hovoru.

Hlasové volání s SMS přenosem
• Na 4 programovatelná tlačítka se dá nastavit až 8
telefonních čísel pro odchozí hovory.

• Prostřední alarmové tlačítko se používá pro
odeslání SMS zprávy s GPS polohou v případě
ohrožení. Tato zpráva může být rozeslána až na 5
telefonních čísel a opakována v pravidelných
intervalech.
GPS čipset

SiRF-Star III – 20 kanálů

GSM

850/900/1800/1900 MHz – GPRS 10

Hlasové volání

ANO

Vibrace

ANO

Komunikace

SMS, GPRS

• Nastavením bezpečné zóny získáte přehled o jejím
překročení.

Připojení k PC

USB

NMEA výstup z
GPS

USB

• Vhodné pro okamžité vyhledání osob (dětí,
nemocných či seniorů).

Konfigurace

SMS nebo USB

Interní paměť

1 MB (16 tisíc záznamů)

Baterie

Li-Ion 850 mAh

• Autorizovaní uživatelé si mohou údaje ze zařízení
vyžádat pomocí SMS zprávy kdykoli ze svého
mobilního telefonu. Lehce tak zjistí polohu zařízení,
nebo na něho mohou zavolat přímo.

Nabíjení

USB (nabíječka na 220V v balení)

Rozměry

111 x 57 x 21 mm

Hmotnost

100 g
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• Příchozí hovory mohou být filtrovány
nepovolené číslo se na Tracker nedovolá.

Tlačítko alarmu.

