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GSM/GPRS/GPS TRACKER 
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Preface 
 

 

Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα από ηα πξντόληα καο. Τν πξντόλ απηό έρεη 

ππνζηεί απζηεξό πνηνηηθό έιεγρν θαη θαιύπηεη όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο  Οη νδεγίεο απηέο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα εγθαηαζηήζεηε θαη 
λα ξπζκίζεηε ζσζηά απηή ηελ ζπζθεπή. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά απηέο ηηο νδεγίεο 

πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. Τα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο απηνύ ηνπ 

πξντόληνο κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε γηα ιόγνπο βειηίσζεο ηεο 
ζπζθεπήο.. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη νη δηαλνκείο ηνπ δελ επζύλνληαη γηα 

νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο πνπ νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε, θαθή 

ηνπνζέηεζε ή παξέκβαζε ζην εζσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο.  
 

1.  Περιγραφή ςυςκευήσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Accessory (extra) 
 
 

               Remote control 
Optional

                  433MHz                              
EXTRA for Model KEN-Μ11 

3.  Specs 
Dimensions                     6.0×3.5×1.8cm 
Weight                       50g 
Network                    GSM/GPRS 
Band frequency        850/900/1800/1900Mhz 
GPS sensitivity        -165dBm 
GPS accuracy        5m 
Cold status      45s  
Warm status      35s 
Hot status      1s  
Low voltage version      8V – 40Volt DC  
Power Consumption Normal use (ACC ON) 100mA  /  Sleep Mode (ACC OFF 
after 5 minutes) 5-15mA 
Back up battery           Chargeable 3.7V 180mAh Li-ion battery 
Back up time  24 hours in SMS status or sleep mode 
   <=4 Hours in GPRS (on Line Platform) status (uploads 
60sec) 
Storage Temp               -40°C to +85°C 
Operation Temp.         -20°C to +65°C 
Waterproof grade     IP67 
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4. Σνπνζέηεζε 
   Σπληζηνύκε ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηε από εμεηδηθεπκέλνπο εγθαηαζηάηεο. 

Η ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζεκείν αζθαιέο θαη πξνθπιαγκέλν από 
πγξαζία θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

  Η ζπλδεζκνινγία πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ νδεγηώλ όπσο ην ζρεδηάγξακκα: 

Wiring diagram 
 
Καισδηώζεηο Μνλάδαο: 

 

Μαύξν: Γείσζε /Σαζί    

Κόθθηλν: +12 έσο +40Volt  Μόληκν από αζθαιεηνζήθε.  

Άζπξν:   +12 Volt κέζσ δηαθόπηε κεραλήο (ACC) 

Κίηξηλν: Αξλεηηθή εληνιή (-) πξνο ξειέ Mπινθαξίζκαηνο θηλεηήξα. 

Πνξηνθαιί: Αξλεηηθή έμνδνο (-) γηα  ζεηξήλα  

 
 
Πξνζνρή: Εάλ ζπλδέζεηε θαηά ιάζνο ην  Πνξηνθαιί θαιώδην ζε +12V 

ζα πξνθαιέζεηε δεκηά ζηελ κνλάδα θαη ε έμνδνο ηεο ζεηξήλαο ΔΕΝ 

ΘΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ. Απηή ε πεξίπηωζε δελ επηδηνξζώλεηαη θαη δελ 

θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε. 

 
Καιωδηώζεηο εηξήλαο (model KEN-M11A): 

Κόθθηλν: Σπλδέζηε ην ζε κόληκν ξεύκα +12Volt 

Μαύξν: Σπλδέζηε ην κε ην Πνξηνθαιί θαιώδην ηεο κνλάδαο. 

Καιωδηώζεηο Ρειέ (model – KEN-M11A): 

Κίηξηλν ςηιό:  Σπλδέζηε ην κε ην Κίηξηλν θαιώδην ηεο κνλάδαο 

Άζπξν ςηιό: Σπλδέζηε ην ζε κόληκν +12Volt 

Κίηξηλν ρνληξό: Γηαθόπηεο ξειέ είζνδνο (κπινθάξηζκα θηλεηήξα) 

Κόθθηλν ρνληξό: Γηαθόπηεο ξειέ έμνδνο (κπινθάξηζκα θηλεηήξα) 

 

εκ. Σν κπινθάξηζκα θηλεηήξα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ δηαθόπηε ENGINE OFF ή ζηελ 

ηξνθνδνζία ξεύκαηνο ηεο ηξόκπαο βελδίλεο. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

ζπλδεζκνινγία γηα λα κελ γίλεη δεκηά ζηα ειεθηξηθά ηνπ νρήκαηνο.  

 

5. Σνπνζέηεζε SIM card ζηελ ζπζθεπή. 

 (Η θάξηα SIM δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε θάξηα ηύπνπ Nano SIM όισλ ησλ εηαηξηώλ ε 

νπνία δελ πεξηιακβάλεηαη κε ηελ αγνξά ηεο ζπζθεπήο. 

Δίλαη επηινγή ηνπ πειάηε πνηα θάξηα SIM ζα επηιέμεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

Οη απαηηήζεηο ηηο ζπζθεπήο σο πξνο ηελ θάξηα SIM γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο είλαη: 

 Να είναι GSM 3G ή 4G 

 Να ζχει δυνατότητα αποςτολήσ και λήψησ SMS ςε μορφή κειμζνου. 

 Να ζχει επαρκζσ χρηματικό υπόλοιπο για την λειτουργία τησ. 
 

Πξνζνρή:  

Πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηελ θάξηα SIM: 

Σνπνζεηήζηε ηελ ζε έλα θηλεηό ηειέθωλν θαη από ηηο ξπζκίζεηο απελεξγνπνηήζηε 

ην PIN ηεο. 
Πξαγκαηνπνηήζηε κία εμεξρόκελε θιήζε γηα λα ειέγμεηε αλ ε θάξηα SIM είλαη ζην 

δίθηπν θαη είλαη ελεξγή. 
  
Απνζπλδέζηε ηελ ζπζθεπή ΚΕΝ-Μ11 από ηελ εμωηεξηθή ηξνθνδνζία ξεύκαηνο. 

❶ Αλνίμηε ην ειαζηηθό θάιπκκα κε πξνζνρή.  

❷ Τνπνζεηήζηε ηελ θάξηα Nano SIM κε ην ηππσκέλν θύθισκα πξνο ηα θάησ (βιέπε 

θσηό).  

Πηέζηε ηελ κέρξη κέζα κε έλα ιεπηό θαηζαβίδη ώζηε λα θνπκπώζεη. Δάλ έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη έλα πξάζηλν ιακπάθη. (αλίρλεπζε 

δηθηύνπ) 

❸ Κιείζηε ην ειαζηηθό θάιπκκα εξκεηηθά ώζηε λα κελ έρεη πηζαλόηεηα λα εηζρσξήζεη 

πγξαζία. 

Τώρα η ςυςκευή ςασ είναι ενεργοποιημζνη και λειτουργεί με την εςωτερική τησ 

μπαταρία. Συνδζςτε την ςτην εξωτερική παροχή ρεφματοσ. 
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Τνπνζεηήζηε ηελ ζπζθεπή ΚΔΝ-Μ11 ζε αλνηθηό ρώξν πνπ λα ππάξρεη θαζαξό πεδίν  

πξνο ηνλ νπξαλό. Πεξηκέλεηε 2-3 ιεπηά ώζηε ε ζπζθεπή λα ζπλδεζεί κε ηνπο 

δνξπθόξνπο. 

 

Σεκ Ή ζπζθεπή κπνξεί λα δερηεί ζήκαηα από 32 δνξπθόξνπο ζπγρξόλσο. Όζνη 
πεξηζζόηεξνη δνξπθόξνη ζπλδεζνύλ κε ηνλ δέθηε ηεο ζπζθεπήο ηόζν κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα ζα έρεη θαη ην ζηίγκα ηεο.  

 

Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη έηνηκε (έρεη ζπλδεζεί κε ηνπιάρηζηνλ 3 δνξπθόξνπο) ε κπιε 

θσηεηλή έλδεημε ζα αλαβνζβήλεη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα.  
 

6. Ελδεηθηηθέο ιπρλίεο GSM/GPS LED Indicator 
 
ΠΡΑΙΝΟ LED 

ηαζεξά αλακκέλν:  

Η ζπζθεπή ΓΔΝ έρεη ζπλδεζεί ζε θάπνην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο  

Αλαβνζβήλεη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα:  

Η ζπζθεπή ΔΦΔΙ ζπλδεζεί ζε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

ΜΠΛΕ LED 

ηαζεξά αλακκέλν:  

ΓΔΝ έρεη ζπλδεζεί κε δνξπθόξνπο (βγάιηε ηελ ζπζθεπή ζε εμσηεξηθό ρώξν ώζηε λα 

¨βιέπεη¨ νπξαλό  

Αλαβνζβήλεη θάζε 1 δεπηεξόιεπην: 

Η ζπζθεπή έρεη ζπλδεζεί ηνπιάρηζηνλ κε 3 δνξπθόξνπο θαη κπνξεί λα ππνινγίζεη 

ζηίγκα ηεο. 

 

7.  Οδηγίεσ Ρύθμιςησ ςυςκευήσ. 
 

ΠΡΟΟΧΗ: τα παρακάτω παραδείγματα ακολουθήςτε με ακρίβεια τον τρόπο 
γραφήσ ( πεζά γράμματα και κενά μεταξύ λέξεων) των ρυθμίςεων με 
αποςτολή SMS.  
Για τον εξουςιοδοτημένοι τηλεφωνικό αριθμό (του τηλεφώνου ςασ) να βάζετε 
τον τηλεφωνικό κωδικό +30 πριν τον αριθμό τηλεφώνου για να λειτουργεί ςε 
όλεσ τισ χώρεσ. 
ημ. Ότι είναι μαρκαριςμένο ςυνιςτάται να γίνει ρύθμιςη για την ςωςτή 
λειτουργία τησ ςυςκευήσ. 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΟΣΟΛΗ  SMS ΠΡΟ  

ΣΗΝ ΤΚΕΤΗ 

ΑΠΆΝΣΗΗ  ΤΚΕΤΗ 

 

Ρύζκηζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπ 
θηλεηνύ ηειεθσληθνύ 

αξηζκνύ πνπ ζα 

εηδνπνηεί ε ζπζθεπή. 

 

admin123456 +3069xxxxxx 
(ππάξρεη θελό πξηλ ηνλ ηειεθ. Αξηζκό) 

 

adminok 

 
Δηαγξαθή 

εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αξηζκνύ 

 

 
noadmin123456 +3069xxxxxx 

(ππάξρεη θελό πξηλ ηνλ ηειεθ. Αξηζκό) 

 
adminok 

 
ΕΝΣΟΠΙΜΟ 
ΟΥΗΜΑΣΟ 

Με ηειεθσληθή θιήζε 
 

 
Απιή ηειεθσληθή θιήζε ζηελ ζπζθεπή ζηνλ 

αξζ. ηεο θάξηαο SIM πνπ είλαη ζηελ 

ζπζθεπή  

 
Link ζην Google Map 

 
ΟΠΛΙΗ πλαγεξκνύ 

κε SMS 

 

 
arm123456 

 

 

 

ΟΠΛΙΗ πλαγεξκνύ 
ρσξίο ζεηξήλα κε SMS 

 

 

silent123456 

 

 

 
ΑΦΟΠΛΙΗ 

ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΜΕ 
SMS 

 

 

disarm123456 

 

 

 
Άκεζν Μπινθάξηζκα 

θηλεηήξα 

(κε έρηξα ξειέ)  
(model KEN-M11A)  

 
quickstop123456 

 

 

quickstop OK 

Αζθαιέο 
Μπινθάξηζκα 

θηλεηήξα όηαλ ε 
ηαρύηεηα ηνπ 

νρήκαηνο είλαη θάησ 

από 20Km/h 
(model KEN-M11A) 

 

noquickstop123456 

 

noquickstop OK 

Απελεξγνπνίεζε  
κπινθαξίζκαηνο 

θηλεηήξα 

(model KEN-M11A) 

 

Resume123456 

 

 

Resume engine succeed 
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Εηδνπνίεζε 
απνζύλδεζεο 

παξνρήο ξεύκαηνο 

 

 

extpower123456 on 

 

 
Power alarm  

θαη link ζην Google map  

Ρύζκηζε επαηζζεζίαο 
αληρλεπηή θξαδαζκώλ 

θαη εηδνπνίεζε  

ζην θηλεηό  

Υςειή επαηζζεζία: Sensitivity123456 1 

Μεζαία επαηζζεζία: Sensitivity123456 2 

  Φακειή επαηζζεζία: Sensitivity123456 3 

 

 
Εηδνπνίεζε ζε 

πεξίπησζε 

κεηαθίλεζεο ή 
αλύςσζεο κε ην 

ζύζηεκα νπιηζκέλν 

 

 
Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πξν-ξπζκηζκέλε από ην εξγνζηάζην. 
πληζηάηαη ΝΑ ΜΗΝ νπιίδεηε ηνλ ζπλαγεξκό όηαλ ην όρεκα βξίζθεηαη 

πάλσ ζε θηλνύκελα κέζα όπσο Πινία, Φέξηκπνη, θνξηεγά, ηξέηιεξ θιπ.    

 
Απελεξγνπνίεζε 

εηδνπνίεζεο 
απνζύλδεζεο 

παξνρήο ξεύκαηνο. 

 

 

Extpower123456 off 

 
extpower off 

 

Εηδνπνίεζε ρακειήο 
ηάζεο κπαηαξίαο 

ζπζθεπήο 

 

Lowbattery123456 on 

 

 

lowbattery+latitude/longitude 

θαη link ζην Google map 

Ρύζκηζε γηα ην πόζα 

SMS ζα ζηέιλεη ε 
ζπζθεπή ζε 
πεξίπησζε 

ζπλαγεξκνύ. 
Εξγνζηαζηαθή 

ξύζκηζε 5 SMS/alarm 

 

xtime123456 001 

(ν αξζ 001 εθθξάδεη ην αξηζκό 

απνζηνιώλ SMS/alarm) 

 

 

 
Xtimeok 

 
Ρύζκηζε Εηδνπνίεζεο 
γηα κεηαθίλεζε θιεηζηό 

δηαθόπηε κεραλήο 
(απηή ε ξύζκηζε είλαη 

πξν ξπζκηζκέλε από ην 

εξγνζηάζην ζηα 200κ) 

 

move123456 0200 

(ν αξηζκόο 200 εθθξάδεη ηελ αθηίλα ζε 

κέηξα, Σπληζηάηαη ε αθηίλα λα κελ είλαη 

θάησ από 100κ γηα απνθπγή ςεπδν-

ζπλαγεξκώλ) 

 
 

move ok 

 

Αθύξσζε εηδνπνίεζεο 
γηα κεηαθίλεζε κε 
θιεηζηό δηαθόπηε 

 

nomove123456 

 

nomove ok 

 

 
Ρύζκηζε θαη 
εηδνπνίεζε 

ππέξβαζεο νξίνπ 
ηαρύηεηαο 

 

Speed123456 080 

(ν αξηζκόο 080 εθθξάδεη ην όξην 

ηαρύηεηαο. 

Βάιηε ην όξην πνπ επηζπκείηε αιιά όρη 

θάησ από ηα 30km/h )  

 

 

 

speed080!  

θαη link ζην Google map 

 
Αθύξσζε εηδνπνίεζεο 

νξίνπ ηαρύηεηαο 

 

nospeed123456 

 

 
No speed ok 

 
Εηδνπνίεζε  (κε SMS) 
όηαλ γίλεηαη εθθίλεζε 

θηλεηήξα κε ηνλ 
ζπλαγεξκό νπιηζκέλν 

 
Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πξν-ξπζκηζκέλε από ην εξγνζηάζην. 

Η ζπζθεπή ζηέιλεη SMS : ACC alarm θαη link ζην Google Map 

Η ζεηξήλα (εάλ έρεη ζπλδεζεί) ζα ελεξγνπνηεζεί πεξηνδηθά γηα 20 δεπηεξόιεπηα 

κέρξη λα θιείζεη ν δηαθόπηεο κεραλήο ή απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ζπλαγεξκό 

 

Ελεξγνπνίεζε 
Λεηηνπξγίαο 

εμνηθνλόκεζεο 

ξεύκαηνο θαη 
πξνζηαζία κπαηαξίαο 

νρήκαηνο 

Αθνύ ζβήζεη ν 
θηλεηήξαο ην ζύζηεκα 

κπαίλεη ζε Sleep 

Mode κεηά από 5 
ιεπηά. 

 

sleep123456 on 

(Σπληζηάηαη γηα κνηνζπθιέηεο κε κηθξέο 

κπαηαξίεο ή  αθηλεζία πνιιώλ εκεξώλ. 

Τν ζύζηεκα βγαίλεη απηόκαηα από ην 

sleep mode εάλ αληρλεύζεη νπνηνδήπνηε 

παξελόριεζε πρ. Κξαδαζκό ACC ON 

θιπ.) 

 

 

 

sleep on ok 

 
Απελεξγνπνίεζε 

ιεηηνπξγίαο 
εμνηθνλόκεζεο 
ξεύκαηνο θαη 
πξνζηαζία 
κπαηαξίαο 
νρήκαηνο 

 

 

sleep123456 off 

 

 
Sleep off 

 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηθνηλσλήζηε ζην service@kentalltech.com 
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