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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 
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1. USB port      ②SIM card slot    ③GSM indicator    ④GPS indicator    ⑤  Harnness 

 

2.  Accessory (extra) 
 
 
 
 

Siren                           24V/48V                    
Optional siren for Model KEN-M11

 
 
 

 

Remote control                   433MHz                     
Optional Remote control 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 

 

4. Σοποκζτθςθ 
   Συνιςτοφμε η τοποθζτηςη να γίνετε από εξειδικευμζνουσ εγκαταςτάτεσ. 

Η τοποθζτηςη τησ μονάδοσ πρζπει να γίνεται ςε ςημείο αςφαλζσ και προφυλαγμζνο από υγραςία και υψηλζσ 
θερμοκραςίεσ. 

  Η ςυνδεςμολογία πρζπει να γίνεται βάςει των οδηγιϊν όπωσ το ςχεδιάγραμμα: 
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Wiring diagram 
 
Καλωδιϊςεισ Μονάδασ: 
Μαφρο:Γείωςη /Σαςί    
Κόκκινο: +12 ζωσ +40Volt Μόνιμο από αςφαλειοθήκη.  
Άςπρο: +12 Volt μζςω διακόπτη μηχανήσ (ACC) 
Κίτρινο: Αρνητική εντολή (-) προσ ρελζ μπλοκαρίςματοσ κινητήρα. 
Πορτοκαλί: Αρνητική ζξοδοσ (-) για ςειρήνα  
 
Προςοχι: Εάν ςυνδζςετε κατά λάκοσ το  Πορτοκαλί καλώδιο ςε +12V κα προκαλζςετε ηθμιά ςτθν μονάδα και θ 
ζξοδοσ τθσ ςειρινασ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ. Αυτι θ περίπτωςθ δεν επιδιορκώνεται και δεν καλφπτεται από τθν 
εγγφθςθ. 
 
Καλωδιώςεισ ειρινασ (model KEN-M11A): 
Κόκκινο: Συνδζςτε το ςε μόνιμο ρεφμα +12Volt 
Μαφρο:Συνδζςτε το με το Πορτοκαλί καλϊδιο τησ μονάδασ. 
Καλωδιώςεισ Ρελζ (model – KEN-M11A): 
Κίτρινο ψιλό:  Συνδζςτε το με το Κίτρινο καλϊδιο τησ μονάδασ 
Άςπρο ψιλό: Συνδζςτε το ςε μόνιμο +12Volt 
Κίτρινο χοντρό: Διακόπτησ ρελζ είςοδοσ (μπλοκάριςμα κινητήρα) 
Κόκκινο χοντρό: Διακόπτησ ρελζ ζξοδοσ (μπλοκάριςμα κινητήρα) 
 

θμ. Σο μπλοκάριςμα κινθτιρα πρζπει να γίνει ςτον διακόπτθ ENGINE OFF ι ςτθν τροφοδοςία ρεφματοσ τθσ 
τρόμπασ βενηίνθσ. Απαιτείται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ςυνδεςμολογία για να μθν γίνει ηθμιά ςτα θλεκτρικά 
του οχιματοσ. 

5. Σοποκζτθςθ SIM card ςτθν ςυςκευι. 
 (Η κάρτα SIM δεν περιλαμβάνεται ςτθν ςυςκευαςία) 

 
Η ςυςκευή λειτουργεί με οποιαδήποτε κάρτα τφπου Nano SIM όλων των εταιριϊν η οποία δεν περιλαμβάνεται 
με την αγορά τησ ςυςκευήσ. 
Είναι επιλογή του πελάτη ποια κάρτα SIM θα επιλζξει για την λειτουργία τησ ςυςκευήσ.  
Οι απαιτήςεισ τισ ςυςκευήσ ωσ προσ την κάρτα SIM για την ςωςτή λειτουργία τησ είναι: 

 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. 
 
Προςοχι:  
Πριν τοποκετιςετε τθν κάρτα SIM: 
Σοποκετιςτε τθν ςε ζνα κινθτό τθλζφωνο και από τισ ρυκμίςεισ απενεργοποιιςτε το PIN τθσ. 
Πραγματοποιήςτε μία εξερχόμενη κλήςη για να ελζγξετε αν η κάρτα SIM είναι ςτο δίκτυο και είναι ενεργή. 

  

Optional 
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 Αποςυνδζςτε τθν ςυςκευι ΚΕΝ-Μ11 από τθν εξωτερικι τροφοδοςία ρεφματοσ. 
 
 

 
❶ Ανοίξτε το ελαςτικό κάλυμμα με προςοχή.  

❷ Τοποθετήςτε την κάρτα Nano SIM με το τυπωμζνο κφκλωμα προσ 

τα κάτω (βλζπε φωτό).  

Πιζςτε την μζχρι μζςα με ζνα λεπτό κατςαβίδι ϊςτε να 

κουμπϊςει. Εάν ζχει τοποθετηθεί ςωςτά θα αρχίςει να 

αναβοςβήνει ζνα πράςινο λαμπάκι. (ανίχνευςη δικτφου) 

❸ Κλείςτε το ελαςτικό κάλυμμα ερμητικά ϊςτε να μην ζχει πιθανότητα 

να ειςχωρήςει υγραςία. 

Σώρα θ ςυςκευι ςασ είναι ενεργοποιθμζνθ και λειτουργεί με τθν 

εςωτερικι τθσ μπαταρία. υνδζςτε τθν ςτθν εξωτερικι παροχι 

ρεφματοσ. 
 
Τοποθετήςτε την ςυςκευή ΚΕΝ-Μ11 ςε ανοικτό χϊρο που να υπάρχει καθαρό πεδίο προσ τον ουρανό. Περιμζνετε 2-3 
λεπτά ϊςτε η ςυςκευή να ςυνδεθεί με τουσ δορυφόρουσ. 
 
Σημ Ή ςυςκευή μπορεί να δεχτεί ςήματα από 32 δορυφόρουσ ςυγχρόνωσ. Όςοι περιςςότεροι δορυφόροι ςυνδεθοφν 
με τον δζκτη τησ ςυςκευήσ τόςο μεγαλφτερη ακρίβεια θα ζχει και το ςτίγμα τησ.  
 
Όταν η ςυςκευή είναι ζτοιμη (ζχει ςυνδεθεί με τουλάχιςτον 3 δορυφόρουσ) η μπλε φωτεινή ζνδειξη θα αναβοςβήνει 
κάθε 3 δευτερόλεπτα.  

 
 

 
6. Ενδεικτικζσ λυχνίεσ GSM/GPS LED Indicator 

 
ΠΡΑΙΝΟ LED 
τακερά αναμμζνο:  
Η ςυςκευή ΔΕΝ ζχει ςυνδεθεί ςε κάποιο δίκτυο κινητήσ τηλεφωνίασ  
Αναβοςβινει κάκε 3 δευτερόλεπτα:  
Η ςυςκευή ΕΧΕΙ ςυνδεθεί ςε δίκτυο κινητήσ τηλεφωνίασ. 

 

ΜΠΛΕ LED 

τακερά αναμμζνο:  

ΔΕΝ ζχει ςυνδεθεί με δορυφόρουσ (βγάλτε την ςυςκευή ςε εξωτερικό χϊρο ϊςτε να ¨βλζπει¨ ουρανό  

Αναβοςβινει κάκε 1 δευτερόλεπτο: 

Η ςυςκευή ζχει ςυνδεθεί τουλάχιςτον με 3 δορυφόρουσ και μπορεί να υπολογίςει ςτίγμα τησ. 
 

7.  Οδθγίεσ Ρφκμιςθσ ςυςκευισ. 
 

 ΠΡΟΟΧΗ: τα παρακάτω παραδείγματα ακολουκιςτε με ακρίβεια τον τρόπο γραφισ ( πεηά γράμματα και 
κενά μεταξφ λζξεων) των ρυκμίςεων  
με SMS.  
υνιςτάται να βάηετε τον τθλεφωνικό κωδικό +30 πριν τον αρικμό τθλεφώνου για να λειτουργεί ςε όλεσ τισ 
χώρεσ. 
 
 

http://www.kentalltech.com/
mailto:info@kentalltech.com


 

   5 
 

KENTALL TECH LIMITED 
Απνθιεηζηηθή δηάζεζε Διιάδνο 

www.kentalltech.com  -  info@kentalltech.com 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΟΣΟΛΗ  SMS ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΚΕΤΗ ΑΠΆΝΣΗΗ  ΤΚΕΤΗ 

 

Ρύθμιζη εξουζιοδοηημένου κινηηού 
ηηλεθωνικού απιθμού που θα 

ειδοποιεί η ζυζκευή. 

 
admin123456 +3069xxxxxx 

(ππάξρεη θελό πξηλ ηνλ ηειεθ. Αξηζκό) 

 
adminok 

 
Δηαγξαθή εμνπζηνδνηεκέλνπ αξηζκνύ 

 

 
noadmin123456 +3069xxxxxx 

(ππάξρεη θελό πξηλ ηνλ ηειεθ. Αξηζκό) 

 
adminok 

 
ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΟΥΗΜΑΣΟ 

Με ηηλεθωνική κλήζη 
 

 
Απιή ηειεθσληθή θιήζε ζηελ ζπζθεπή ζηνλ 
αξζ. ηεο θάξηαο SIM πνπ είλαη ζηελ ζπζθεπή  

 
Link ζην Google Map 

 
ΟΠΛΙΗ υναγεπμού με 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) 

 

resume+password 

 

Resume engine succeed 

 
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 
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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 και link στο Google Map 
Η ζεηξήλα (εάλ ερεη ζπδεζεη) 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 

 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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