KEN-M3

Ver.6.14

GPS Tracker with ALARM
DIRECTLY TO YOUR MOBILE PHONE

Σε Θάλασσα

&

Σε Ξηρά

Η Kentall Hellas σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η συσκευή KEN-M3 είναι ένα οικονομικό αδιάβροχο αντικλεπτικό με άμεσο εντοπισμό θέσης μέσω GSM/GPRS/GPS για
σκάφη μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα φορτηγά, και γενικά για όλα τα οχήματα.
Είναι ιδιαίτερα απλή και περιλαμβάνει ένα έξυπνο λογισμικό που κάνει την χρήση της τόσο εύκολη όσο καμία άλλη παρόμοια
συσκευή. Ενημερώνει αυτόματα τον χρήστη ΑΜΕΣΑ με SMS σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με αιτία συμβάντος και
απεικόνιση σε ξηρά και θάλασσα του στίγματος.

Kentall Hellas LTD
Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Ελλάδος
www.kentalltech.com
info@kentalltech.com

Kentall Europe LTD
Europe Center Distribution
Fleet Management
www.kentalltech.com
sales@kentalltech.com

Kentall Motorcycles
Αποκλειστική Διάθεση για Μοτοσυκλέτες
support@kentalltech.com

Kentall Service
Service of Greece
Τηλ. 210.28.32.104
Πλαπούτα 48, Ν. Ηράκλειο Αττικής
service@kentalltech.com

Copyright © 2012 Kentall Technology Co. All rights reserved

Σελίδα 1η από 16

KEN-M3 GPS Tracker with alarm
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
- Εφαρμογή:
Αυτοκίνητα, Μοτοσυκλέτες, Φορτηγά, Επαγγελματικά οχήματα, Σκάφη, Φουσκωτά κλπ.
- Συναγερμός με τηλεειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο και εντοπισμό θέσης.
- Σε περίπτωση ενεργοποίησης ειδοποιεί με SMS στο κινητό με ένδειξη αιτίας συναγερμού και απεικόνιση θέσης
οχήματος σε χάρτη.
- Μικρή αδιάβροχη μονάδα με ενσωματωμένα:
-Έξτρα εξοπλισμός/Παροχές:
 Ολοκληρωμένο συναγερμό.
 Κύκλωμα μπλοκαρίσματος κινητήρα
 Συσκευή λήψης και αποστολής SMS/GSM .
(Immobilizer).
 Συσκευή GPS και LAC/CID.

Παγίδες Μαγνητικές για :
 Ενσωματωμένη Κεραία GPS/GSM.
πόρτες/παράθυρα/ντουλάπια
 Ενσωματωμένο ανιχνευτή κραδασμών.
 Εντολή για Immobilizer (Μπλοκάρισμα κινητήρα).
 Παγίδες Μηχανικές για :
 Ανιχνευτή ταχύτητας.
πόρτες/παράθυρα/ντουλάπια.
 Ανιχνευτή μετατόπισης.
 Ραντάρ υπερύθρων εσωτερικού χώρου.
 Αναμονή για έξτρα παγίδες.
 Πλακέτα ογκομετρικού ανιχνευτή.
 Αναμονή για Μικρόφωνο ακρόασης χώρου.
 Δυνατότητα διαχείρισης στόλου μέσω
 Σειρήνα ενσωματωμένη.
κέντρου (Kentall Server).
 Διακόπτη SOS έκτακτης ανάγκης.
 Δέκτη τηλεχειρισμού για remote control.
 Ειδική εφαρμογή (Mobile Application)
 Τηλεχειριστήριο 4 λειτουργιών.
διαχείρισης μηνυμάτων για smart phone.
 Εσωτερική μπαταρία 640mA (1000mA extra)
iOS/iPhone, Android, Symbian.
- Προγραμματισμός όλων των λειτουργιών μέσω απλού SMS
 Προγραμματισμός 4 εξουσιοδοτημένων αριθμών τηλεφώνου.
 Προγραμματισμός ευαισθησίας ανιχνευτή κραδασμών.
 Προγραμματισμός μετακίνησης εκτός γεωγραφικών ορίων.
 Προγραμματισμός μετατόπισης εκτός ακτίνας 200-999 μέτρων.
 Προγραμματισμός αναφοράς στίγματος ανά τακτό επιθυμητό χρόνο (πχ ανά 1 λεπτό).
 Προγραμματισμός αναφοράς υπέρβασης επιθυμητής ταχύτητας.
 Προγραμματισμός λειτουργίας οικονομίας κατανάλωσης ρεύματος.
 Μπλοκάρισμα λειτουργίας κινητήρα (immobilizer) αν συνδεθεί το ανάλογο κύκλωμα.
 Ακύρωση – σίγαση σειρήνας (Mute).
- Ειδοποιήσεις σε περίπτωση συναγερμού μέσω SMS
 Από κραδασμό.
 Από επαφή (άνοιγμα επαφής πόρτας, παράθυρων, ντουλαπιών) αν διαθέτει .
 Από μετακίνηση.
 Από διακοπή παροχής ρεύματος.
 Από εκκίνηση κινητήρα.
 Από διακόπτη SOS.
- Απαντήσεις/Λειτουργίες συσκευής σε ερώτημα μέσω SMS
 Εντοπισμός θέσης τώρα με απεικόνιση σε χάρτη - Αναφορά στους εξουσιοδοτημένους τηλεφωνικούς αριθμούς
 Κατάσταση συσκευής-οχήματος Αναφορά όπλισης/αφόπλισης, Κατάσταση κινητήρα ΟΝ/OFF, Ανοικτή/κλειστή
επαφή, Ένταση σήματος GPS/GSM, Γεωγραφικές Συντεταγμένες.
 Ακρόαση χώρου μέσω ειδικού μικροφώνου.
- Λειτουργίες Remote control
 Όπλιση/αφόπλιση μέσω τηλεχειριστηρίου.
 Όπλιση/αφόπλιση μέσω SMS.
 Ακουστικές ενδείξεις όπλισης/αφόπλισης.
 Πλήκτρο πανικού στο τηλεχειριστήριο.
 Πλήκτρο σίγασης σειρήνας στο τηλεχειριστήριο.
- Συνδεσμολογία
 Τροφοδοσία ρεύματος +12V-24V.
 Τροφοδοσία ρεύματος -12V-24V.
 Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος μέσω διακόπτη μηχανής.
 Καλώδιο σύνδεσης πλήκτρου SOS.
 Καλώδιο σύνδεσης παγίδων.
 Καλώδιο σύνδεσης μπλοκαρίσματος κινητήρα.
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Πως λειτουργεί:
A. Στέλνουμε ένα απλό SMS προς την συσκευή και αυτή μας απαντάει με SMS που αναφέρει ένα link στο Google
Map απεικονίζοντας το ακριβές σημείο που βρίσκεται.

Απλό SMS προς ΚΕΝ-Μ3

Απάντηση ΚΕΝ-Μ3 με SMS και link στο Google map

B. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός η συσκευή στέλνει ΑΜΕΣΑ ενημέρωση στον χρήστη μέσω
SMS με την αιτία συναγερμού και το ακριβές σημείο που βρίσκεται με απεικόνιση χάρτη.

C. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το κέντρο παρακολούθησης Kentall Server Fleet management ο
χρήστης μέλος μπορεί ΑΜΕΣΑ την διαχείριση μέσω του Server από το PC του, το Tablet ή το κινητό τηλέφωνο
του , να έχει ανά πάσα στιγμή την θέση της συσκευής ΚΕΝ-Μ3, το ιστορικό κίνησης, την ενεργοποίηση
συναγερμού κλπ.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:


UPWD= User Password:

1234 (Αρχικός κωδικός από το εργοστάσιο (προ-ρυθμισμένο)



IP/Port/APN:

Κενό



A/B/C/G

(4 προγραμματιζόμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί ενημέρωσης)

Οι θέσεις Α,Β & C είναι σχεδιασμένες να δεχτούν τους τηλεφωνικούς αριθμούς που η συσκευή ΚΕΝ-Μ3 θα ενημερώνει με SMS
και με τηλεφωνικές κλήσεις. (πχ. ιδιοκτήτης, συγγενείς, φίλοι).
Η θέση G είναι σχεδιασμένη να δέχεται και να στέλνει SMS μόνο από και προς τηλεφωνικούς αριθμούς του ιδιωτικού κέντρου
παρακολούθησης (Kentall Control Center Service) και έχει την υψηλότερη προτεραιότητα από τις υπόλοιπες θέσεις A,B & C.








Ανιχνευτής κραδασμών:
Ενεργοποιημένος.
Σειρήνα
Ενεργοποιημένη.
Όριο ταχύτητας
Απενεργοποιημένο.
Γεωγραφικά όρια
Απενεργοποιημένο.
Ανιχνευτής μετακίνησης
Απενεργοποιημένο.
Όπλιση/Αφόπλιση
Σε Αφόπλιση.
Μπλοκάρισμα κινητήρα
Απενεργοποιημένο.
Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η συσκευή δεχτεί ενόχληση μετά από όπλιση (συναγερμός ΟΝ) ή δεχτεί εντολή από τον
χρήστη μέσω SMS.



Η φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας αρχίζει με την σύνδεση της συσκευής στην μπαταρία του οχήματος και
σταματά όταν αυτή είναι πλήρως φορτισμένη. Κατά την λειτουργία της η συσκευή χρησιμοποιεί την εξωτερική παροχή
ρεύματος και μόνον σε περίπτωση που αυτή αποσυνδεθεί ενεργοποιεί αυτόματα την ενσωματωμένη μπαταρία.



Ισχύς σήματος GSM: H ισχύς του σήματος κυμαίνεται μεταξύ 0 έως 31 μονάδων. Οι 31 μονάδες είναι το ισχυρότερο σήμα.



Η ενσωματωμένη κεραία είναι αυτή που λαμβάνει και στέλνει τα σήματα, συνεπώς οι συνθήκες εγκατάστασης της συσκευής
καθώς και οι συνθήκες του χώρου στάθμευσης του οχήματος είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ποιότητα του σήματος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ









1
2
3
4
5
6
7
8

ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΚΡΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΚΑΦΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΜΠΛΕ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΘΕΤΙΚΗ (+), 9-24V
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ (9-36V)
ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΕΛΛΕ ΜΠΛΟΚ ΜΗΧ.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ (-) (SOS)
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΓΙΔΑ
Mic (+) (έξτρα)
Mic (-) (έξτρα)



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΡΕΥΜΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SOS
ΠΑΓΙΔΑ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (έξτρα)
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (έξτρα)
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ





Η συσκευή χρησιμοποιεί δύο (2) πηγές τροφοδοσίας.
Την εξωτερική παροχή ρεύματος και την ενσωματωμένη μπαταρία.
Η εξωτερική παροχή ρεύματος που είναι και η βασική παροχή μπορεί να είναι από 11 έως 36 volt.
Εάν διακοπή η εξωτερική παροχή ρεύματος, αυτόματα η συσκευή τροφοδοτείται από την ενσωματωμένη
μπαταρία και ταυτόχρονα καλεί με αναπάντητη κλήση και στέλνει SMS σε όλα τα τηλέφωνα A,B,C,G με το
μήνυμα "Battery Tamper Alert" και ένα link για το Google map με την ακριβή τοποθεσία του οχήματος
(στίγμα).
Σημ.: Η ενσωματωμένη μπαταρία ενεργοποιείται από τον μικρό-διακόπτη που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό
της συσκευής (εργοστασιακά τοποθετημένος στην θέση “OFF”).
Πριν την τελική εγκατάσταση και σε περίπτωση που επιθυμείτε η συσκευή να έχει αυτονομία, ενεργοποιήστε την
ενσωματωμένη μπαταρία θέτοντας τον εσωτερικό μικρό-διακόπτη στην θέση “ON”.
Ένα ενδεικτικό λαμπάκι θα ανάψει μετά από 5 δευτερόλεπτα στην πλευρά που είναι ο μικρό-διακόπτης,
επιβεβαιώνοντας ότι η ενσωματωμένη μπαταρία έχει ενεργοποιηθεί και λειτουργεί κανονικά.

ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η SIMCARD.
ΠΡΟΣΟΧΗ:






Πριν την εισαγωγή της κάρτας στην συσκευή, πρέπει να
την τοποθετήσουμε σε ένα οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο
και να απενεργοποιήσουμε το PIN.
Σε περίπτωση καρτοκινητής σύνδεσης και αν η κάρτα δεν
έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πρέπει πριν την τοποθέτηση στην
συσκευή ΚΕΝ-Μ3 να γίνει μια εξερχόμενη κλήση ώστε να
ενεργοποιηθεί η σύνδεση της.
Όταν τοποθετούμε την κάρτα SIM η συσκευή πρέπει να
είναι εκτός ρεύματος και ο μικροδιακόπτης (internal battery
switch) να είναι στην θέση OFF.
Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς
τόσο στην κάρτα SIM όσο και στην συσκευή.

Διαδικασία εισαγωγής Κάρτας SIM:

On
Εσωτερικός
μικροδιακόπτης
Off
Αποσυνδέουμε την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.
Ξεβιδώνουμε τις τέσσερεις (4) βίδες της συσκευής και ανοίγουμε με προσοχή το καπάκι της μονάδας.
Επιβεβαιώνουμε ότι ο εσωτερικός μικροδιακόπτης της μπαταρίας είναι στην θέση “OFF”.
Σύρουμε την ασφάλεια της κάρτας SIM και ανοίγουμε την υποδοχή της (εικόνα 1 & 2).
Τοποθετούμε την κάρτα SIM με την σωστή πλευρά στην υποδοχή (εικόνα 3).
Κλείνουμε και ασφαλίζουμε την υποδοχή της κάρτας (εικόνα 4 & 5).
Ανοίγουμε τον μικρό-διακόπτη της μπαταρίας (θέση ΟΝ).
Συνδέουμε την εξωτερική παροχή ρεύματος.
Περιμένουμε μέχρι το ενδεικτικό φωτάκι που είναι επάνω στο κύκλωμα να ανάψει.
Τοποθετούμε το καπάκι της συσκευής με προσοχή στην υποδοχή των καλωδίων για να μην επηρεαστεί η
στεγανότητα και βιδώνουμε τις τέσσερεις (4) βίδες στήριξής του χωρίς να τις σφίξουμε υπερβολικά..
11. Μεταφερόμαστε σε ανοικτή περιοχή ως προς τον ουρανό και περιμένουμε 20-30 λεπτά για να συγχρονιστεί η
συσκευή με το δίκτυο GSM και τους δορυφόρους.
12. Η συσκευή είναι έτοιμη για προγραμματισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης ΚΕΝ-Μ3
1) Η συσκευή KEN-M3 διαθέτει ενσωματωμένη κεραία GSM/GPS συνεπώς η ορθή τοποθέτησή της είναι σημαντική για
την βέλτιστη λειτουργία της.
2) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην καλύπτεται από μεταλλικές επιφάνειες.
Οι μεταλλικές επιφάνειες παρεμποδίζουν την διάδοση των σημάτων GSM και GPS, με αποτέλεσμα την εξασθένηση
της επικοινωνίας με τους δορυφόρους και τους επίγειους αναμεταδότες της κινητής τηλεφωνίας.
3) Ορθή θέση τοποθέτησης κεραίας GPS
Η ενσωματωμένη κεραία για να λειτουργεί στην μέγιστη απόδοση της πρέπει να είναι όσο το δυνατόν παράλληλη ή
κάθετη με τον ορίζοντα.

ΚΕΡΑΙΑ GPS
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Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου:





Όπλιση
Πατάμε το πλήκτρο “Λουκέτο κλειστό”. Ακούγεται: Ένα (1) μπιπ (Δέκτης GPS σε λειτουργία) Τρία (3) μπίπ (Δέκτης
GPS εκτός λειτουργίας)
Το σύστημα είναι σε ετοιμότητα και οπλισμένο, το GPS και το ο δεκτής GSM είναι ενεργοποιημένοι.
Αφόπλιση
Πατάμε το πλήκτρο “Λουκέτο ανοικτό”. Ακούγονται δύο (2) μπιπ.
Το σύστημα είναι πλήρως απενεργοποιημένο εκτός από τον ανιχνευτή τροφοδοσίας ρεύματος.
Ηχητικές εντολές
Κατά την διάρκεια συναγερμού μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο “Μεγάφωνο” για να σταματήσουμε την σειρήνα.
Για εθελουσία ενεργοποίηση της σειρήνας πατάμε το πλήκτρο “ΜΕΓΑΦΩΝΟ”. Η σειρήνα θα αρχίσει να ηχεί προς
εκφοβισμό.
ΣΙΓΑΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (Mute)
ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ
ΠΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΓΑΦΩΝΟ)

ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων:
Η συσκευή ΚΕΝ-Μ3 διαθέτει με την αγορά της ένα τηλεχειριστήριο.
Σε περίπτωση ανάγκης περισσότερων τηλεχειριστηρίων μπορούν να προγραμματιστούν άλλα 2 τηλεχειριστήρια.
Συνολικά η συσκευή μπορεί να κωδικοποιήσει μέχρι 3 τηλεχειριστήρια.
Ο τρόπος προγραμματισμού των επιπλέων τηλεχειριστηρίων είναι ο ακόλουθος:
1- Η συσκευή πρέπει να είναι στο ρεύμα και αφοπλισμένη.
2- Πατάμε μια φορά το πλήκτρο “SOS” (πλήκτρο μέσα).
3- Ανοιγοκλείνουμε τον διακόπτη της μηχανής επτά (7) φορές και την έβδομη (7η) τον αφήνουμε ανοικτό. Ο χρόνος
εναλλαγής του διακόπτη από κλειστός σε ανοικτός (off – on) πρέπει να είναι 1-2 δευτερόλεπτα.
4- Η σειρήνα θα ηχήσει επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευή μπήκε σε κατάσταση προγραμματισμού.
5- Πατάμε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του από το νέο τηλεχειριστήριο (η σειρήνα θα ηχήσει επιβεβαιώνοντας την
επιτυχία του προγραμματισμού).
6- Πατάμε μια φορά το πλήκτρο “SOS” (πλήκτρο έξω).
7- Κλείνουμε τον διακόπτη της μηχανής και δοκιμάζουμε όλα τα τηλεχειριστήρια εάν επικοινωνούν με την συσκευή.
8- Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαμβάνουμε από την αρχή.

Αιτίες συναγερμού:
Ο συναγερμός ενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Ανίχνευση κραδασμού μεγαλύτερου από τον προρυθμισμένο.
- Ανεπιθύμητη εκκίνηση κινητήρα/ άνοιγμα διακόπτη μηχανής..
- Ανεπιθύμητο άνοιγμα επαφής / παγίδας (πόρτα, χώρου αποσκευών, stand, ντουλαπάκι κλπ).
- Με το πάτημα του πλήκτρου άμεσης ανάγκης SOS Button (βλέπε σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας σελ.4)
- Από διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας ρεύματος.
- Από υπέρβαση των προκαθορισθέντων γεωγραφικών ορίων.
- Από υπέρβαση του προκαθορισθέντος ορίου ταχύτητος.
- Από ανεπιθύμητη μετακίνηση πέραν της προκαθορισθείσης απόστασης.

Ειδοποιήσεις συναγερμού:
1- Αποστολή SMS με περιγραφή της αιτίας συναγερμού και link στο Google Map με το στίγμα του οχήματος.
Η λειτουργία απεικόνισης στον χάρτη απαιτεί σύνδεση στο Internet του κινητού σας τηλεφώνου.
Φροντίστε να επεκτείνετε το πακέτο σύνδεσής σας με δυνατότητα download τουλάχιστον 60Mb.
Ο εκάστοτε πάροχος σύνδεσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του χρήστη/χρηστών, της συσκευής ΚΕΝΜ3, διαθέτει ειδικά οικονομικά προγράμματα σύνδεσης mobile internet.
Προσοχή η κάρτα SIM που τοποθετείται στην συσκευή ΚΕΝ-Μ3 δεν απαιτεί σύνδεση στο internet.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Πάροχο της κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει το κινητό
τηλέφωνο σας για να ενημερωθείτε για τα πακέτα σύνδεσης στο internet μέσω του κινητού σας.
Η απεικόνιση του χάρτη διαφέρει από συσκευή σε συσκευή και εξαρτάται από το λογισμικό του τηλεφώνου
που διαθέτετε (ANDROID – SYMBIAN – iOS κλπ).
2- Τηλεφωνική κλήση (αναπάντητη κλήση στους εξουσιοδοτημένους χρήστες).
3- Ηχητική ειδοποίηση μέσω της ενσωματωμένης σειρήνας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ KEN-M3 GPS TRACKER / ALARM
Προγραμματισμός τηλεφωνικών αριθμών χρηστών
Πριν την πλήρη λειτουργία πρέπει να προγραμματιστούν οι τηλεφωνικοί αριθμοί που θα επικοινωνεί η συσκευή.
Σε περίπτωση που θέλετε η συσκευή να ενημερώνει κάποιο Κέντρο Λήψεως Μηνυμάτων, πρέπει να εισάγετε τον
ειδικό τηλεφωνικό του αριθμό στην θέση “G” της συσκευής.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ A,B,C
Από το κινητό μας στέλνουμε στον αριθμό της κάρτας SIM που τοποθετήσαμε στην συσκευή, τα ακόλουθα SMS
Όλα τα SMS που στέλνουμε πρέπει να είναι ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ (spaces), ΚΕΦΑΛΑΙΑ και με λατινικούς χαρακτήρες.

Αποστολή SMS από το κινητό μας:
*1234*A69……..*B69……..*C69…….#

Απάντηση συσκευής με SMS:

Unarmed;A:69….B:69…..C:69…..

Όπου 1234 =ο εργοστασιακός κωδικός USER PASSWORD (UPWD),
69…..= τηλεφωνικοί αριθμοί των εξουσιοδοτημένων .τηλεφωνικών αριθμών των χρηστών
Το γράμμα Α ή Β ή C είναι υποχρεωτικό πριν τον τηλεφωνικό αριθμό και προσδιορίζει την θέση του στην μνήμη της συσκευής.
Όπου 69….. = ο τηλεφωνικός αριθμός που θέλουμε να αντιστοιχίσουμε με το γράμμα Α ή Β ή C.
Μπορούμε να εισάγουμε μεμονωμένα μόνον ένα ή δύο τηλ. αριθμούς πχ. *1234*Α69…..# ή *1234*Α69…..*B69……#
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΝΑ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 0030 ή +30.

Επαλήθευση εισαγωγής τηλεφωνικών αριθμών εξουσιοδοτημένων χρηστών:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:
Απάντηση συσκευής με SMS:

*1234*YY#
2.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ USER PASWORD (UPWD)
Δυνατότητα μόνο από τους εξουσιοδοτημένους αριθμούς
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*Exxxx#
(ΣΗΜ. 1234=παλιός κωδικός Ε= κεφαλαίο λατινικό

3.

Unarmed; A:69….B:69…..C:69…..

Απάντηση συσκευής με SMS:

Password Has been Changed
xxxx = νέος τετραψήφιος κωδικός πχ 6789)

ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕΣΩ SMS
Όταν η συσκευή είναι οπλισμένη είναι έτοιμη για να ενεργοποιήσει συναγερμό σε οποιαδήποτε παράνομη
ενόχληση. Όταν η συσκευή είναι αφοπλισμένη παραμένει σε κατάσταση ηρεμίας και οποιαδήποτε ενόχληση
(κραδασμού, άνοιγμα επαφής, άνοιγμα διακόπτη μηχανής, μετατόπιση, παραβίαση γεωγραφικών ορίων κλπ)
δεν θεωρείται αιτία συναγερμού.
Ο χρήστης μπορεί να οπλίσει ή να αφοπλίσει το σύστημα με 2 τρόπους:
1. Μέσω του τηλεχειριστηρίου 2. Μέσω αποστολής μηνύματος SMS.
Τηλεχειριστήριο. Δείτε λειτουργίες τηλεχειριστηρίου

Όπλιση μέσω SMS

Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*S#

Απάντηση συσκευής με SMS:

Armed forcibly

(S = Secure)

Αφόπλιση μέσω SMS

Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*C#

Απάντηση συσκευής με SMS:

UnArmed

(C = Cancel)
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4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
Εάν το σύστημα ανιχνεύσει οποιοδήποτε κραδασμό ισχυρότερο από το επίπεδο που έχουμε ορίσει ειδοποιεί ή
όχι, τους χρήστες A,B,C.

Α. Ενεργοποίηση ειδοποίησης με SMS:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

Shake alert On

*1234*H#
Β. Απενεργοποίηση ειδοποίησης με SMS:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

Shake alert Off

*1234*N#
5.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
Αποστολή SMS από το κινητό μας:
Απάντηση συσκευής με SMS:
Vibration Sensitivity xxxx

*1234*VS*xxxx#

Όπου xxxx το επίπεδο ευαισθησίας το οποίο μπορεί να λάβει τιμή από 0001 έως 0010.
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μικρότερη η ευαισθησία.
Ενδεικτικά επίπεδα:

xxxx=0001, υψηλότερη ευαισθησία - xxxx=0005, μεσαία ευαισθησία - xxxx=0010, χαμηλότερη ευαισθησία
Από το εργοστάσιο η ρύθμιση είναι σε μεσαίο επίπεδο και καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση συναγερμού από τον ανιχνευτή κραδασμών
Ειδοποίηση συσκευής με SMS ΜΟΝΟ σε Α69…...
Shake Alert= Συναγερμός από κραδασμό.

6.

Shake Alert:http://maps.Google.com/maps

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (GPS LOCATION)
Εντοπισμός μέσω κινητού τηλεφώνου στο Google map (απαιτείται πρόσβαση της τηλεφωνικής σύνδεσης στο
Internet). Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να πληροφορείται την ακριβή θέση του οχήματος στο κινητό του
τηλέφωνο.

Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=
38.057814,023.777955

*1234*P#
(P = Position)

1.Εισερχόμενο SMS

(Απάντηση)

2. Άνοιγμα συνδέσμου internet
Γεωγραφικές
Συντεταγμένες

LINK TO INTERNET
Εμφάνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
Πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες του SMS στο Google Map (πχ. 38.057814,023.777955)
Σημ. Στον explorer επιλέγουμε Google – Χάρτες και μετά τις Γεωγραφικές συντεταγμένες.
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Σημ.
H απεικόνιση γίνεται με 2 στίγματα, ένα Κόκκινο (μπαλονάκι) και ένα Πράσινο (Βέλος).
Το Κόκκινο (μπαλονάκι) είναι η κοντινότερη οδική διεύθυνση στο σημείο εντοπισμού.
Το πράσινο (Βέλος) είναι το ακριβές σημείο εντοπισμού του οχήματος.
Σε μερικές περιπτώσεις οι αριθμοί των δρόμων αναφέρονται με μικρή απόκλιση λόγο λάθους των χαρτών του Google map.

Η συσκευή KEN-M3 μέσω του ενσωματωμένου της GPS εντοπίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το
μετατρέπει σε SMS το οποίο στέλνει στον χρήστη σε μορφή κειμένου με την αιτία της ενημέρωσης (συμβάν) και
με ένα link στο Google map όπου απεικονίζεται η ακριβής θέση της συσκευής/οχήματος επί χάρτου.
Επίσης αναφέρεται η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας του σημείου.
Η συσκευή απαντά με SMS σε οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό που έστειλε με SMS το ‘’ερώτημα’’. με
την προϋπόθεση ότι αναγράφεται ο σωστός κωδικός πρόσβασης USER PASSWORD (UPWD) πχ. Το*1234*.
Σημ. Σε περίπτωση συνδρομητικής σύνδεσης με τον Kentall Server http://www.kentalltracking.com ο
χρήστης μπορεί να στείλει εντολή στην συσκευή ώστε να ρυθμίσει την αυτόματη ενημέρωση της θέσης
του οχήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα ορίσει ο ίδιος.
Όπου xxxx ο χρόνος σε δευτερόλεπτα (πχ. 0015 ανά 15 δευτερόλεπτα) που μεσολαβεί μεταξύ των
αυτοματοποιημένων upload στιγμάτων.

7.

Αποστολή SMS από το κινητό μας (Ενεργοποίηση)

*1234*ITVxxxx#

Απάντηση συσκευής με SMS: (πχ. αν οριστεί ο χρόνος ανά 10’’ δευτ.):
Αποστολή SMS από το κινητό μας: (Απενεργοποίηση)
Απάντηση συσκευής με SMS:

*1234*ITVOFF#

ITV enabled:0010
ITV desabled

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (STATUS) ΣΥΣΚΕΥΗΣ KEN-M3
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*X#

Απάντηση συσκευής με SMS:

UnArmed;Engine:off/on;Door:off/on;
LAC:xxxxxx;CID:xxxxx; Signal Strength:xx
$GPRMC,xxxxxx.xxx, A,xxxx.xxxx,
N,xxxxx.xxxx E,x.x,xxx.x,

Επεξήγηση απάντησης αναφοράς
UnArmed;Engine:off/on;
:Κατάσταση συναγερμού οπλισμένος ή αφόπλιστος.
Door:off/on;
:Κατάσταση παγίδων (επαφή ανοικτή ή κλειστή)
LAC:xxxxxx;CID:xxxxx;
:Εντοπισμός μέσω επίγειου δικτύου κινητής τηλεφωνίας
Signal Strength:xx
:Ένταση σήματος κινητής τηλεφωνίας
$GPRM C,xxxxxx.xxx,
:Πληροφορίες GPS, C= Ώρα Greenwich πχ. 01h:05m:030s 130ms
A,xxxx.xxxx,
:Α= Γεωγραφικό μήκος.
N,xxxxx.xxxx
:Ν= Γεωγραφικό πλάτος.
E,x.x,xxx.x,
:Ε= Ανατολική Γή
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8.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (SLEEP MODE)
Η συσκευή ΚΕΝ-Μ3 έχει ενσωματωμένο ένα έξυπνο κύκλωμα για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος ώστε να
προστατεύει την μπαταρία του οχήματος όπως μοτοσυκλέτες, μικρά σκάφη κλπ.
Η συσκευή καταναλώνει διαφορετική ποσότητα ρεύματος ανάλογα με την κατάσταση της και την ένταση των
σημάτων GSM/GPS της περιοχής που βρίσκεται. Όπως είναι αντιληπτό οι συσκευές GPS/GSM/ALARM έχουν
αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με ένα απλό συναγερμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η συσκευή προσδιορίζει σε τακτά
διαστήματα την θέση της μέσω των δεκτών GPS/GSM.

Σε περιπτώσεις χρήσης της σε μικρά οχήματα όπως μοτοσυκλέτες με μπαταρία κάτω των 14Ah
θα πρέπει όταν υπάρχει ακινησία του οχήματος πέραν των 48 ωρών να απενεργοποιείτε την
λειτουργία της μέσω του ειδικού διακόπτη που διαθέτει.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την λειτουργία της συσκευής ακόμα και αν υπάρχει ακινησία
πέραν των 48 ωρών θα πρέπει να φροντίσετε να συνδέετε ειδικό φορτιστή/συντηρητή της
μπαταρίας της μοτοσυκλέτας/οχήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το Service kentall Τηλ. 2102832104.
Full Function:
Η συσκευή ενεργοποιεί τους δέκτες GPS/GSM σε τακτά διαστήματα για να ανανεώνει την θέση της .
Κατανάλωση ρεύματος 50-70mA
Stand by:
Όταν η συσκευή έχει ολοκληρώσει μέσω των δεκτών GPS/GSM την διαδικασία εύρεσης θέσης και σήματος και
έχει απενεργοποιήσει τους δέκτες. Κατανάλωση ρεύματος τα πρώτα 5 λεπτά 60mA και μετά 20-30mA.
Αν μετακινηθεί ή ενεργοποιηθεί ο συναγερμός μπαίνει σε πλήρη λειτουργία για 30’’ Κατανάλωση 60-100mA
Sleep mode:
Σε κατάσταση ύπνωσης: Κατανάλωση ρεύματος 10-15mA. Η συσκευή μπαίνει στις παρακάτω λειτουργίες:
- GPRS αποσύνδεση από τον Server (Ενεργοποίηση σε περίπτωση συναγερμού ή εισερχόμενου SMS) .
- GPS απενεργοποίηση δέκτη. (Ενεργοποίηση σε περίπτωση συναγερμού ή εισερχόμενου SMS)
- GSM ο δέκτης μπορεί να λαμβάνει SMS και κλήσεις.
- Ενεργοποίηση Συναγερμού, SMS και κλήσεις βγάζουν την συσκευή από την λειτουργία (sleep mode).
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία με ένα SMS.
Μετά την ενεργοποίηση της οικονομικής λειτουργίας (power saving) η συσκευή εάν δεν ανιχνεύσει οποιαδήποτε
μετακίνηση για 5 δευτερόλεπτα, ενεργοποιεί την λειτουργία ύπνωσης (sleep mode).

Ενεργοποίηση Sleep Mode
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

Sleep Open

*1234*SL*O#
(SL = sleep, O = Open)

όσο η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ‘’sleep mode’’ σταματάει η αυτόματη ενημέρωση του kentall server,

Απενεργοποίηση Sleep Mode

Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

Sleep Close

*1234*SL*C#

(SL = sleep, C = Close)
Μετά την απενεργοποίηση η συσκευή παραμένει σε κατάσταση αναμονής (stand by).

9.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΣΩ SMS
Ενεργοποίηση μπλοκαρίσματος κινητήρα (Η λειτουργία αυτή απαιτεί έξτρα εξοπλισμό)
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*STOP#

Απάντηση συσκευής με SMS:

Immobilizer enabled

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή αυτή θα διακόψει την λειτουργία του κινητήρα. Συνιστάται η σύνδεση του μπλοκαρίσματος κινητήρα να
γίνει στην εντολή της μίζας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα εν κινήσει.

Απενεργοποίηση μπλοκαρίσματος κινητήρα μέσω SMS
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*K#

Απάντηση συσκευής με SMS:

Immobilizer disabled

Η δυνατότητα μπλοκαρίσματος κινητήρα απαιτεί έξτρα εξάρτημα (ειδικό ρελλέ) και η εγκατάστασή του πρέπει να γίνει από
εξειδικευμένο τεχνικό.
Η απενεργοποίηση του μπλοκαρίσματος κινητήρα γίνεται ΜΟΝΟ με εντολή SMS.
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10.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΤΙΝΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΜΕΣΩ SMS
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε σε περίπτωση ανεπιθύμητης μετακίνησης πέραν της ακτίνας που θα της
ορίσουμε να μας ενημερώσει με SMS.
Αφού παρκάρουμε και σβήσουμε τον κινητήρα (ACC OFF), η συσκευή ορίζει ένα κύκλο με κέντρο το όχημα και
ακτίνα τα μέτρα που της έχουμε ορίσει (ακτίνα ρύθμισης 200-999 μέτρα).
Σε περίπτωση μετακίνησης του οχήματος πέραν της ορισθείσης αυτής ακτίνας, η συσκευή μας ενημερώνει με
SMS και με τηλεφωνική κλήση (αναπάντητη).

Ενεργοποίηση εντολής μετατόπισης
Αποστολή SMS από το κινητό μας:
*1234*MOVExxx#

Απάντηση συσκευής με SMS:

# MOVE xxx alert on!

(xxx= ακτίνα σε μέτρα –ελάχιστη 200μ / μέγιστη 999μ)

Ενημέρωση μετακίνησης με SMS : Move Alert: http://maps.google.com/maps

Ακύρωση εντολής μετατόπισης
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

# MOVE alert οff!

*1234*MOVE000#
(000= 3 μηδενικά και όχι Όμικρον)

Σημ. Η λειτουργία αυτή δεν ενεργοποιείται αν η συσκευή είναι σε Sleep Mode (ο δέκτης GPS κλειστός).
Η συσκευή διατηρεί ενεργό τον ανιχνευτή μετατόπισης μέχρι να δεχτεί νέα εντολή με διαφορετική ακτίνα ή
ακύρωση της ανίχνευσης μετατόπισης. Η λειτουργία αυτή πρέπει να απενεργοποιείται σε περίπτωση που το
όχημα μεταφέρεται με πλοίο η ρυμουλκείται εν γνώσει του ιδιοκτήτη .

11.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΜΕΣΩ SMS
Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ενσωματωμένη σειρήνα της συσκευής με εντολή μέσω
SMS. Εάν το σύστημα είναι οπλισμένο αλλά η σειρήνα απενεργοποιημένη, σε περίπτωση ενόχλησης, αυτή δεν
θα ηχήσει.

Ενεργοποίηση Σειρήνας:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

SIREN ON OK

*1234*SIRENON#
Απενεργοποίηση Σειρήνας:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

Απάντηση συσκευής με SMS:

SIREN OFF OK

*1234*SIRENOFF#
12.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Η συσκευή έχει την δυνατότητα να εποπτεύει την ταχύτητα του οχήματος. Μπορούμε να ορίσουμε ένα όριο
ταχύτητας και να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις μέσω SMS κάθε φορά που το όχημα υπερβαίνει το όριο αυτό.
Όπου xxx = όριο ταχύτητας σε km/h.

1. Ρύθμιση ορίου ταχύτητας
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*OSxxx#

Απάντηση συσκευής με SMS:

xxxkm/h

2. Ερώτηση ορίου ταχύτητας τώρα:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

*1234*OS#

Απάντηση συσκευής με SMS:

xxxkm/h

3. Ενημέρωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:

άνευ SMS

Ειδοποίηση συσκευής με SMS:

4. Ακύρωση ορίου ταχύτητας:
Αποστολή SMS από το κινητό μας:
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Overspeed Alert;
http://maps.Google.com/maps?hl=en&q=22.537222

*1234*OS000#
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Ειδοποίηση συσκευής με SMS:

Overspeed closed;

KEN-M3 GPS Tracker with alarm
13.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ SMS
Η συσκευή ειδοποιεί τον χρήστη/ες σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής παροχής ρεύματος.
Ειδοποίηση συσκευής με SMS:
Circuit Cut-off Alert: http://maps.google.com/maps
Ειδοποίηση συσκευής με κλήση:
Αναπάντητη κλήση

14.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΗ SOS
Το σύστημα διαθέτει ένα πλήκτρο που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο χρήστης μπορεί να πιέσει και να
ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι χρήστες B,C,G.
Ειδοποίηση συσκευής με SMS σε B,C,G:
Highjack Alert; http://maps.Google.com/maps

15.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Σε περίπτωση εκκίνησης κινητήρα με το σύστημα οπλισμένο ειδοποιούνται οι χρήστες.
Επίσης πραγματοποιείται ειδοποίηση σε περίπτωση που έχουμε δώσει εντολή μπλοκαρίσματος κινητήρα
και κάποιος επιχειρήσει να εκκινήσει τον κινητήρα.
Ειδοποίηση συσκευής με SMS σε Α,B,C,G:
Engine On Alert; http://maps.Google.com/maps

16.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΟΡΤΜΠΑΓΚΑΖ, ΠΟΡΤΑΣ, ΚΛΠ.
Με το σύστημα οπλισμένο, σε οποιαδήποτε παραβίαση πόρτας, πορτμπαγκάζ κλπ ειδοποιούνται οι χρήστες
A,B,C,G. Σε περίπτωση παραβίασης παγιδευμένων σημείων
Ειδοποίηση συσκευής με SMS σε Α,B,C,G:
Door Open Alert; http://maps.Google.com/maps

17.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Σημ. Η λειτουργία αυτή είναι προαιρετική και απαιτεί έξτρα μικρόφωνο.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Τηλ.. 210.28.32.104

18.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ :
Αποστολή SMS από το κινητό μας:
*1234*V#
Απάντηση συσκευής με SMS:
Factory Setting Recovered
Αντιδράσεις της συσκευής σε όλες τις περιπτώσεις

Κατάσταση

Συμβάν

Τηλεφ. Α

Τηλεφ. Β

Οπλισμένος

Κραδασμός

SMS

Οπλισμένος

Επαφή – Παγίδα

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

Οπλισμένος

Εκκίνηση κινητήρα

SMS & Κλήση

Οπλισμένος

Διακοπή ρεύματος

Αφόπλιστος

ΟΧΙ

Τηλ. G Σειρήνα Google Map
SMS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

SMS & Κλήση

SMS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS

ΝΑΙ

ΝΑΙ

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Διακοπή ρεύματος

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

SOS button

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS & Κλήση

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

Υπέρβαση ταχύτητας

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

Γεωγραφικά όρια

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

Κλείσιμο Διακόπτη ON/OFF

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Οπλισμένος

Κλείσιμο Διακόπτη ON/OFF

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

Εξασθένηση Μπατ. Όχημα

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Οπλισμένος

Εξασθένηση Μπατ. Όχημα. SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αφόπλιστος

Εξασθένηση Έστω. Μπατ.

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Οπλισμένος

Εξασθένηση Έστω. Μπατ.

SMS & Κλήση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

SMS

ΟΧΙ

ΝΑΙ
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ΟΧΙ

Τηλεφ. C
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KEN-M3 GPS Tracker with alarm
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
SMS προς KEN-M3 GPS Tracker / Alarm
Εισαγωγή Τηλεφ. αριθμών στις θέσεις A,B,C:

*1234*A69….*B69…..*C69…..#
Επαλήθευση τηλεφωνικών αριθμών:

Unarmed;A:69….B:69…..C:69…..
Απάντηση Συσκευής:

Unarmed; A:69….B:69…..C:69…..

*1234*YY#
Αλλαγή κωδικού (User Password UPWD):

*1234*Εxxxx#

Απάντηση Συσκευής:

Σημ.(xxxx= από 0000-9999)

Απάντηση Συσκευής:
Password Has changed

αριθμοί
επιλογής τουαλλαγής
χρήστη) user password ενημερώστε την Kentall Tech Τηλ. 00306948465991
Σε περίπτωση

Όπλιση συναγερμού:

*1234*S#
Αφόπλιση συναγερμού:
*1234*C#

Εντοπισμός οχήματος:

*1234*P#
Κατάσταση συσκευής (STATUS)::

*1234*X#

Απάντηση Συσκευής:

Armed forcibly
Απάντηση Συσκευής:

UnArmed

Απάντηση Συσκευής::
http://maps.google.com/maps?hl=en&q=
38.057814,023.777955

Απάντηση Συσκευής::

UnArmed;Engine:off/on;Door:off/o
n; LAC:xxxxxx;CID:xxxxx; Signal
Strength:xx $GPRMC,xxxxxx.xxx,
A,xxxx.xxxx, N,xxxxx.xxxx E,x.x,xxx.x,

Sleep Mode Ενεργοποίηση:

*1234*SL*O#
Sleep Mode Απενεργοποίηση:

*1234*SL*C#
Ρύθμιση ανιχνευτή κραδασμών (0001-0010)

*1234*VS*0003# (factory Mode)
Απενεργοποίηση ανιχνευτή κραδασμών:

*1234*VS*0000#
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Απάντηση Συσκευής:

Sleep Open
Απάντηση Συσκευής:

Sleep Close
Απάντηση Συσκευής:

Vibration Sensitivity xxxx
Απάντηση Συσκευής:

Vibration Sensitivity xxxx
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KEN-M3 GPS Tracker with alarm
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ
SMS προς KEN-M3 GPS Tracker / Alarm
Immobilizer Ενεργοποίηση:

*1234*STOP#

Απάντηση Συσκευής:

Immobilizer enabled

Immobilizer Απενεργοποίηση:

*1234*K#

Απάντηση Συσκευής:

Immobilizer disabled

Μετατόπιση Ενεργοποίηση:
xxx=ακτίνα σε μέτρα

*1234*MOVExxx#
Μετατόπισης Ακύρωση:

Απάντηση Συσκευής:

# MOVE xxx alert on!
Απάντηση Συσκευής:

# MOVE alert οff!

*1234*MOVE000#
Σειρήνας Ενεργοποίηση:

*1234*SIRENON#

Απάντηση Συσκευής:

SIREN ON OK

Σειρήνας Απενεργοποίηση:

Απάντηση Συσκευής:

SIREN OFF OK

*1234*SIRENOFF#
Ανιχνευτής Κραδασμού με ειδοποίηση SMS

*1234*H#

Απάντηση Συσκευής:

Shake alert On

Ανιχνευτής κραδασμού χωρίς ειδοποίηση SMS

*1234*N#

Απάντηση Συσκευής:

Shake alert Off

Όριο ταχύτητας Ρύθμιση

*1234*OSxxx#

xxx=Km/h

Όριο ταχύτητας Ερώτηση:

*1234*OS#

Απάντηση Συσκευής:

xxxkm/h
Απάντηση Συσκευής:

xxxkm/h

Εντολή επανεκκίνησης συσκευής (Reboot/Reset) Απάντηση Συσκευής:

*1234*Z#
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

*1234*V#



Reset OK
Απάντηση Συσκευής:
Factory Setting Recovered

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εντολή *1234*V# θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και η συσκευή θα επανέλθει στην εργοστασιακή
ρύθμιση.
Η εντολή *1234*Z# ΔΕΝ θα διαγράψει τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και η συσκευή θα εκτελέσει απλή επανεκκίνηση της
συσκευής.
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KEN-M3 GPS Tracker with alarm
Όροι Εγγύησης
KEN-M3 GPS Tracker / Alarm
Η συσκευή αυτή έχει ελεγχτεί από το εργοστάσιο, έχει περάσει όλα τα τεστ καλής λειτουργίας και συνοδεύεται με
εγγύηση.
1. Η Εγγύηση Καταναλωτών της Kentall ισχύει για την περίοδο δύο (2) ετών για τις συσκευές τεχνολογίας GPS
και ένα (1) έτος για όλα τα υπόλοιπα μέρη (ενσωματωμένες μπαταρίες, τηλεχειριστήρια, παγίδες,
καλωδιώσεις κλπ.), από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς αρκεί να έχει δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη στην
φόρμα καταχώρισης του επίσημου site www.kentall-europe.com ή www.kentalltech.com
2. Η κάρτα εγγύησης είναι υποχρεωτική για την παροχή της εγγύησης.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, από κατασκευαστική ατέλεια ή δυσλειτουργία, κατά την
περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Service Kentall θα το επισκευάσει με σκοπό την ομαλή χρήση,
χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής από τον καταναλωτή . Η Kentall Tech και ο
Αντιπρόσωπος διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αν δεν
υπάρχει απόδειξη αγοράς από τον καταναλωτή ή καταχώριση στην φόρμα δήλωσης προϊόντος στο web site
της εταιρία η ανυπαρξία της κάρτας εγγύησης.
5. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος
προς επισκευή στον μεταπωλητή ή το Service Kentall, και όποια άλλα έξοδα έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με
την επισκευή του.
6. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνουν από τον εξουσιοδοτημένο Service Kentall.
7. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες
κατασκευάστηκε.
8. Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:
• Περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας, συντήρηση και επισκευές ή αλλαγή ανταλλακτικών που οφείλονται
σε φυσιολογική φθορά.
• Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την
Kentall.
• Λάθος χρήση/χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται
στα εγχειρίδια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, πλημμελούς φύλαξης, πτώσης,
υπερβολικών δονήσεων.
• Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
• Ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στο Service Kentall.
• Σύνδεση του προϊόντος με εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός ή εγκεκριμένος από την Kentall.
• Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από: αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές,
λάθος τάσεις παροχής ρεύματος, λάθος τοποθέτηση, επισκευή/παρέμβαση μη εξουσιοδοτημένων τεχνικών,
χειρισμών ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του Αντιπροσώπου..
9. Η εταιρία Kentall και ο Αντιπρόσωπος της, δεν ευθύνονται για ζημιές σε οχήματα ή σε οποιαδήποτε
μηχανήματα και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται μαζί με το προϊόν αυτό.
Π.χ. Μπαταρίες, κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας, χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας κλπ.
10. Η εγγύηση προσφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο κατέχει νόμιμα το προϊόν μέσα στο χρόνο διάρκειάς της
αρκεί να το έχει δηλώσει στην φόρμα καταχώρισης του επίσημου site www.kentall-europe.com.
11. Η εγγύηση εντός της διάρκειας της αποτελεί την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος της συσκευής
ακόμα και σε περίπτωση μη επισκευάσεις βλάβης είναι στην κρίση του Service Kentall να
διαπιστωθεί/εγκριθεί η ανάγκη αντικατάστασης της με άλλη.
Η Kentall Europe και ο Αντιπρόσωπος της είναι στην διάθεση σας για οποιοδήποτε απορία ή πρόβλημα
προκύψει με σκοπό την καλή λειτουργία της συσκευής.
Kentall Technology Co.
Κεντρικό Service Ελλάδας
Πλαπούτα 48 Νέο Ηράκλειο
Τηλ.. 210.28.32.104
service@kentalltech.com
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