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KEN-M11 Tracker  & KEN-M11Alarm 

GSM/GPRS/GPS TRACKER 
 

USER MANUAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preface 
 

 

Εςσαπιζηούμε πος επιλέξαηε ένα από ηα πποφόνηα μαρ. Το πποφόν αςηό έσει ςποζηεί αςζηηπό ποιοηικό έλεγσο και 
καλύπηει όλερ ηιρ πποδιαγπαθέρ αζθαλείαρ και καλήρ λειηοςπγίαρ  Οι οδηγίερ αςηέρ θα ζαρ βοηθήζοςν να 

εγκαηαζηήζεηε και να πςθμίζεηε ζυζηά αςηή ηην ζςζκεςή. Διαβάζηε πποζεκηικά αςηέρ ηιρ οδηγίερ ππιν ηην ηοποθέηηζη. 

Τα σαπακηηπιζηικά και οι πποδιαγπαθέρ αςηού ηος πποφόνηορ μποπούν να αλλάξοςν συπίρ πποειδοποίηζη για λόγοςρ 
βεληίυζηρ ηηρ ζςζκεςήρ.. Ο καηαζκεςαζηήρ και οι διανομείρ ηος δεν εςθύνονηαι για οποιαδήποηε δςζλειηοςπγία ηος 

πποφόνηορ πος οθείλεηαι ζε κακή σπήζη, κακή ηοποθέηηζη ή παπέμβαζη ζηο εζυηεπικό ηηρ ζςζκεςήρ.  
 

1.  Περιγραφή ςυςκευήσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Accessory (extra) 
Second Remote control 
 

    
 
 
 
Remote control  
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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 (with uploads 60sec) 
Storage Temp               -40°C to +85°C 
Operation Temp.         -20°C to +65°C 
Waterproof grade     IP67 

 

 

4. Σνπνζέηεζε 
   Σςνιζηούμε η ηοποθέηηζη να γίνεηε από εξειδικεςμένοςρ εγκαηαζηάηερ. 

Η ηοποθέηηζη ηηρ μονάδορ ππέπει να γίνεηαι ζε ζημείο αζθαλέρ και πποθςλαγμένο από ςγπαζία και ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ. 

  Η ζςνδεζμολογία ππέπει να γίνεηαι βάζει ηυν οδηγιών όπυρ ηο ζσεδιάγπαμμα: 

Wiring diagram 
 
Καλυδιώζειρ Μονάδαρ: 

 

Μαύπο: Γείυζη /Σαζί    

Κόκκινο: +12 έυρ +40Volt  Μόνιμο από αζθαλειοθήκη.  

Άζππο:   +12 Volt μέζυ διακόπηη μησανήρ (ACC) 

Κίηπινο: Απνηηική ενηολή (-) ππορ πελέ Mπλοκαπίζμαηορ κινηηήπα. 

Ποπηοκαλί: Απνηηική έξοδορ (-) για  ζειπήνα  

 
 
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): 

Κόκκινο: Σςνδέζηε ηο ζε μόνιμο πεύμα +12Volt 

Μαύπο: Σςνδέζηε ηο με ηο Ποπηοκαλί καλώδιο ηηρ μονάδαρ. 

Καιωδηώζεηο Ρειέ (model – KEN-M11A): 

Κίηπινο τιλό:  Σςνδέζηε ηο με ηο Κίηπινο καλώδιο ηηρ μονάδαρ 

Άζππο τιλό: Σςνδέζηε ηο ζε μόνιμο +12Volt 

Κίηπινο σονηπό: Διακόπηηρ πελέ είζοδορ (μπλοκάπιζμα κινηηήπα) 

Κόκκινο σονηπό: Διακόπηηρ πελέ έξοδορ (μπλοκάπιζμα κινηηήπα) 

 

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. 
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5. Σνπνζέηεζε SIM card ζηελ ζπζθεπή. 
 (Η θάξηα SIM δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία) 

 

 

 

 

 

 

 
Η ζςζκεςή λειηοςπγεί με οποιαδήποηε κάπηα ηύπος Nano SIM όλυν ηυν εηαιπιών η οποία δεν πεπιλαμβάνεηαι με ηην αγοπά ηηρ 

ζςζκεςήρ. 

Είναι επιλογή ηος πελάηη ποια κάπηα SIM θα επιλέξει για ηην λειηοςπγία ηηρ ζςζκεςήρ. 

Οι απαιηήζειρ ηιρ ζςζκεςήρ υρ ππορ ηην κάπηα SIM για ηην ζυζηή λειηοςπγία ηηρ 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. 
 

Πξνζνρή:  

Πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηελ θάξηα SIM: 

Σνπνζεηήζηε ηελ ζε έλα θηλεηό ηειέθωλν θαη από ηηο ξπζκίζεηο απελεξγνπνηήζηε ην PIN ηεο. 

Ππαγμαηοποιήζηε μία εξεπσόμενη κλήζη για να ελέγξεηε αν η κάπηα SIM είναι ζηο δίκηςο και είναι ενεπγή. 
  
Απνζπλδέζηε ηελ ζπζθεπή ΚΕΝ-Μ11 από ηελ εμωηεξηθή ηξνθνδνζία ξεύκαηνο. 

❶ Ανοίξηε ηο ελαζηικό κάλςμμα με πποζοσή.  

❷ Τοποθεηήζηε ηην κάπηα Nano SIM με ηο ηςπυμένο κύκλυμα ππορ ηα κάηυ (βλέπε θυηό).  

Πιέζηε ηην μέσπι μέζα με ένα λεπηό καηζαβίδι ώζηε να κοςμπώζει. Εάν έσει ηοποθεηηθεί ζυζηά θα απσίζει να αναβοζβήνει ένα 

ππάζινο λαμπάκι. (ανίσνεςζη δικηύος) 

❸ Κλείζηε ηο ελαζηικό κάλςμμα επμηηικά ώζηε να μην έσει πιθανόηηηα να ειζσυπήζει ςγπαζία. 

Σώρα η ςυςκευή ςασ είναι ενεργοποιημζνη και λειτουργεί με την εςωτερική τησ μπαταρία. υνδζςτε την ςτην εξωτερική 

παροχή ρεφματοσ. 
 
Τοποθεηήζηε ηην ζςζκεςή ΚΕΝ-Μ11 ζε ανοικηό σώπο πος να ςπάπσει καθαπό πεδίο  

ππορ ηον οςπανό. Πεπιμένεηε 2-3 λεπηά ώζηε η ζςζκεςή να ζςνδεθεί με ηοςρ δοπςθόποςρ. 
 

Σημ Ή ζςζκεςή μποπεί να δεσηεί ζήμαηα από 32 δοπςθόποςρ ζςγσπόνυρ. Όζοι πεπιζζόηεποι δοπςθόποι ζςνδεθούν με ηον δέκηη ηηρ 

ζςζκεςήρ ηόζο μεγαλύηεπη ακπίβεια θα έσει και ηο ζηίγμα ηηρ.  

Όηαν η ζςζκεςή είναι έηοιμη (έσει ζςνδεθεί με ηοςλάσιζηον 3 δοπςθόποςρ) η μπλε θυηεινή ένδειξη θα αναβοζβήνει κάθε 3 

δεςηεπόλεπηα.  
 

6. Ελδεηθηηθέο ιπρλίεο GSM/GPS LED Indicator 
 
ΠΡΑΙΝΟ LED 

ηαζεξά αλακκέλν:  

Η ζςζκεςή ΔΕΝ έσει ζςνδεθεί ζε κάποιο δίκηςο κινηηήρ ηηλεθυνίαρ  

Αλαβνζβήλεη θάζε 3 δεπηεξόιεπηα:  

Η ζςζκεςή ΕΧΕΙ ζςνδεθεί ζε δίκηςο κινηηήρ ηηλεθυνίαρ. 

 

ΜΠΛΕ LED 

ηαζεξά αλακκέλν:  

ΔΕΝ έσει ζςνδεθεί με δοπςθόποςρ (βγάληε ηην ζςζκεςή ζε εξυηεπικό σώπο ώζηε να ¨βλέπει¨ οςπανό  

Αλαβνζβήλεη θάζε 1 δεπηεξόιεπην: 

Η ζςζκεςή έσει ζςνδεθεί ηοςλάσιζηον με 3 δοπςθόποςρ και μποπεί να ςπολογίζει ζηίγμα ηηρ. 
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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.  
 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Αποςτολή SMS ςτην κάρτα SIM τησ ςυςκευήσ ( Για Intertelecom αποςτολή ςτο Αγγλικό Αριθμό +44…….) 

ΕΝΣΟΛΕ ΜΕΩ SMS SEND SMS REPLY with sms 

ΟΠΛΙΗ  arm123456 Tracker is activated 

ΟΠΛΙΗ ΧΩΡΙ ΕΙΡΗΝΑ silent123456 silent  ok 

ΑΦΟΠΛΙΗ  disarm123456 Tracker is deactivated 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ  
(ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΡΤΘΜΙΕΩΝ) 

begin123456 begin ok 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΤ SMS (Factory default 123456) 123456123456 654321 password ok 

ΡΤΘΜΙΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. 
AUTHORIZED 1 

admin123456 +3069xxxxxxx 
(το +30 είναι απαραίτητο) 

admin ok 

ΡΤΘΜΙΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. 
AUTHORIZED 2 

admin123456 +3069xxxxxxx 
(το +30 είναι απαραίτητο 

admin ok 

ΡΤΘΜΙΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΟΤ ΣΗΛΕΦ. ΑΡΙΘ. 
AUTHORIZED 3 

admin123456 +3069xxxxxxx 
(το +30 είναι απαραίτητο 

admin ok 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΜΕΝΩΝ ΣΗΛΕΦ. 
ΑΡΙΘΜΩΝ (Γράφουμε τον αρθ που θα διαγραφεί) 

noadmin123456 +3069xxxxxxx 
(το +30 είναι απαραίτητο 

noadmin ok 

ΡΤΘΜΙΗ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ SMS SMS123456 sms ok 

ΡΤΘΜΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΜΟΝΟ ΜΕ SERVER (GPRS) GPRS123456 GPRS OK 

ΕΝΣΟΠΙΜΟ ME SMS smslink123456 reply with link google map 

ΕΝΣΟΠΙΜΟ ME ΣΗΛΕΦ. ΚΛΉΗ call the tracker reply with link google map 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ SLEEP MODE sleep123456 on Sleep ok 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ SLEEP MODE (report always) sleep123456 off Sleep of 

ΑΜΕΟ ΜΠΛΟΚΑΡΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ  quickstop123456 quickstok  

ΜΠΛΟΚΑΡΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ όταλ ε 
τατύτετα είλαη θάτω από  20km γηα ιόγοσς 
ασυαιείας. 

noquickstop123456 noquickstop OK 

ΜΠΛΟΚΑΡΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΑΦΟΤ ΒΗΕΙ 
Ο ΚΙΝΗΣΗΡΑ   

stop+password Stop engine Succeed 

ENGINE UNBLOCK resume123456 Resume engine succeed 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΕ ΦΟΡΕ ΘΑ ΣΕΛΝΕΙ SMS ΚΆΘΕ 
ΤΝΑΓΕΡΜΟ (001= αρθ SMS) 
Εργοςταςιακή ρφθμιςη για 5 SMS ειδοποίηςησ / 
ςυναγερμό. Ρυθμίςτε ςτο 1 για μικρότερη 
χρζωςη (1 sms = 0,19€ 

xtime123456001 
(το 1 στο τέιος εθυράδεη πόσα 
SMS ζα στέιλεη /  σσλαγερκό 

Xtime 1 

Ρφθμιςη ρολογιοφ ςυςκευήσ  (πχ. +2 is gmt +2 UK 
time zone) 

 time zone123456 +2 time ok 
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AYTOMATH ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ   
ΜΠΑΣΑΡΙΑ (OXHMATO) 

lowbattery123456 on 2 times in total in 15 minutes  

Απενεργοποίηςη ειδοποίηςησ χαμηλήσ τάςησ (V) lowbattery123456 off NolowBattery  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
TRACKER 

extpower123456 on 
send every 3 min when ext 

power is cut off. 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΤΝΔΕΗ 
TRACKER 

extpower123456 off extpower off 

ΡΤΘΜΙΗ  ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΠΧ >200μ 
(για περιπτώςεισ Parking, υνεργείων κλπ) 

move123456 0200 move OK 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ ΡΤΘΜΙΗ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ 
ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ  

nomove+password no move ok 

ΡΤΘΜΙΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΑΝΙΧ ΚΡΑΔΑΜΩΝ & 
ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ 
3 επίπεδα ρφθμιςησ (ρφθμιςη ςτο επίπεδο 2 

HIGH 1 : sensitivity123456 1 
MID   2 : sensitivity123456 2 
LOW 3 : sensitivity123456 3 

sensitivity ok 

Ενεργοποίηςη ανιχνευτή κραδαςμών  shock123456 shock on 

Απενεργοποίηςη ανιχνευτή κραδαςμών noshock123456 shock off 

Ενεργοποίηςη ειδοποίηςησ υπζρβαςησ 
ταχφτητασ km/h 

speed123456 080 
πτ όρηο εως 80 km 

speed OK 
εάλ γίλεη σπέρβασε ορίοσ 

στέιλεη αστόκατα SMS  
πτ 80+ km : 

"speed+80!+location" 

Απενεργοποίηςη ειδοποίηςησ υπζρβαςησ 
ταχφτητασ km/h 

nospeed+password no speed ok 

Ενεργοποίηςη ειδοποίηςησ κάθε φορά που ο 
κινητήρασ είναι ON ή OFF  

acc123456 acc ok 

Ακφρωςη ειδοποίηςησ κινητήρα ON ή OFF noacc123457 no acc ok 

REBOOT THE UNIT  (Απλή Επανεκκίνηςη) reset123456 
ε σσσθεσή θάλεη 
επαλεθθίλεσε. 

ΕΡΩΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΑΡΧΟΤΕ ΡΤΘΜΙΕΙ check123456 
απαλτάεη κε όιες της 

ρσζκίσεης  

 
 

Για ζύνδεζη ηηρ ζςζκεςήρ με ηην Web Platform της Kentall επικοινυνήζηε με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών 
 

Τηλέθυνο 210-2832104 ή 2170001200 ή ζηο service@kentalltech.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για οποιαδήποηε ζςμπληπυμαηική πληποθοπία, επικοινυνήζηε ζηο service@kentalltech.com 
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