Den som søker, skal finne…

Alarmknapp

Men en bærbar Tracker vil det alltid være mulig å finne ut

Når man trykker på den røde alarmknappen sendes en

hvor den du søker er. Tracker-enheten kan svare på en

SMS med koordinater til alle innprogrammerte nummer.

SMS og oppgi posisjon ved å sende tilbake SMS som

Samtidig opprettes en kontakt med hovednummer.

inneholder latitude og longitude. Du tar så denne
informasjonen og taster inn på et kart på din datamaskin.
(det følger med en CD med dette programmet).

Programmering
Kan programmeres ved at man sender SMS til enheten

Har du et Symbian Operativsystem med MobilNavigation

eller ved at man kobler den via en USB-ledning til en PC.

kart i din mobil kan du spørre om å få koordinatene rett inn

PC-programmet som følger med GH 1201 kan benyttes

i systemet slik at du kan se kartet direkte.

for å sende SMS til enheten. På denne måten kan hele
enheten oppdateres med en eneste SMS-sending.

Områdeovervåking Geo Fence
Det er mulig å lage 10 ulike områder som enheten

Knapper på enheten

gjenkjenner. Ved inn- og utpassering av disse områdene

Det finnes 5 ulike knapper på enheten. Disse kan hver for

kan den gi varsling. Man kan også spørre og få svar i

seg programmeres til ulike funksjoner etter hva brukeren

hvilket områden den befinner seg.

selv ønsker. På siden finnes dessuten en låsknapp som
låser bruken av alle knappene på fronten.

Toveissamtale
Brukeren kan selv velge om alle nummer skal kunne

Du spør – den svarer

ringes opp, eller bare utvalgte nummer (10 nummer). Når

Du kan spørre hvor den er, hvbor lenge batteriet kommer

den ringer, oppfører den seg som en vanlig telefon. Man

til å fungere, og hvor den befinner seg i forhold til inn-

svarer ved å trykke på den grønne knappen.

programmerte soner. Det er også mulig å slå av/på
sporing gjennom å sende SMS.

Tre ulike innstillinger / batteritid

Tekniske data

A ) Stand by, både GPRS og GPS er av.

Størrelse:

91 x 44 x 19 mm

B) GPS-senderen er i på-stilling.

Batteri:

750 mAh

C) Enheten slår av og på GPS-funksjonen med faste

Vekt:

80 g

intervaller.

Minne:

1 gb (16.000 plasser i minnet)

I vanlig stand by modus varer batteriet i 336 timer. Når
GPS enheten står på vaarer abtteriet i 6 timer. Om
GPS’en slår seg på en gang i timen varer batteriet i ca
120 timer.

Kan tilkobles server
Kunden kan abonnere på en servertjeneste som gjør det
mulig å få oversikt LIVA via internett eller gjennom mobiltelefonen. Gjennom å sende SMS til enheten kan
GH 1201 koble seg til serveren og laste ned all lagret
informasjon.

Trygghet mot feilaktig bruk
Det er bare de forhåndsprogrammerte telefonnummerne
som kan sende SMS-kommandoer.

I pakken
Det følger med batteri, batterilader, USB-kabel, halslenke
og en skrutrekker i pakken. Billader, esktra stort batteri
1750 mAh, lærholder finnes som ekstrautstyr.

1.

Mikrofon

2.

USB-tilkobling

3.

Lås for keybord

4.

Høytaler

5.

Keyboard, alarm-knapp

6.

Indikatorer

7.

Bryter for AV / PÅ

8.

Reset-knapp

