
Funkció A parancs begépelés formátuma Válaszüzenet

Indítás begin+password  (példa: begin 123456) begin ok

Jelszó csere (alap:123456)
password+OldPassword+space+NewPassword  

(példa: password 123456 555555) password ok

A kezelő telefonszámának megadása (ide fog 

riasztásokat küldeni)

admin+password+space+PhoneNumber (példa: 

admin 123456 0036709333222) admin ok 

A kezelő telefonszámának törlése
noadmin+password+space+PhoneNumber to be 

deleted (példa: noadmin 123456 0036709333222) noadmin ok 

Valósidejű pozíció lekérdezése
Egyszerűen hívja fel a készüléket, azaz a benne lévő 

sim kártya számát GPS coordinate and info

Automatikus pozíció küldés

30 másodpercenként 5 alkalommal t030s005n+password

5 percenként 26 alkalommal t005m026n+password

1 óránként 10 alkalommal t001h010n+password

30 másodpercenként rengeteg alkalommal t030s***n+password 

Ne legyen pozíció küldés notn+password notn ok

Váltás lehalgatás módra monitor+password (példa:monitor 123456) monitor ok 

Váltás nyomkövetés módra tracker+password (példa: tracker 123456) tracker ok

Terület kerítés megadása (Geo Fence)
stockade+password+space+longitudeE/W,latitudeN/S

; longitudeE/W,latitudeN/S stockade ok

Kerítés adatok törlése
nostockade+password (példa: nostockade 123456) nostockage ok

Riasztás mozgásra move+password (példa: move 123456) move ok

Riasztás mozgásra kikapcsolása nomove+password (példa: nomove 123456) nomove ok

Riasztás sebességtúllépés esetén
speed+password+space+080 (példa: speed 123456 

080) speed ok

Sebességriasztás kikapcsolása nospeed+password (példa: nospeed 123456) nospeed ok

IMEI szám lekérdezése imei+password (példa: imei 123456)

SMS center telefonszám megadása (saját számunk, 

amiről sms parancsokat elfogad és csak erről)
adminsms+password+space+cell phone number 

(példa: adminsms 123456 0036709333222)

SMS center telefonszám törlése
noadminsms+password (példa: noadminsms 123456)

Low battery alert low battery+Geo-info



SOS riasztás a center számra
3 másodpercig tartsuk lenyomva az sos gombot a 

készüléken help me !+ Geo-info

Time zone setting time+space+zone+password+space+TimeZone

home page setting
home+password+space+the website you want to set

Link legyen a válasz sms pozició lekérdezés esetén
smslink+password

Text formátum legyen a válasz sms pozició lekérdezés eseténsmstext+password

Újabb készülékek, újabb funkciói

Egyszeri pozíció lekérdezés sms-ben smsone123456

Idő limit funkció tlimit123456 100

Idő limit funkció megszüntetése tlimit123456 0

Mozgás érzékelés

shake123456 0-10 (első érték 0 vagy 1, funkció ki-be 

kapcsolás, második érték érzékenység beállítása 10-

es skálán)

Aktivál SD kárty a rögzítés, logolás sdlog123456 1

SD kártya logolás megszűntetése sdlog123456 0

Küldje az SD kártyán lévő adatokat GPRS szervernek
readsd+password+space+1

Ne küldje az SD kártyán lévő adatokat GPRS 

szervernek readsd+password+space+0

Küldjön egy Google Map linket a helyzeti pozicióról smslinkone+password link to google map

Hány másodpercenként frissítse a GPS jelet
gpsautosearch123456 120

120 means 120 seconds, 

and 120 is the minimum

Gyári firmware default-ra állítása format

Firmware versio lekérdezése version+password TK102 V1.0-110707 ok! 

GPRS Function

Setup APN
apn+password+space+the customer’s APN 

CONTENT

Setup APN username apnuser+123456+space+The APN'S USER NAME

Setup APN password
apnpasswd+123456 +space+THE APN'S 

PASSWORD

Setup IP address & Port adminip+password+space+ip address+space+port

Cancel IP address & Port noadminip+password



Set GPRS MODE-UDP gprsmode+password+1

Set GPRS MODE-TCP(default) gprsmode+password+0


