EV-602 GPS lokalisatoren er en personlig fjernbetjening og posisionerings enhed med indbygget
GPS og GSM/GPRS teknologi i kompakt størrelse. Den kan sende længe og bredde koordinater til
din mobiltelefon med SMS. Af dette kan du finde placeringen på Google Maps eller andre kort
software. Lokalisatoren kan også uploade positioneret data via GPRS til en udpeget server.
Brugeren kan søge i real-time lokaliseringens historiske bane via internettet. Disse funktioner er for
beskyttelse og ransagning af børn og ældre. Den kan desuden benyttes til andre formål så som aktiv
beskyttelse og sporing af dyr.
Funktioner:
1. Real-time lokalisering og sporing. Send en SMS til en GPS lokalisator, og den vil sende dig
en besked tilbage med længde og bredde koordinater, samt hastigheden på det lokaliserede
emne. På denne måde kan du finde den eksakte placering ved hjælp af det gratis Google
Map eller anden kort software.
2. Geo-hegn: Det vil sende en advarsel til de godkendte numre, når noget er i strid med det
begrænsede område du har oprettet.
3. To vejs kommunikation: Du kan tale med det lokaliserede mål via GPS lokalisatoren
ligesom en mobiltelefon, og du kan også lytte til lydene omkring GPS lokalisatoren
hemmeligt, i op til 5 meter.
4. SOS-knap: Tryk på SOS knappen og GPS lokalisatoren vil sende en alarm, med den eksakte
lokation til de godkendte numre, for øjeblikkelig hjælp.
5. Hastighedsoverskridelses alarm: Den vil sende en hastighedsoverskridelses alarm til de
godkendte numre når det lokaliserede emne overskrider den begrænsede hastighed.
Ekstra funktioner:
1. Indbygget SIRF Star 3 chipset, glimrende for fastsættelse af positionen ved selv et svagt
signal.
2. Fungerer godt selv i områder hvor det kan være svært at se himlen som i områder med
mange kløfter.
3. Indbygget GSM/GPRS modul, som understøtter 4 frekvenser GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Mhz.
4. Virker over hele verden.
5. Support taleopkald.
6. Support SMS kommunikation eller GPRS TCP tilslutning.
7. Få lokaliserings information via mobiltelefon, SMS eller undersøg stien på internettet.
8. De tilgængelige SMS tager styringskontrolsystemet, ændre opsporings funktionen eller
skifter GPS.
9. Support opsætter tre telefonnumre.
10. De væsentligste teknologiske indeks i enheden er i overensstemmelse med den
internationale standard for GSM-mobiltelefoner.
11. Lang batterilevetid mellem opladningerne.
12. Transportabel kompakt størrelse. Low power design.
Applikationer:
1. Overvåge og beskytte børn, ældre og handicappede.
2. Beskyttelse mod tyveri af strongbox, køretøj og udendørs udstyr, gods.
3. Baseret på GSM-netværk og internettet, denne serie af produkter giver personlige tjenester
for virksomheder, organisationer og privatpersoner.
4. Brugerne kan søge information om positionering eller bevægelses lokationer understøttet af
dette produkt på mobiltelefonen eller en personlig computer osv.

