
МИНИАТЮРЕН ТРАКЕР И GSM ПОДСЛУШВАТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Тракера се настройва чрез изпращане на SMS команди към SIM картата, поставена в него. Всички 
настройки са без интервал и задължително завършват с #. Само главния номер може да изпраща SMS 
команди към тракера. Фабричната парола е 123456.

https://spy.bg/
https://spy.bg/sas-sim-karta-spy/920/


Задаване на главен номер

Изпратете SMS:

password,sos1,08********#

(например 123456,sos1,0884063301#) за да зададете главен контролиращ телефонен номер на, който 
след това устройството да реагира.

Смяна на езика

lag,1#

1-китайски, 2-английски, 3-френски

Задаване на SOS номер

Можете да зададете четири SOS номера с изпращането само на един SMS.

Изпратете:

sos2,номер2,sos3,номер3,sos4,номер4,sos5,номер5#

Ако искате да зададете само един номер изпратете:

sos2,номер2#

За да изтриете всички номера изпратете:

 reset#

Провеждане на разговор и изпращане на SOS съобщение

Натиснете бутон 1 и устройството ще набере главния номер.

С натискане на бутон 2 ще изберете SOS2 номера.

Ако натиснете бутона S за около 5 секунди всички SOS номера ще получат SMS с линк към текущото 
местоположение.

Отговор на входящо съобщение

aj#



Това е режима, включен по подразбиране. При него с натискането на всеки бутон ще отговорите на 
входящо повикване.

mt#

Устройството автоматично отговаря при входящо повикване без да е нужно натискане на бутон и се 
осъществява двупосочна аудио връзка между тракера и всикчи SOS номера.

jy#

При набиране на номера на тракера се включва автоматично микрофона, но е изключен 
високоговорителя и така можете тайно да чувате звук от устройството.

Установяване на местоположението

SMS със съдържание

dw#

ще Ви върне линк с текущото местоположение.

Състояние на устройството

dsp#

След този SMS ще получите информация за ID на тракера, сила на GSM и GPS сигнал, ниво на 
батерията и текущия режим на работа.

Други функции

tim,m# - задава интервал между изпращането на данни към сървъра (например: tim,20# означава, че 
за 20 минути ще бъде изпратена само една позиция).

gon# - включва проследяването в реално време (изпраща данни към приложението).

goff# - изключва проследяването в реално време

dndoff# и dndon# - в първия случай всеки може да завъни на номера на трякера, а във втория само 
SOS номер ще може да озъществява връзка.

lon# - включва светлинната индикация (диодите са включени по подразбиране).

loff# - изключва светлинната индикация.



password,t,new password# - смяна на паролата за контрол над устройството. Фабричната парола е 
123456.
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