
 

GF-21 GPS tracker 

Vejledning 

Tracking platform: www.365gps.com 

Android-applikation: GPS365 

iOS-applikation: GPS365 

Login-id: IMEI-nummer (15 cifre påtrykt enheden) 

Standard adgangskode: 123456 

Forberedelse inden brug 
Brug et nano sim-kort, som er kompatibelt med 2G GSM-netværk.  

Hvis kortet er nyt, går der ca. 24 timer, inden det er aktiveret korrekt. 

Du skal også indstille SIM-kortets PIN-kode. Åbn GPRS og opkalds-ID Visning af sim-kortet. 

 

Tænd 
Indsæt nano-sim-kortet i trackerens sim-kortslot. 

Tænd/sluk-knappen er den sorte knap ved siden af sim-kortsporet. 

On: Langt tryk i 3 sekunder 

SOS: Tryk i 3 sekunder i tændt tilstand 

Off: Langt tryk i 10 sekunder (med sim-kort) 

        Langt tryk i 3 sekunder (uden sim-kort) 

Konto login 
IMEI-nummeret står på trackere. Det fungerer som login-ID. 

Åben APP for 365GPS: 

Login-ID : IMEI-nummer (15 cifre) 

Adgangskode : 123456 

LED lys 
Rød : Batteri, langsom normal, hurtigt lavt batteri, lyst ved opladning 

Gul : GSM, langsom normal, hurtigt søgesignal, lys ingen sim 

Blå : GPS, langsom normal, hurtig søgning, lys får GPS ingen sim 

SMS-kommandoer 
000 # nummer # nummer # nummer # (indbinding af tre telefoner) 

111 TF-kort Stemmeoptagelse 10 minutter pause 

222 TF-kort Stemmeoptagelse 10 minutter pause, automatisk optagelse 10 minutter igen hvis nogen 

stemme 

333 stemmeaktiveret opkald til opkaldsnumre 

444 slet alt indhold i hukommelsen 

555 sluk for alle funktioner 

666 vibrationsalarm SMS til bindingsnummer 

777 vibrationsalarmopkald til bindende numre 



 

888 afspil hukommelsesoptagelsen --- dette kræver en højttaler 

999 SMS Koordinat Positionering 

SMS-betjening 
Spørg IMEI-nr .: "imei#" 

Gendan standardadgangskode: "pwrst" 

Gendan til fabriksindstillingerne: "1122" 

Indstil upload-interval: "time#minute" (minutinterval 1-120 minut); "md#second" (andet interval 

10-60 sekunder) 

Åbn / luk LED: "LED#on, LED#off" 

APN-indstillinger: "APN#parameter#account#password#" 

Fjern genstart: "sysrst" 

Vibrationsalarm: "6666#on# / 6666#off#" 

Rediger IP-adresse: "domain # IP # Port ID #" 

Heartbeat Packet Time: heartbeat#No.#(no.=second) 

  

Specifikationer: 

Modelnummer: GF-21 

Materiale: Plastic 

Størrelse: 2,6x1,3x4,3 cm 

Batteri: Indbygget 5V 350mAh genopladeligt batteri 

Farve: Sort 

Opladningsindgang: 5V 

Kommunikationsfrekvens: 850/900/1800 / 1900MHz 

Positioneringstilstand: WIFI + LBS + GPS 

arbejdstemperatur: -20-85 ° C 

 


