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KEETEC GPS SNIPER  MOBIL ALKALMAZÁS 

ANDROID ÉS IOS operációs rendszerhez 

 

A Keetec GPS Sniper mobil alkalmazás lehetővé teszi a felhasználónak a Keetec GPS Sniper vezérlését okostelefonon. Az 

alkalmazás ANDROID és IOS operációs rendszerhez elérhető. Szabadon letölthető a GOOGLE PLAY és az APPLE STORE-ból. 

Az alkalmazás letöltése és telepítése ingyenes! 

A járműbe telepített vezérlőegység és az alkamazás közötti kommunikáció SMS parancsokon keresztül történik, melyeket 

az alkalmazás maga küld a hattérben. 

Biztonsági okból a nem kivánt SMS parancsok elküldésének megelőzése érdekében szükséges az ikont nyomva tartani az 

aktiváláshoz.  

Figyelem! Mielőtt először behelyezi a SIM kártyát, kapcsolja ki a PIN kód kérés funkciót! 

Ha a MONITOR módot is használni szeretné, a hívószám azonosítás funkciót is be kell kapcsolni! 

Keetec GPS Sniper alkalmazási felület a GOOGLE PLAY STORE-ban 

 

Miután letöltötte az alkalmazást állitsa be a jármű paramétereit. 

Klikkeljen a “CAR LIST”/Járműlista  menüre, a sáv alján. Itt találhatja az aktuális járművek listáját. 

Jármű hozzadasához klikkeljen az “ADD CAR”-ra.  

Figyelem! AZ IOS alkalmazás eltérő ikonokat használhat! 



 www.autoextrak.com  

 

Töltse ki a szükséges információkat a járműről 

CAR: Jármű leírása (márka,model, évjárat, rendszám) 

PIN: PIN kód szükséges a járműben lévő egység vezérléséhez (gyári kód 4321) 

PHONE NR: a vezérlő egységben lévő SIM kártya telefonszáma  

Miután befejezte az adatok bevitelét és leellenőrizte a vezeték csatlakozásokat a járműben, lehetőség van az alkalmazás 

működésének ellenőrzésére. Először próbálja ki a jármű helyzet meghatározás funkció működését. 

Tartsa nyomva a “LOCATE” ikont 1 másodpercig. A rendszer a GPS koordinátákkal együtt megjeleníti a jármű helyzetét, 

amennyiben a vezérlőegység helyesen van a járműben csatlakoztatva és a bevitt adatok is helyesek. A parancs küldés és a 

válasz  fogadás közötti idő kb 30-60 másodperc! 

 

TULAJDONSÁGOK 

FŐKÉPERNYŐ 

LOCATE: a megfigyelt jármű aktuális GPS helyzetét és állapotát jelzi ki  

A jármű helyzete térképen tekinthető meg, melyet az üzenetben lévő  linkre kattintva tekinthet meg. A térkép 

megnyitásához a mobiltelefonnak internet kapcsolattal kell rendelkeznie. 

MONITOR: GPS védelmi mód BE/KIKAPCSOLÁS. Hanghívást generál a GPS SNIPER telefonszámára, amelyet aktiválás esetén 

2 csengés után az elutasít. Amennyiben a felügyelt jármű helyzete bármilyen módon  megváltozik, a  Keetec GPS Sniper  

értesítést küld. 

ANTI TOW(Vontatás elleni védelem): KI/BE kapcsolás. A jármű vontatás elleni védelemre szolgál, a gyújtás  kikapcsolt 

állapotában. 

OUTPUT: USER módban a kimenet BE/Kikapcsolás idejének hosszának beállítására szolgál. Kiegészítő eszköz vezérlésére is 

használható, mint pl. fűtés 

FUNKCIÓK: Más rendszer tulajdonságok 
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TULAJDONSÁGOK RÉSZLETES LEÍRÁSA  

FUNKCIOk ikon: 

 

 

Klikkeljen a tulajdonságok megjelenítésére 

CONFIG: aktuális beállítások megjelenítése 

HISTORY: utolsó események és riasztások megjelenítése 

SIGNAL: Aktuális GSM és GPS jel  erősségének lekérése 

TILT: Dőlés érzékelő érzékenységének beállítása 
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SPEED: sebességhatár beállítása 

ANTI JAMM ellenes védelem: GSm jel zavar/akadály észlelés KI/bekapcsolása  

SLEEP: SLEEP mód aktiválása (GSM es GPS KIkapcsolva) 

RING: Riasztás hang hívás BE/Kikapcsolás  

PARKING: parkolás időzítés, ha lejár, SMS-t küld 

BATTERY: jármű akkumulátor feszültség minimum határ értékének beállítása 

Mindegyik funkció az alkamazás hátterében küldi az SMS parancsot, és amennyiben a CONFIRMATION/megerősites aktív, 

akkor a felhasználó SMS-ben is megkapja a megerősítést, a parancsok végrehajtásáról. 

Beállítási oldal 

CONFIRMATION/megerősítés: SMS megerősítés funkció BE/Kikapcsolása  

CONFIG TEL: adja meg az engedélyezett telefonszámot a felhasználóval történő 

kommunikációhoz (max 3 telefonszám adható meg) 

CONFIG PIN: állítsa be a PIN kódot, a funkciók vezérléséhez 

CONFIG OUTPUT: állítsa be az OUT1 és OUT2 kimenetek funkcióját 

OUT1-USER mód. A kimenet működési idejét a felhasználó határozza meg. A 

funkció BE/KIkapcsolható a menüben: HOME-OUTPUT az időtartam beállítása. 

ARM mód. A kimenet automatikusan kapcsol be, mialatt a MONITOR védelem 

aktív. 

OUT2 -30s mód: a kimenet 30 másodpercig aktív, bekapcsolt riasztónál  

-60s mod: a kimenet 60 masodpercig aktív,  bekapcsolt riasztónál  

CONFIG INPUT: válassza ki a bemenet minimum impulzus hosszát, amennyi 

szükséges a  riasztó bekapcsolásához, ha a jármű riasztó csatlakoztatott. 

CONFIG TEXT: állítsa be az SMS szöveg tartalmát 

CONFIG DISTANCE: állítsa be a GPS védelem (MONITOR, ANTI TOW) 

intervallumát, a beállított intervallum hossztól függ  a riasztó bekapcsolás és SMS küldés. 

-PERIOD: állitsa be a jármű megfigyelés/monitoring időközét, a GSP riasztó bekapcsolása eseten( érték, a megtett 

kilométerben, az aktuális jármű helyzetét automatikusan SMS-ben jelenti. 

-COUNT: állitsa be az összes küldött SMS számát, amely a monitoring/megfigyelés alatt lesznek elküdve, miután a GPS 

riasztó bekapcsol. 

-DISTANCE: állitsa be az értéket a riasztó bekapcsolásához, amennyiben a GPS helyzete megváltozik. (érték megtett 

kilométer után, ha megváltozik a parkoló autó helyzete.) 

CONFIG APP/ALKALMAZÁS KONFIGURÁCIÓ 

PIN APP: Az alkalmazás PIN-kódos védelme  

TON APP: ikonok hangjelzése 

VIBRATION: ikonok rezgése 

ALARM SOUND: az alkalmazás hangjelzése riasztás kioldáskor 

DEFAULT: egység visszaállítása a gyári beállításokra 
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ALKALMAZÁSI FELÜLET 

 


