
Mini kisállat nyomkövető/PT 690 technikai leírás 

 

- Magas érzékenységű GPS vevő 

- Könnyű, formatervezett plasztik kagyló 

- Stabil GSM kapcsolat, GSM 850/900/1800/1900 

- Paraméterei: 2.95x1.34x0.28 inch (75mm x 34mm x7mm) (Hosszúság x Szélesség x 

Magasság), 34 g, kagylóház anyaga: ABS + PC 

- Szoftver: Use IOS/Android APP, alap lokációs adat: 68 Byte 

- Modulok: GSM: SIM800H, GPS: U-blox GT-1612-MT 

- RTC kalibráció: RTC időt használva a GPS nem működik csak GPS időt használva 

- Roll Call/Pozicionálás: Amikor a szerver megkapja a parancsot, az eszköz automatikusan 

letölti a valós idejű helyszíni adatokat 

- GPRS csatorna: rögzített idejű követő 

- Figyelmeztetések: A töltöttség 10% alatti. Helymeghatározás azonosítása esetén. Amikor 

figyelmeztetés történik, az eszköz rögtön betölti az információt a platformra, és addig 

fenntartja, amíg válaszinformáció nem érkezik az aktuális státuszról. A szervernek igazolnia 

kell az adatcsomagot. Amennyiben ez nem történik meg, leáll, és időzített jelentéseket küld. 

A jelentési időintervallum 60 másodperc. A GPS információi a legutolsó információk 

mindig az eszköz számára. 

- Amikor az eszköz GSM funkcióban van, vagy nem kapcsolódik a platform, a GPS adatokat 

tárolják és feltöltik a szerverre, amíg a GSM kapcsolat helyre nem áll. Egy adatcsomag 

legfeljebb 20 pozíciót tartalmazhat. 

- Amikor GPRS módban van és szétkapcsol, de a GPS jól működik, nincs probléma ugyanis a 

rögzített jelentések, helymeghatározások tárolásra kerülnek. Amikor a GPRS kapcsolat 

helyreáll automatikusan betölti a szerverre. 

- Működés közben két funkció támogatott: GPRS + SMS és csak SMS. A gyári a GPRS + 

SMS kettős modulkommunikáció. 

- Firmware frissítés: mikro USB port vagy platform 

- Reset/újraindítás: mikro USB port vagy platform. Amikor érzékeli, automatikusan újraindul. 

- Gyári reset: A platform információkat küld az eszköznek és frissíti a gyári beállításokat, 

kivéve: IP/Domain, Port, APN, felhasználónév, jelszó, eszköz ID 

- APN beállítás: mikro USB port vagy platform, APN értékek olvasásához és instrukciók 

küldéséhez. IP/Port(Platform Szerver): 54.179.149.239/6088 Domain: 



www.livegpslocate.com, APN: Empty, APN Felhasználónév: Empty, APN Jelszó: Empty, 

Dial Way: Default Domain 

- Alapértelmezett érték-eszköz IMEI, olvasható-eszköz ID 

- 3 rögzíthető telefonszám, az alapértelmezett üres 

- Az alapértelmezett rögzítési időintervallum 600 másodperc, a minimum feltöltési idő 60 

másodperc 

- Eszköz hardver verzió: csak olvasható 

- Alapértelmezett működési mód: GPRS. Választható még GPRS + SMS vagy csak SMS 

- Alacsony töltöttségi figyelmeztetés alapértelmezetten bekapcsolva 

- GPS probléma figyelmeztetés alapértelmezetten bekapcsolva 

- Karbantartás: USB firmware frissítés 

- SMS emlékeztető figyelmeztetés: Az eszköz figyelmeztető üzenetet küld a beállított 

telefonszám(ok)ra. Maximum 3 telefonszámot lehet megadni. Amennyiben a küldés 

sikertelen, az eszköz automatikusan újra próbálja 

- Akkumulátor: 3.7V~4.2V， 500mAh 

- Maximális működési feszültség: ~200mA 

- Standby feszültség: <5mA 

- Töltési feszültség: 600mA 

- Töltési időtartam: ~2H 

- Élettartam: ~72H 

- RX csatorna mennyiség: 50 

- Frekvencia: 1.57542GHz(L1) 

- RX kód: L1, C/A 

- Hideg indulási idő: 40 másodperc 

- Meleg indulási idő: 15 másodperc 

- Forró indulási idő: 3 másodperc 

- Pozíció pontosság: 15M 

- Gyorsasági pontosság: 0.1m/s 

- Fok/Szög pontosság: 0,5 fok 

- Beszerzési érzékenység: -144 

- Követési érzékenység: -150 

- Frissítési frekvencia: 1 Hz 

- GSM/GPRS frekvencia: GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 

- Hálózat kommunikációs protokol: TCP/IP 

- RX érzékenység: -107dBm (typ.)@850/900MHz，-106dBm (typ.)@1800/1900MHz 



- Maximális kimeneti feszültség: Class 4 (2W)@850/900MHz，Class 1 

(1W)@1800/1900MHz 

- GPRS adat: GPRS Class 10, Mobil státusz Class B 

- Piros indikátorfény (Power): Off – kikapcsolva vagy normál működés, On – töltés, Gyors 

felvillanás (1 másodperc) – töltés kész, Lassú felvillanás (8 másodperc) – alacsony 

feszültség 

- Kék indikátorfény (GSM): Off – kikapcsolva, On – nincs SIM kártya vagy GSM hálózat, 

Gyors felvillanás (1 másodperc) – adat küldése vagy fogadása, Lassú felvillanás (8 

másodperc) – GSM regisztrálás 

- Zöld indikátorfény (GPS): Off – kikapcsolva, On – GPS meghatározás, Villanás: GPS 

meghatározva 

- Ki/Be kapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva az On/Off gombot (3 másodpercig) 


