
A9 GPS Tracker για ηλικιωμένους, παιδιά, κατοικίδια, αυτοκίνητα, αντικείμενα 
 
Χαρακτηριστικά: 

 Μικρές διαστάσεις: 3,8 Χ 3,8 Χ 1,1εκ. 

 Μπαταρία: Λιθίου 500mAh 

 SIM: Micro SIM (Υποστηρίζει όλα τα δίκτυα) 

 Δυνατότητες: 
1. Παρακολούθηση στίγματος σε πραγματικό χρόνο. 
2. Ιστορικό διαδρομών. 
3. Πολλαπλοί γεωφράχτες (multiple Geofences). 
4. Κλήση εκτάκτου ανάγκης (SOS call). 
5. Δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας καλώντας τη συσκευή. 
6. Δυνατότητα ηχητικής παρακολούθησης του χώρου όπου βρίσκεται η συσκευή. 
7. Δυνατότητα εντοπισμού μέσω GPS, LBS & wi-fi. 
8. Δυνατότητα ενημέρωσης στίγματος κάθε 1 λεπτό, 10 λεπτά, 60 λεπτά. 
9. Διάρκεια μπαταρίας: μέχρι 5 ημέρες. 
10. Αποστολή μηνυμάτων και ιστορικό μηνυμάτων. 
  
Τρόπος λειτουργίας: 
1. Εισάγετε την κάρτα micro SIM στη συσκευή. 
2. Φορτίστε και ενεργοποιείστε τη συσκευή. 
3. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή "AIBEILE" στο κινητό σας Android ή iOS. 
4. Εισάγετε τα στοιχεία της συσκευής. 
5. Είστε έτοιμοι για παρακολούθηση! 
6. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τη συσκευή και μέσω του υπολογιστή σας 

στο: http://en.i365gps.com/  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν και η εμπορία του εξοπλισμού παρακολούθησης είναι απολύτως νόμιμη, είναι 
πιθανόν ότι τελική χρήση τους από τον εκάστοτε αγοραστή, έρχεται σε σύγκρουση με την 
υπάρχουσα νομοθεσία, όσον αφορά την προστασία και την παράνομη παρέμβαση στην 
ιδιωτική ζωή, χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικότερα για τη στήριξη των 
παράνομων δραστηριοτήτων. Η μη ορθή χρήση, για σκοπούς που δεν επιτρέπονται ή είναι σε 
αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, με κανένα τρόπο δεν ενθαρρύνεται ή διευκολύνεται από 
την U R Safe ΕΠΕ και την ιστοσελίδα www.ursafe.gr. Η U R Safe ΕΠΕ μέσω της 
ιστοσελίδας www.ursafe.gr  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παράνομη χρήση των 
προϊόντων της  από τους αγοραστές της καθώς επίσης και για την διάχυση και διανομή σε 
τρίτους που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Ο αγοραστής δηλώνει ότι, έχοντας διαβάσει και 
συμφωνήσει στα παραπάνω ότι η U R Safe ΕΠΕ δεν φέρει οποιαδήποτε αστική ή ποινική 
ευθύνη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αγορά . Εκμεταλλευθείτε τις 
δυνατότητες του προϊόντος αυτού για θεμιτούς σκοπούς. 
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