
 

Mini nyomkövető tracker Használati utasítás 

Üzembe helyezés:  

Először is szüksége lesz egy SIM kártyára, amin előzőleg kikapcsolta a PIN kód védelmet. Ezt 

megteheti bármilyen mobiltelefonn al, ami az adott SIM kártyát használni tudja (kártya független 

telefonok esetén bármilyen SIM, kártyafüggő telefonok esetén az adott szolgáltató SIM kártyája). 

FIGYELEM! A SIM kártyán minden esetben kell legyen pénz feltöltés ahhoz, hogy válasz SMS-t tudjon 

küldeni. 

1. Csomagban található töltővel töltse fel a készüléket hosszabb használat előtt. 

2. Készülék oldalán található nyílásba helyezze be a SIM kártyát, a nyílás mellett található ábra 

szerint. Ekkor a készülék kék villogással jelzi, hogy felismerte a SIM-et. 

3. Helyezze el a készüléket oda, aminek a helyzetét követni szeretné. 

Helyzet meghatározása: 

Küldje SMS-ben a 6660000 vagy a 8880000 kódot a készülékbe helyezett SIM kártya telefonszámára. 

Ekkor a készülék rövid időn belül (maximum néhány perc) válasz SMS-ben küldi a helyzetét. Ennek 

értelmezése a következő módon történik: 

1. Látogassunk el a http://cellidfinder.com/ weboldalra. 

2. Jobb oldali beviteli mezőbe adjuk meg az SMS-ben található adatokat 

a. Net mezőbe az SMS-ben kapott ’mcc’ és ’mnc’ értékeket egymás után írva, például 

abban az esetben ha: mcc=123 és mnc=567 a Net mezőbe írja be azt, hogy 123567 

b. LAC mezőbe írja az SMS-ben kapott lac értéket  

c. CellID mezőbe írja az SMS-ben kapott cellid értéket 

3. Pipáljuk ki a ’Google data’ melletti jelölőnégyzetet. 

4. Kattintsunk a ’Submit’ gombra.  

Várjon néhány másodpercet. Ezután a jobb oldali térképen láthatja a készülék megközelítőleges 

helyzetét.  

SOS gomb használata: 

Küldje SMS-ben a készüléknek a #711#öntelefonszáma#0000#1##. Például : 

#711#06307643452#0000#1##.  Ezután ha megnyomja a készülék oldalán az SOS gombot 

hosszan, a készülék jelez az elmentett telefonszámra. 
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