
 

G.O. box 20 SMART GPS - GEOLOCATION TRACKER 

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 
 
 

1. Έλεγχος εξοπλισμού 
Το κιτ GObox περιλαμβάνει:  
Μία μονάδα παρακολούθησης GPS με ενσωματωμένη κάρτα 
SIM. Ένα καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 0,55 m με  
μονωμένους ακροδέκτες τύπου U / 6 mm. Μία προ 
καλωδιωμένη ασφάλεια προστασίας T2A-250V. Ένα Velcro 
στερέωσης με ταινία διπλής επικολλήσεως. Το φυλλάδιο 
οδηγιών.  
 

2. Σύνδεση - Στερέωση 
Επιλέξτε μια κατάλληλη κρυφή θέση στο όχημα που πρέπει να παρακολουθήσετε κοντά στην 
μπαταρία ή σε οποιαδήποτε μόνιμη παροχή τάσης 12 V. DC.  
Καθαρίστε μια επίπεδη επιφάνεια του οχήματος ή την ίδια την μπαταρία, όπου θα στερεώσετε  
το GObox. Συνδέστε τα καλώδια: τον ακροδέκτη του κόκκινου καλωδίου στον θετικό (+) 
και το άλλο στη γείωση (-). Ξεκολλήστε την ταινία διπλής επικολλήσεως που έχει το Velcro και 
κολλήστε το GObox στην επιφάνεια που επιλέξατε πιέζοντας μέτρια και ομοιόμορφα.  
Συνδέστε το βύσμα της συσκευής με την καλωδίωση. 
 

3. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας GObox 
Ξεκινήστε με ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στο https://go-box.fr/en  
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη (Registration) σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται. 
Απαιτούνται τα στοιχεία σας, email και ένας κωδικός (Password) αποτελούμενος κατ’ ελάχιστων από 
8 χαρακτήρες συνδυάζοντας υποχρεωτικά αριθμούς, γράμματα και σύμβολα, πεζά και κεφαλαία. 
Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία με τα πραγματικά σας στοιχεία. Στην συνέχεια 
χρησιμοποιήστε τον κωδικό IMEI που αναγράφεται πάνω στην συσκευή (σε αυτοκόλλητο και με bar-
code) και τον κωδικό σύζευξης που εμφανίζεται στην φωτογραφία του φυλλαδίου που 
περιλαμβάνεται στην συσκευασία κάτω από τον κωδικό IMEI (CODE D’ APPAIRAGE) για να 
ενεργοποιήσετε την συσκευή. 
 

4. Ρυθμίσεις χρήστη 
Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και διεκπεραιώσετε την καταβολή της ετήσια συνδρομή σας 
(36 €) μπορείτε: Να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας GObox (απαιτείτε τουλάχιστον 1 ώρα για 
την πρώτη φόρτιση εγκατάστασης). Να εντοπίστε το όχημά σας με ακρίβεια θέσης μικρότερη από 10 
μέτρα. Να ενημερώσετε τα στοιχεία του οχήματος σας ή των πληροφοριών χρήστη. Να ενεργοποιήστε 
ή να απενεργοποιήστε τη λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού. Να ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε 
τη λειτουργία προειδοποιήσεων SMS (χαμηλή μπαταρία, ανεπιθύμητη κίνηση). Να διαχειριστείτε το 
πρόγραμμα εξυπηρέτησης σας (αίτημα κατάργησης σύνδεσης, νέα συνδρομή, κ.α.) 
 

5. Kωδικός σύζευξης 
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό IMEI που αναγράφεται πάνω στην  
συσκευή (σε αυτοκόλλητο και με bar-code) και τον κωδικό 
σύζευξης που εμφανίζεται στην φωτογραφία του φυλλαδίου που 
περιλαμβάνεται στην συσκευασία (όπως εμφανίζεται στο 
παράδειγμα δεξιά) κάτω από τον κωδικό IMEI (CODE 
D’APPAIRAGE) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τέλος φυλάξτε για μελλοντική χρήση το έντυπο 
που συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία, καθώς ο κωδικός IMEI καθώς και ο κωδικός σύζευξης 
(CODE D’APPAIRAGE) είναι μοναδικοί κωδικοί που αφορούν κατά αποκλειστικότητα την συσκευή σας 
και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να είναι σε λειτουργία. 
 
 



 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Dimensions boitier - Casing dimensions 

Dimensions avec cable - Dimensions with cable 

Autonomie secours - Battery autonomy (back-up) 

Temperature de service - Operating temperature 

Temperature de stockage - Storage temperature 

Humidite - Humidity 

Frequence GSM - GSM frequencies 

Precision de geolocalisation - Position accuracy 

Tension de service - Operating voltage 

Fusible de protection - Fuse protection 
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Πιστοποίηση & Εγγύηση 
  

 Πιστοποίηση - Έγκριση CE 

 Στεγανοποίηση - Προστασία εισόδου IP64 

 Εγγύηση ηλεκτρονικής συσκευής 1 έτος 

 Εγγύηση μπαταρίας της συσκευής 6 μήνες 

 

Προειδοποιήσεις – Όροι εγγύησης  

Η εγγύηση είναι άκυρη και δεν ισχύει εάν τα αυτοκόλλητα ασφαλείας (σφραγίδες παραβίασης) του ιχνηλάτη GPS 

GObox παραμορφωθούν, τροποποιηθούν ή αφαιρεθούν. 
 

 

 

 
 
 
 

Το GObox είναι ένα εμπορικό σήμα της AUVRAY 
 

 
 

www.auvray-security.com 
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