
SMS parancsok listája 

GT03-A  és  GT03-B modell 

A parancsok kiadásánál lényeges betartani a formátumot, azaz kis-nagybetű  

és szóköz, vessző érzékeny.. 

Funkció Parancs formátuma Magyarázat 

SOS szám 
megadása 

SOS,A,+36azönszáma# 
Példa: SOS,A,+367094523417# 

Létre hozhat több SOS-számot is, ebben a 
formátumban: 
SOS,A,+36azönszáma, +36masikszam, 
+36harmadikszam# 
Az SOS szám lényege, hogy ezen kívűl más 
nem konfigurálhatja eszközét, emellett a 
riasztásokat ide fogja küldeni... 
Válasz SMS: OK 

SOS szám törlése 
SOS,D,+36azönszáma# 
Példa: SOS,D,+367094523417# 

A fent leírt parancs "A" helyett "D" azaz delete 
kóddal.  Lehet egyesével, vagy többet 
egyszerre is törölni.. 
Válasz SMS: OK 

APN beállítások 
APN,azönszolgáltatójánakapnje# 
Példa: APN,online# 

Szolgáltatótól függően kell megadni az APN 
elérhetőséget az eszköznek.. 
Telenor:  APN,online# vagy APN,net# 
Vodafone: APN,internet.vodafone.net# 
T-kom:  APN,internet# 
Válasz SMS: OK 

Szerver 
konfigurálása 

SERVER,1,ahovakapcsolodunk, 
port,protokoll# 
Példa: 
SERVER,1,gt03b.goobaby.net,8827,0# 
Példa: 
SERVER,1,gt03a.goobaby.net,8827,0# 
 

Ha interneten akarjuk követni készülékünket, 
meg kell adjuk az eszköznek, melyik szerverrel 
kommunikáljon.. Ez persze lehet bármelyik 
szerver, de az elérés formátuma csak így 
működik.. A SERVER,1, domain,port,0# 
A domain helyett lehet IP cím is.  
A SERVER,1, ideazipcim,port,0# 
Az "1" kód helyett "0" írása a szerverkapcsolat 
bontását eredményezi 
Válasz SMS: OK 

Szerverre nem 
akarunk 
kapcsolódni 

SERVER,0,ahovanemakarunk, 
port,protokoll# 
Példa: 
SERVER,0,gt03a.goobaby.net,8827,0# 

Gyári beállítások 
visszaállítása 

FACTORY# 

Ezzel a paranccsal visszaáll a gyári 
beállításokra az eszköz, minden beállítás 
elveszik, melyet eddig alkalmaztunk.. 
Válasz SMS: "várjon 1 percet és újraindul" 

Az eszköz 
újraindítása 

RESET# 
Reset paranccsal újraindul az eszköz, de a 
beállításaink megmaradnak.. 
Válasz SMS: "várjon 1 percet és újraindul" 

GPRS kapcsolat ki 
és bekapcsolása 

GPRSON,1#    Bekapcsolás 
GPRSON,0#    Kikapcsolás 

Ha nincs szüksége internetes kapcsolatra és 
online lekérdezésre, azaz elég a GSM 
kapcsolat SMS-el, akkor ki tudja kapcsolni a 
funkciót.. (a gprs kummunikáció is pénzbe 
kerül, ezért sokan lekapcsolják) 
Válasz SMS: OK 
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A készülék 
verziójának 
lekérdezése 

VERSION# 

Kapott praméterek lehetnek pl: 
[VERSION]GT03BM _31_7W23MR_B25 
E_LG32_WM [BRANCH]2013013  
1 GXQ23_08B 

A készülék 
paraméterek 
lekérdezése 

PARAM# 
Példaként: 
IMEI:353419039236505;TimeZone:E,8 
,0;SOS:18007556210,,,;Sensor:5;Alarm:3; 

GPRS beállítások 
lekérdezése 

GPRSSET# 

Példaként: 
GPRS:ON;APN:CM 
NET,0,0.0.0.0,,;LBS 
Upload_GPSUpload_GPSWorkInterval:2,20,30; 
Server:1,gt03a.goobaby.net,8 
827,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=; 

   

   

   

   

Még szerkesztés alatt.. 
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