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Περιγραφή Συσκευής LiveBox24

Η συσκευή LiveBox24 είναι μια συσκευή που συνδυάζει δέκτη GPS και ένα μίνι κινητό τηλέφωνο 
σε  μια  μικρή  και   εύκολη  στην  χρήση  συσκευασία.  Το  βασικό  hardware  της  συσκευής 
κατασκευάζεται από κινέζικα εργοστάσια ενώ το firmware – πρόγραμμα που τρέχει η συσκευή – 
είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας livetrack24 – Leonardo Live. 

Τα βασικά της χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα είναι:

• Εύκολη στην χρήση

• Μικρή και ελαφριά

• Μεγάλη ακρίβεια GPS (SIRF 3 chip)

• Στέλνει το στίγμα ανά 10 δευτερόλεπτα

• Οικονομική στην χρήση, με τα υπάρχοντα προγράμματα της ελληνικής αγοράς το κόστος 
είναι 2 – 3 λεπτά του ευρώ ανά ώρα λειτουργίας

• Διάρκεια μπαταρίας 8 ώρες και δυνατότητα ανταλλακτικής φτηνής μπαταρίας από Nokia

• Δοκιμασμένη λύση 
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Συσκευή – Παρελκόμενα

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

• Την συσκευή 
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 1100 mAh τύπου Nokia BL-5C
• Φορτιστή 
• Φορτιστή αυτοκινήτου 
• Καλώδιο USB φορτιστή ( δεν συνδέεται στον H/Y)
• Αδιάβροχη θήκη
• Λουράκι
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Λειτουργία Συσκευής

Κόκκινο  LED – ένδειξη μπαταρίας
Αναμμένο Φορτίζει
Σβηστό Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας ή έχει 

τελειώσει η φόρτιση
Flash 
(κάθε 0.1 δευτερόλεπτο)

Τελειώνει η μπαταρία

Flash 
(αναμμένο για 1 δευτερόλεπτο και σβυστό για 
2 δευτερόλεπτα)

Σε κανονική λειτουργία
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Blue LED - indicating GPS status
Αναμμένο Έχει πατηθεί κάποιο κουμπί
Flash 
(κάθε 0.1 δευτερόλεπτο)

Η συσκευή ξεκινάει την λειτουργία της, αυτό 
διαρκεί 10-30 δευτερόλεπτα στο άνοιγμα της 
συσκευής

Flash 
(αναμμένο για 0,1 δευτερόλεπτο και σβηστό 
για 2,9 δευτερόλεπτα)

Επαρκές σήμα GPS

Flash 
(αναμμένο για 1 δευτερόλεπτο και σβηστό για 
2 δευτερόλεπτα)

 Δεν υπάρχει σήμα GPS

Green LED - indicating GSM status
Αναμμένο Είναι σε εξέλιξη μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη 

κλήση
Flash 
(κάθε 0.1 δευτερόλεπτο)

Η συσκευή ξεκινάει την λειτουργία της, αυτό 
διαρκεί 10-30 δευτερόλεπτα στο άνοιγμα της 
συσκευής

Flash 
(αναμμένο για 0,1 δευτερόλεπτο και σβηστό 
για 2,9 δευτερόλεπτα)

Η συσκευή στέλνει με επιτυχία στοιχεία στο 
livetrack24.com

Flashi 
(αναμμένο για 1 δευτερόλεπτο και σβηστό για 
2 δευτερόλεπτα)

Υπάρχει πρόβλημα στην σύνδεση με το δίκτυο 
της κινητής τηλεφωνίας ή με την κάρτα SIM

Κουμπί On/Off  
• Για άνοιγμα – κλείσιμο της συσκευής. Πρέπει να το κρατήσετε πατημένο για 4-5 

δευτερόλεπτα (εμπειρικά μετρώντας γρήγορα μέχρι το 15)

Κουμπί SOS 
• Πατήστε το 3 φορές συνεχόμενα για να σηματοδοτήσετε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
• Πατήστε το για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση
• Πατήστε το κατά την διάρκεια συνομιλίας για να αυξήσετε την ένταση

Κουμπί B

• Πατήστε το 3 φορές συνεχόμενα για να σηματοδοτήσετε ομαλό τερματισμό της 
δραστηριότητας σας

• Πατήστε το για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, να ακυρώσετε μια κλήση ή να 
ολοκληρώσετε την συνομιλία σας 

Κουμπί C 
• Πατήστε το για να καλέσετε τον αριθμό που έχετε προγραμματίσει
• Πατήστε το κατά την διάρκεια συνομιλίας για να μειώσετε την ένταση
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Hardware
GSM module embedded GSM 900/1800/1900Mhz
embedded GSM 850/900/1800/1900Mhz
and GPRS TCP/UDP
GPS Chipset latest GPS SiRF-Star III chipset
GPS Sensitivity -158Db
GPS Frequency L1, 1575.42 MHz
C/A Code 1.023 MHz chip rate
Channels 20 channel all-in-view tracking
Position Accuracy 10 meters, 2D RMS
Velocity Accuracy 0.1 m/s
Time Accuracy 1 us synchronized to GPS time
Default datum WGS-84
Reacquisition 0.1 sec., average
Hot start 1 sec., average
Warm start 38 sec., average
Cold start 42 sec., average
Altitude Limit 18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity Limit 515 meters/second (1000 knots) max.
Acceleration Limit Less than 4g
Jerk Limit 20 m/sec
Other
Operating temperature -25° to 65° C
Humidity 5% to 95% Non-condensing
Dimension 76 mm Χ 44mm Χ 20 mmΧ 13mm
Voltage Rechargeable and replaceable 1200 mAh battery (3.7V),
5V for charging input.
Charging connector DC 5V (USB port)
Standby time Over 60 hours
LED 3 LEDs showing Power, GPS and GSM status,
And other operation status.
KEY SOS Emergency key, quick dial key B , quick dial
key C ,power key

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Επαναφορτιζόμενη λιθιου χωρίς φαινόμενο μνήμης 1100 mAh

Χρόνος πλήρης φόρτισης : 4 ώρες

Ο τύπος της μπαταρίας ειναι NOKIA BL-5C

και είναι αυτή που χρησιμοποιήται  στα παρακάτω κινητά της νόκια:

1100, 1101, 1110, 1112, 1200, 1208, 1209, 1650, 2300, 2600, 2610, 2626, 3120, 3660, 5130 
XpressMusic, 6030, 6085, 6086, 6230, 6230i, 6267, 6270, 6555, 6600, 6600 Fold, 6600 Slide, 
6630, 6670, 6680, c6, N70, N71, N72, N91 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ SIM

H κάρτα  SIM πρέπει να μπει σε ένα κανονικό τηλέφωνο ΠΡΙΝ την χρήση και να 
απενεργοποιηθεί το να ζητάει κωδικό με το άνοιγμα του τηλεφώνου

Αυτό πρέπει να γίνει την ΜΟΝΟ πρώτη φορά , μετά η SIM μένει για πάντα μέσα στην συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Πατάμε  το  κουμπί  Οn/off  για  περίπου  3-5  δευτερόλεπτα  μέχρι  να  αρχίσουν  να 
αναβοσβήνουν το πράσινο και μπλε λαμπάκι μαζί. 

• Τοποθετήστε την συσκευή με τρόπο που να μην μπορεί να πατηθεί τυχαία κάποιο από τα 
κουμπιά 

• Στο τέλος  για πριν  την κλείσετε  πατήστε 3 φορές  το κουμπί  Β αν δεν υπάρχει  κάποιο  
πρόβλημα  ή  3  φορές  το  κουμπί  ΣΟΣ αν  υπάρχει  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης.   Τα 3 
πατήματα του κουμπιού πρέπει να γίνονται με διαφορά 1-2 δευτερόλεπτα μεταξύ τους και 
αμέσως μετά κλείνετε την συσκευή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί On/Off
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Ε  ΝΤΟΛΕΣ ΣΜΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ  

Ρύθμιση για διάφορες εταιρίες κινητής

Εταιρεία SMS
Cosmote W000000,011,internet
Vodafone W000000,011,internet.vodafone.gr
Wind W000000,011,gint.b-online.gr
Q W000000,011,myq
Cyta - κύπρος W000000,011,internet

Αλλαγή κωδικού απο το   livetrack24.com  

Όταν αλλάξουμε τον κωδικό μας στο livetrack24.com αλλάζει και το LiveBox TrackerID

(στην εικόνα το νούμερο 2) 
πρέπει να στειλουμε ΣΜΣ στην συσκευή ως εξής

W000000,010,TRACKERID
πχ
W000000,010,12223145555
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Standard Ρυθμίσεις  για το Livetrack24

W000000,012,188.40.246.133,997
W000000,013,2
W000000,014,1

Δεν χρειάζεται να τις αλλάξουμε!!!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΜΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να τις αλλάξουμε, πιθανή αλλαγή τους μπορεί να αποτρέψει την 
σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ****** είναι ο κωδικός της συσκευής, και είναι αρχικά το 000000.

Περιγραφή Εντολή Παρατηρήσεις
Get current location  W******,000 Get current location of LiveBox24
Change user’s password  W******,001,###### ****** is old password

###### is new password
Set interval for automatic
timed report

W******,002,XXX XXX is the interval in minute. If
XXX=000 it will stop tracking

Set preset phone number
for SOS button

W******,003,F,P,T F=0, to turn off this function;
F=1, only sending SMS;
F=2, only calling preset phone number;
F=3, both SMS and calling (default)
P=1, set a authorized number for SOS
button
P=2, set a authorized number for B
P=3, set a authorized number for C
T: Preset phone number. Max. 16 digits

Set low power alert
When LiveBox24 voltage is 
lower
than the preset value, it will
send one low power alert to
the SOS preset number.

W******,004,X X (voltage preset value)
=0 , to turn off this function
=1, <3.3V send SMS alert
=2 , <3.4V send SMS alert
=3 , <3.5V send SMS alert (default )
=4 , <3.6V send SMS alert
=5 , <3.7V send SMS alert

Set over speed alert
When LiveBox24 speeds 
higher
than the preset value, it will
send one over speed alert 
to the SOS preset number.

W******,005,XX XX (the preset value of speed)
=00 , to turn off this function
=[01, 20] (unit: 10Km/h)
For example, W000000,005,08, it will
sent alert when it is over 80Km/h

Set Geo-fence alert
When LiveBox24 moves out 
of
preset scope, it will send 
one Geo-fence SMS to the 

W******,006,XX XX  ( preset distance to original place )
=00, to turn off this function
=01, 30m
=02, 50m
=03, 100m
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SOS preset number. =04, 200m
=05, 300m
=06, 500m
=07, 1000m
=08, 2000m

Extend Settings W******,008,ABCDEFG###  A=0, turn off the function of sending an
SMS location report to the authorized
phone number when it makes a call to
LiveBox24.
A=1, turn on the function of sending an
SMS location report to the authorized
phone number when it makes a call to
LiveBox24.
B=0, location data of NMEA 0183
GPRMC will be interpreted into normal
text for easy reading.
For example:
Longitude = 114 degree - 04 cent
-57.74 second
Latitude = 22 degree -32 cent -40.05
second
B=1, location data complies with 
NMEA
0183 GPRMC protocol.
For example:
$GPRMC,072414.000,V,3114.3763,N,
12131.3255,E,0.00,0.00,050805,*00
C=0, turn off the function to
automatically hang up an incoming call.
C=1, turn on the function to
automatically hang up an incoming call
after 4 - 5 rings.
D=0, Turn off the function of sending an
SMS when LiveBox24 is turned on.
D=1, Turn on the function of sending 
an
SMS to SOS number when LiveBox24 
is
turned on.
E=0, reserved
E=1, LiveBox24 shuts down 
automatically
when the power voltage lower than 3V.
F=0, Turn off the alert when LiveBox24
enters GPS blind area.
F=1, Turn on the alert when LiveBox24
enters GPS blind area. SMS is to be
sent to SOS number

Presetting by SMS for GPRS tracking
(Ensure that your SIM card supports GPRS connection prior to setting) 

Set ID for LiveBox24 W******,010,ID Tracker ID must not over 14 digits.
Set APN W******,011,APN,APN 

Name, APN
If no APN name and password
required, just insert APN only;
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Password APN defaulted as ‘CMNET’;
APN+APN name + password not over
39 characters.

Set IP Address and Port W******,012,IP, Port IP: xxx.xxx.xxx.xxx
Port: [1,65534]

Enable GPRS Tracking
Function

W******,013,X X=0, turn off GPRS tracking (default);
X=1, enable TCP
X=2, enable UDP

Set Time Interval for
Sending GPRS Packet

W******,014,XXXXX XXXXX should be in five digitals and in
unit of 10 seconds.
XXXXX=00000, to turn off this
function;
XXXXX=00001~65535, time interval for
sending GPRS packet and in unit of 10
seconds.

For more information regarding GPRS settings please refer to 
<GPRS Communication Protocol>

Set sleep mode
for saving power

W******,021,XX### XX=00 turn off sleep mode
XX=01 sleep mode
XX=02 deep sleep mode
### is the ending character

Set power saving mode
when LiveBox24 is 
inactive
(In power saving mode, 
GPS stops working. GSM 
enters standby mode and 
stop sending out message 
until it is activated by an 
SMS or an incoming call)

W******,026,XX XX=00, to turn off this function
XX=01~99, to set this function. It is in
unit of minute.
Example:
If XX=10, LiveBox24 will enter power 
saving
mode after it is immobile for 10 
minutes.

Set phone number for
wiretapping

W******,030,T T is the telephone number for
wiretapping and max. 16 digits

Set time zone difference W******,032,T T=0, to turn off this function
T=[1, 65535] to set time difference in
minute to GMT. Default value is GMT
For those ahead of GMT, just input the
time difference in minute directly. For
example, W000000,032,120
‘-‘is required for those behind GMT. For
example, W000000,032,-120.

Set character for SOS 
alert

W******,033,P,Char P is the button number. P=1, 2, or 3.
message P=1, SOS button
P=2, Call B
P=3, Call C
Char is the character in SOS message
and max 32 characters

Get version and serial
number

W******,600 To get version and serial number of
current firmware

Get IMEI W******,601 To get IMEI
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Λειτουργίες μέσω του livetrack24.com

Ο λογαριασμός σας 

Τα προσωπικά σας στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, email και τηλ νούμερο ΔΕΝ εμφανίζονται σε καμία 
περίπτωση δημόσια είναι μόνο για χρήση από το σύστημα. Δημόσια εμφανίζεται το username σας

1. Δώστε το πραγματικό σας νούμερο, ώστε τα ΣΜΣ που θα στείλετε μέσω του συστήματος να 
εμφανιστούν στον παραλήπτη ότι έρχονται από εσάς.

2. Αυτός είναι ο κωδικός σας για την ρύθμιση της συσκευής LiveBox24 

Αν αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας στο livetrack24.com το LiveBox 
TrackerID αλλάζει και η συσκευή θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί. 
Για Οδηγίες δείτε παραπάνω στην ενότητα “Λειτουργία της συσκευής”

3. Ο κωδικός με το ν οποίο μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες μέσω ΣΜΣ, χωρίς την  
χρήση υπολογιστή , πχ να αλλάξετε το προφίλ χρήσης σας, ή να ζητήσετε την αναφορά 
θέσης ενός άλλου χρήστη να σας αποσταλεί με ΣΜΣ στο κινητό σας.
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Εισαγωγή επαφών και αποστολή   SMS  

1. Επιλέγουμε το κουμπί “Phonebook”  - “Επαφές”
2. Εισάγουμε το νούμερο χωρίς κενά 
3. Εισάγουμε το όνομα της επαφής
4. Πατάμε “Add to phonebook” , θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς εισαγωγής της νέας επαφής 

στον κατάλογο.

Επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες από επαφές επιλέγοντας “Group of Phone Numbers”
Έτσι έχουμε την δυνατότητα να στέλνουμε μαζικά ΣΜΣ

Τωρα μπορούμε να στείλουμε κανονικά ΣΜΣ σε οποιαδήποτε επαφή μας ή ομάδα επαφών 



Σελίδα  15 από 19

Το κόστος για κάθε ΣΜΣ είναι 7 λεπτά ενώ προς αριθμούς κοσμοτέ είναι το διπλάσιο, 14 λεπτά.

Το  ΣΜΣ όταν  φτάσει  στο  κινητού  του  παραλήπτη  θα  φαίνεται  ότι  ήρθε  από  τον  αποστολέα 
“Livetrack24” Για να φαίνεται ότι το ΣΜΣ είναι από το νούμερο μας πρέπει να ολοκληρώσουμε 
την διαδικασία επαλήθευσης του τηλ μας αριθμού.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οποιοδήποτε ΣΜΣ στέλνετε είτε άμεσα είτε ως αποτέλεσμα ενός 
Alert θα φαίνεται στον παραλήπτη ότι ήρθε από το κινητό σας.

Το υπόλοιπο των διαθέσιμων μονάδων ΣΜΣ φαίνεται ανά πάσα στιγμή είτε στην οθόνη των 
επαφών μας είτε στο “Αρχείο ΣΜΣ” (“Sms history”).

Επίσης σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται όλα τα ΣΜΣ που έχουμε στείλει με την κατάσταση 
επίδοσής του καθώς και το κόστος τους.
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Δημιουργία Alerts

Όταν πατώντας 3 φορές είτε το Β είτε το SOS σηματοδοτήσουμε το τέλος της δραστηριότητας σας 
τότε το σύστημα μπορεί να στείλει αυτόματα SMS σε τηλέφωνα που έχετε από πριν ορίσει.

1. Επιλέγουμε σε ποιες περιπτώσεις θα ενεργοποιηθεί η αποστολή SMS. Μπορούμε να 
ορίσουμε πολλαπλά Alerts ώστε ανά περίπτωση να στέλνει το σύστημα SMS σε 
διαφορετικούς παραλήπτες

2. Προσθέτουμε τηλέφωνα από τις καταχωρημένες επαφές μας ή και ομάδες επαφών για 
μαζική αποστολή

3. Μπορούμε να προσθέσουμε και ένα δικό μας σύντομο μήνυμα το οποίο θα αποσταλεί μαζί 
με τις συντεταγμένες μας και το προεπιλεγμένο μήνυμα του συστήματος στους παραλήπτες

4. Δίνουμε ένα όνομα στο Alert για να το ξεχωρίζουμε
5. Πατάμε “Add this New Alert” για να το ενεργοποιήσουμε. 
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Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα το σύστημα απαντάει “Inserted OK”

Έχουμε επίσης την δυνατότητα να δοκιμάσουμε το Alarm με την επιλογή “Test Alarm”. Το SMS 
που θα αποσταλεί θα έχει όμως την ένδειξη “This is TEST”
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Προφίλ χρήσης

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίζουμε τον τύπο της δραστηριότητας μας καθώς και το αλεξίπτωτο μας 
ή τον εξοπλισμό. Αυτό γίνεται μέσα απο τα “προφίλ” 

Παρακάτω βλέπουμε την εικόνα ενος νέου προφίλ. 
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Οι πληροφορίες στο (1) είναι για το πως θα φαίνεται η δραστηριότητα στο livetrack24.com

Υπάρχει η δυνατότητα στο τέλος της πτήσης να υποβάλλεται αυτόματα η πτήση στο Leonardo του 
sky.gr (ή και σε κάποιον άλλο server Leonardo και μη). Αν θέλουμε κάτι τέτοιο επιλέγουμε 
“Leonardo XC server @ sky.gr” και δίνουμε τα στοιχεία μας username και password για το sky.gr

Τα πεδία Comments και Relevant Url τα αφήνουμε κενά

Όταν έχουμε πολλά προφίλ (βλ εικόνα) υπάρχει ένα που είναι το ενεργό. 

Μπορούμε να αλλάζουμε το ενεργό προφίλ μέσα από το livetrack24.com (πχ πριν παμε για πτήση 
ενεργοποιούμε το “PG”. 

Εναλλακτικά αν δεν έχουμε υπολογιστή και θέλουμε να αλλάξουμε το ενεργό προφίλ έχουμε 2 
τρόπους. 

1) Μέσω κινητού με σύνδεση Internet να ανοίξουμε την σχετική διεύθυνση που αναγράφεται 
δίπλα στο προφίλ που θέλουμε και συγκεκριμένα στο κείμενο “Use this link to activate this 
profile”

2) Στέλνοντας ένα απλό SMS στο 6957657953 με το κείμενο που μας εμφανίζεται στην 
τελευταία στήλη πάντα βέβαια για το προφίλ που μας ενδιαφέρει να ενεργοποιήσουμε
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