
 

Mini GPS  مینی (GPS) 

 

 

 

 MGT1000 ردیاب ماهواره ای مدل

شت دستگاه منحصر به فرد و شگفت انگیزی است که می تواند در شرایط اضطراری برای کودکان دلبند شما و یا افراد مسن نقش بسیار مفید و سرنو

 کار کردن با این دستگاه بسیار آسان بوده و با فشار دادن تنها یک دکمه می توانید آن را بکار بگیرید. سازی را ایفا کند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (MINI GPS) قابلیت های مینی جی پی اس

 

 دکمه یک دادن فشار با فقط ارتباط برقراری 

 اضطراری موقع در سریع بسیار واکنش 

 حافظه در شده ذخیره های تلفن با تماس برقراری 

 تصادفی و اشتباه های تماس از اجتناب 

 مخصوص دکمه دارای SOS 

 آموزش به نیاز بدون 

 با همزمان نفر 5 حداکثر به کننده استفاده شخص جغرافیایی و مکانی موقعیت ارسال 

 SOS دکمه دادن فشار

 کوتاه پیام طریق از جغرافیایی موقعیت ارسال 

 جغرافیایی نقشه روی بر شخص دقیق مکان ، حرکت سرعت ، جغرافیایی مختصات نمایش 

 کامپیوتر یا همراه تلفن روی بر

 ای ماهواره مکاتبات سیستم دارای GPS , GPRS , GSM 

 دوطرفه مکالمه قابلیت 

 دکمه یک فشار با فقط نشانی آتش ، بیمارستان ، پلیس ، والدین با تماس برقراری قابلیت 

 آسان بسیار کاربری با مقاوم و ، شیک بسیار ، زیبا ظاهری 

 ماهواره از دریافتی فرکانس بودن ضعیف و باطری کمبود دهنده اخطار دارای 

 گرم 28 حدود ، کم بسیار وزن دارای 

 متر سانتی 4*  3.4*  1.5 کوچک بسیار اندازه دارای 

 باال بسیار عمر طول با داخلی باطری دارای 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سنینبهترین دستگاه برای استفاده 

 

 مهدکودک و پیش دبستانی 

 ابتدایی تا ذبیرستان 

 افراد مسن 

 افراد کم بینا و نابینا 

 افراد کم توان و معلولین ذهنی 

 سالمندان یا اسخاصی که دارای بیناری آلزایمر هستند 

  ، بهترین وسیله برای ردیابی آنالین فرزندانتان در مسیر خانه تا مدرسه ، اردو

 مسافرت

 

 

 

  

 


