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ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ METATRAK

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεματικό σύστημα προστασίας MetaTrak.

To MetaTrak είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών σχεδιασμένη να προστατεύει εσάς και την 
περιουσία σας. Αυτός ο οδηγός χρήσης θα σας δείξει πόσο εύκολα θα μπορείτε να χειριστείτε 
την εφαρμογή ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο του οχήματος σας μέσω του υπολογιστή, του 
smartphone ή του tablet σας.

Αφού ενεργοποιηθεί η υπηρεσία 
MetaTrak αυτομάτως θα σας 
σταλούν τα στοιχεία πρόσβασης 
σας μέσω γραπτού μηνύματος (sms) 
και email (σε αυτά που δηλώσατε 
στην αίτηση καταχώρησης).

Αφού έχετε κάνει είσοδο στην 
εφαρμογή μέσω κινητού ή tablet θα 
σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα 
τετραψήφιο κωδικό PIN που θα σας 
ζητείτε σε κάθε είσοδο σας για την 
δική σας ασφάλεια.

Για πρόσβαση από τον υπολογιστή 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
απο το παρακάτω link:

http://lite.metatrak.it

ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Για να χρησιμοποιήσετε την 
εφαρμογή MetaTrak από το κινητό 
ή το tablet σας αποκτήστε την 
δωρεάν μέσω του (AppleStore, Play 
Store & Windows Store)

ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ Η TABLET

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ KINHTO & TABLTET
(Παρακάτω θας επεξηγήσουμε αναλυτικά τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής του Metatrak.)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΟΛΕΣ
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Η κατηγορία των εντολών απο-
τελείτε από κάθε δυνατή εντο-
λή που μπορείτε να στείλετε 
στο σύστημα.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Σε περίπτωση ενεργοποιημένης 
εμπλοκής κινητήρα η εντολή αυτή 
την αναιρεί και επιτρέπει την κίνηση 
του οχήματος.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Με την εντολή αυτή ενεργοποιείτε 
η εμπλοκή κινητήρα που αποτρέπει 
την κίνηση στο όχημα από την στιγμή 
που θα βρίσκεται ακινητοποιημένο 
και με κλειστό τον διακόπτη της 
μίζας.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Η υπηρεσία θα προσπαθήσει να βρει 
σήμα από τους δορυφόρους ώστε 
να μας δώσει την ενημερωμένη 
και ακριβή τοποθεσία σε χρονικό 
διάστημα 2 λεπτών.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με την εντολή αυτή ενεργοποιείτε 
το ιδιωτικό προφίλ. Σε αυτήν την 
κατάσταση το MetaTrak σταματά να 
επικοινωνεί με τους δορυφόρους και 
να καταγράφει διαδρομές.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τις 
ειδοποιήσεις ριμούλκισης. Η εντολή 
αυτή συνιστάτε να ενεργοποιείτε 
σε περιπτώσεις μεταφοράς του 
οχήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Με την εντολή αυτή 
απενεργοποιούνται όλες οι 
ειδοποιήσεις (e-mail & SMS 
ειδοποίηση στην εφαρμογή). 
Η εντολή αυτή συνιστάται να 
ενεργοποιείτε όταν το όχημα είναι 
για service.

ΛΗΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με την εντολή απενεργοποιείτε το 
ιδιωτικό προφίλ.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με την εντολή αυτή επαναφέρεται 
το σύστημα στην πλήρη λειτουργία 
του.

Δείτε την συνολική βαθμολογία 
οδήγησης σας απο την εγκατά-
στασης του συστήματος αλλά 
και μεμονομένα το κάθε ταξιδι.

H κατάσταση του οχήματος σας 
βρίσκεται στα χέρια σας, μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε για τον 
πίνακα οργάνων, την κατάσταση 
του οχήματος και το διαγνωστι-
κό των μπαταριών.

Πλήρες ιστορικό των τελευ-
ταίων ειδοποιήσεων που σας 
έχουν έρθει μέσω e-mail, sms 
και ειδοποίηση στην εφαρμογή.

Αναλυτική απεικόνιση σε χάρ-
τες google με διαφορετικούς 
τρόπους απεικόνισης, έλεγχο 
κυκλοφοριακής συμφόρισης, 
ιστορικό διαδρομών και ζωντα-
νή παρακολούθηση οχήματος.

Δείτε όλες τις εντολές που 
έχετε δώσει στο σύστημα την 
τελευταία μέρα και αναλυτικά 
τις ενεργοποιήσεις και απε-
νεργοποιήσεις του διακόπτη 
εκκίνησης του οχήματος με 
την αντίστοιχη θέση τους στο 
χάρτη.

Γενικές ρυθμίσεις συστήματος 
της εφαρμογής.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΜΕΤΡΟ
Στην ένδειξη αυτή βλέπετε τα ακριβή χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. Οι 
τιμές είναι διαχειρίσιμες από τον χρήστη).

Μέσω της εντολής αυτής σας δίνετε η δυνατότητα να ψάξετε στον χάρτη 
για την διεύθυνση που επιθυμείτε.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Στην ένδειξη αυτή βλέπετε αν ο διακόπτης εκκίνησης του οχήματος είναι ανοι-
χτός.     Με κόκκινη ένδειξη ο διακόπτης εκκίνησης είναι κλειστός.     Με πράσι-
νη ένδειξη ο διακόπτης εκκίνησης είναι ανοιχτός.

Μέσω της εντολής αυτής βλέπετε την δική σας τοποθεσία από το 
smartphone ή τον υπολογιστή που βρίσκεστε με την κουκίδα σε κόκκινο 
χρώμα. (*Απαιτείται ενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας από την συσκευή σας.)

ΕΜΠΛΟΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Στην ένδειξη αυτή βλέπετε αν είναι ενεργοποιημένη η εντολή εμπλοκής κινη-
τήρα.    Με κόκκινη ένδειξη η εμπλοκή είναι ενεργοποιημένη.    Με πράσινη 
ένδειξη η εμπλοκή είναι απενεργοποιήμενη.

Αντίστοιχα η κουκίδα σε μπλε χρώμα δείχνει την τοποθεσία του οχήματος 
στον χάρτη. Έτσι δεν θα χρειαστεί πότε ξανά να  ψάχνετε που σταθμεύσα-
τε το όχημα σας!

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μέσω της επιλογής αυτής έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον μετρητή χι-
λιομέτρων ώστε να ειδοποιείστε για το ακριβές χιλιομετρικό σημείο που θα 
ορίσετε για το επόμενο σας service.

Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να αλλάξετε την απεικόνηση του χάρ-
τη σε αυτήν που σας ταιρίαζει καλύτερα ανάμεσα σε 4 επιλογές (Google, 
Google Satellite, Google Hybrid, OSM).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η ένδειξη αυτή μας δείχνει την κατάσταση της εφεδρικής μπαταρίας του 
MetaTrak.

Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε να πάρετε την κυκλοφορία στα χέ-
ρια σας! Σας δίνετε η κυκλοφοριακή ροή των δρόμων που βρίσκεστε σε 
ζωντανό χρόνο σε 4 κλίμακες αποχρώσεων κυκλοφοριακής συμφόρησης

           ΟΜΑΛΗ                ΜΕΤΡΙΑ                ΕΝΤΟΝΗ                ΠΟΛΥ ΕΝΤΟΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Η ένδειξη αυτή μας δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας του οχήματος.

Μέσω της εντολής αυτής μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη τραβό-
ντας το ανθρωπάκι και να δείτε μέσω του google street view την πραγμα-
τική εικόνα της τοποθεσίας όπου είναι αυτό δυνατό.

ΧΑΡΤΗΣ

Μέσω της εντολής αυτής μπορεί-
τε να παρακολουθείτε την πορεία 
του οχήματος σε ζωντανό χρόνο 
συμπεριλαμβανομένου με        τις 
ολιγόλεπτες στάσεις που έχουν 
γίνει με τον ακριβή τους χρόνο και 
με       τις σταθμεύσεις που έχουν 
γίνει πάνω από 10 λεπτά.

Δείτε όλες τις εντολές που έχετε 
δώσει στο σύστημα την τελευταία 
μέρα και αναλυτικά τις ενεργοποι-
ήσεις και απενεργοποιήσεις του 
διακόπτη εκκίνησης του οχήματος 
με την αντίστοιχη θέση τους στο 
χάρτη.

Πλήρες ιστορικό των τελευταίων 
ειδοποιήσεων που σας έχουν έρθει 
μέσω e-mail, sms και ειδοποίηση 
στην εφαρμογή.

Μέσω της εντολής αυτής μπορεί-
τε να βρείτε το ακριβές ιστορικό 
διαδρομών του οχήματος σε χρο-
νικά διαστήματα 2 ωρών για την 
μέρα που επιθυμείτε.
(*Το ιστορικό διαδρομών κρατάει δεδομένα 
έως 1 μηνός)

ΧΑΡΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ &
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
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ΩΡΙΑ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΔΡΑΝΙΑΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΓΕΩΦΡΑΚΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να δείτε το προφίλ του λογαριασμού σας να 
αλλάξετε τα στοιχεία εισόδου σας, όπως και την ονομασία του οχήματος σας.

ΑΛΛΑΓΗ PIN
Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε 
να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου 
PIN.

ΠΕΡΙ METATRAK
Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε 
να δείτε την έκδοση λογισμικού που 
χρησιμοποιείτε.

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΤΗ
Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε 
να αλλάξετε χρήστη.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μέσω αυτής της εντολής μπορείτε 
να επιλέξετε τις μονάδες μέτρησης 
που επιθυμείτε.

EXTRA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
(Δημιουργήστε Γεωφράκτες από τον υπολογιστή σας γρήγορα και έυκολα με 4 απλά βήματα.)

EXTRA ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ
(Δημιουργήστε Σημεία Ενδιαφέροντος από τον υπολογιστή σας γρήγορα και έυκολα σε 4 απλά βήματα.)
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Πατήστε αριστερά στο μενού το Geofence και μετά πατήστε το + Στο πάνω μέρος 
της οθόνης. Σχηματίστε με κόμβους πάνω στον χάρτη μια περιοχή που θέλετε να 
παίρνετε ειδοποιήσεις. Δώστε της χρώμα και όνομα της αρεσκείας σας ώστε να 
ανατρέξετε εύκολα και γρήγορα να την ξανα βρείτε.

Πατήστε αριστερά στο μενού το POI και μετά πατήστε το + Στο πάνω 
μέρος της οθόνης. Πατήστε πάνω στον χάρτη μια περιοχή που θέλετε να 
ελέγχετε. Δώστε της το όνομα της αρεσκείας σας ώστε οι ειδοποιήσεις 
που θα έρχοναι να είναι για το σημείο που ενδιαφέρεστε.

Πατήστε αριστερά στο μενού Ειδοποι-
ήσεις και μετά πατήστε το + Στο πάνω 
μέρος της οθόνης. Επιλέξτε για το τι 
θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις και 
για πιο όχημα. Ακόμα αν θα λαμβάνετε 
τις ειδοποιήσεις μεσώ email ή push 
notifications από την εφαρμογή του 
κινητού. Επιπλέως μπορείτε να βάλε-
τε και τι ώρες θέλετε να έρχοναται οι 
ειδοποιησεις σας.
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
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