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   :امکانات و لوازم ،. مشخصات۱
  کاری: مشخصات

میلی ۴۵۰۰ولت  ۳.۷پ آ بک باتری  -ولت  ۲۰تا  ۱۲ولتاژ کاری 

 سانتیگراد درجه ۶۰تا   -۲۰دمای کاری   -آمپرساعت  

  SOSکلید و کابل  -راهنمای کاربر   -میکروفون  - رله–تجهیزات: کابل برق

. کنترل GPRSو  SMS. ارسال اطالعات با GPSامکانات: اتصال به 

. کنترل خودرو با اینترنت (سایت iosو  androidخودرو با نرم افزار 

 ( بررسی مسیرهای رفته در بازه ی زمانی  ردیابی خودرو.  .سرور

   مشخص. امکان خاموش کردن خودرو و ...

  

  گذاری سیم کارت:. جا ۲
دستگاه در محل قرارگیری سیم کارت وارد  سیم کارت را طبق شکل روی 

، برداشتن سیم کارتنگام گذاشتن یا در ه  توجه شود. دستگاه کنید

سیم کارت پین کد را حذف و از   گذاری. قبل از جا باشد  خاموشدستگاه 

اطمینان حاصل و به مقدار کافی سیم کارت را شارژ  GPRSفعال بودن 

د.  توجه شود که برای حفظ امنیت بیشتر ، شماره سیم نما

 کارت دستگاه را نزد خود محفوظ نگه دارید.
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  . سیم بندی :۳

  دسته سیم ارایه می شود: ۴دستگاه به همراه  

  تایی: ۴)دسته سیم ۱

  ، باتریسیم قرمز به مثبت 

  ، سیم مشکی به منفی

چ خودرو accسیم سفید به   ، سو

  .وصل می شود سیم زرد به رله قطع برقو 

از  .رو وصل می شودیچ خودئسو acc(سفید) به دستگاه  accسیم 

اینصورت دستگاه وضعیت عدم در غیر  ن شوید.ئمطم accاتصال 

   را گزارش می دهد. accاتصال 

 ورسانی، رابط کاربری سیستم عامل  جهت بروز : سه پین USB)کابل ۲

  گسترش فضای ذخیره سازی می باشد.

پین) : میکروفن خارجی جهت شنیدن صدای  ۲)سیم میکروفن (۳

  داخل خودرو می باشد.

جهت فعال سازی هشدار  SOS کابل و کلیدپین) : ۲( SOS)کابل ۴

SOS .به این قسمت متصل می شود  
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  شروع به کار دستگاه:  .۴
دستگاه شروع به کار می کند. کلید  ،با وصل سیمهای تغذیه به برق

OFF  وON  و یا خروج آن از  باتری بک آپاز کنار دستگاه برای استفاده

به صورت صحیح در سوکت سیم کارت دستگاه  را است. سیم کارت مدار

سپس  قرار دهید و سیم های دستگاه را به صورت صحیح وصل کنید،

LED Power  چشمک خواهد زد.در صورت جستجوی شبکهLED 

GSM   وLED GPS .چشمک خواهند زدLED GPS  ماند و  میروشن

  متصل شده است. GPSن است که دستگاه به ایبه معنی 

  

  های دستگاه: LED. وضعیت ۵ 

که به صورت   دستگاه موجود استبرای نشان دادن وضعیت LED سه  

  کنند: زیرعمل می

 LEDآبی (نمایشگر وضعیت (GPS در حال  > : چشمک زن سریع

، وصل شده GPS دستگاه به >ثابت  ، GPS جستجوی سیگنال

  .GPS عدم دریافت سیگنال  >خاموش 
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LED گر وضعیتشسبز( نمای GSM  در حال راه  >): چشمک زن سریع

 GSM سیگنال > چشمک زن آهسته ،اندازی و جستجوی سیگنال

خاموش ، وصل می باشد GSM دستگاه به شبکه >ثابت  ،دریافت شد

 GSM. عدم دریافت سیگنال >

 LED باتری  >برق دستگاه): چشمک زن سریع  قرمز (نمایشگر وضعیت

 ۲چشمک زن آهسته هر ، شارژ کامل > چشمک زن آهسته ،ضعیف

باتری  >خاموش  ،در حالت شارژ > ثابت  ،کار در حالت عادی >ثانیه 

  خاموش.دستگاه ضعیف یا 

  .دنروشن می شو همبا  LED در هنگام روشن شدن دستگاه هر سه
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  . تنظیمات اولیه دستگاه و دستورات:۶
برای شروع به کار صحیح دستگاه باید تنظیمات سیم کارت و دستگاه  

سایت که بعدا توضیح  platformد. این تنظیمات را از طریق شوانجام 

پیامک می توان انجام داد. برای  داده خواهد شد و از طریق ارسال

 :از طریق ارسال پیامک به صورت زیر عمل کنیدتنظیمات این  اعمال

  : APNتنظیم  ۱- ۶

را براساس تنظیمات  APNمی بایست  GPRSبرای روشن کردن 

پیشنهادی اپراتور سیم کارت ذخیره نمود. برای این منظور باید عبارت 

APN,APN's Name#  .را به سیم کارت دستگاه ارسال نمود  

ایرانسل، می بایست متن   APNبه عنوان مثال، برای تنظیم 

APN,mtnirancell#  و برای همراه اول متنAPN,mcinet#  را به

 Okسیم کارت دستگاه ارسال کرد.در صورت صحیح بودن عملیات، 

  ارسال می شود.

  تنظیمات سرور: ۲- ۶

ر سرور  را به سیم کارت  SERVER,1,DNS,PORT,0#متن  ،برای تغ

د.    دستگاه ارسال نما

   SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0# مثال  عنوان به 
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 gpsdev.tracksolid.comسرور اولیه ذخیره شده درتنظیمات کارخانه 

ر دهید.، فاست   قط در صورت نیاز آن را تغ

  .ارسال می شود Okدر صورت صحیح بودن عملیات، 

  : GPRS روشن و خاموش کردن ۳- ۶

   GPRSON,1#روشن کردن : ارسال دستور 

  GPRSON,0#خاموش کردن : ارسال دستور 

  ارسال می شود. OK، عملیات بودن صورت موفق در

  :  SOSمعرفی شماره های  ۴- ۶

 ثانیه بفشارید سپس دستگاه پیام ۳را  SOS در مواقع اضطراری کلید

SOS با شماره ها تماس  سپسو  می فرستد آن را برای شماره های

   .برقرار می کند

برای ثبت  .زمان دستگاه اطالعات آالرم را برای سرور می فرستدهم

  :دو راه وجود دارد SOS شماره های

را به سیم کارت دستگاه  زیرعبارت  SOS) برای ذخیره کلیه شماره های ۱

د:                                    SOS,A,NO.1,NO.2,NO.3#پیامک نما

NO.1  وNO.2  وNO.3 شماره هایمورد نظر برای ورود  حافظه ی 

SOS .هستند  

 

    ١٠ 
 

توان  م ذخیره کنیم میشماره ها را یک به یک بخواهی)در صورتی که ۲

 عمل کرد: برای ذخیره شماره اول عبارت صورت این به

SOS,A,NO.1#  برای شماره دوم عبارت ،SOS,A,,NO.2#  و برای

د.   SOS,A,,,NO.3#شماره سوم عبارت    را به دستگاه ارسال نما

 شد.ارسال خواهد  برای کاربر OKدر صورت موفقیت واژه 

 SOS :های شمارهپاک کردن  ۵- ۶

بهتر است شماره های ذخیره شده در  ،قبل از پاک کردن این شماره ها

را به سیم   #PARAMشوند.برای این منظور دستور  بررسیدستگاه 

  ید.پیامک نمائکارت دستگاه 

  دو راه وجود دارد: SOSبرای پاک کردن شماره های 

را به سیم کارت دستگاه  زیر)برای پاک کردن کلیه شماره ها، دستور ۱

  SOS,D,NO.1,NO.2,NO.3#                                   ید:نمائ پیامک

برای مثال ( به معنی شماره تلفن اول NO.1در این روش 

در حافظه  نیز به همین صورت NO.2و  NO.3) است. ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

  . دستگاه ذخیره می شوند

دستور مقابل را به سیم کارت شماره ها،  هرکدام از)برای پاک کردن ۲

  SOS,D,3#یا   SOS,D,2#یاSOS,D,1#            دستگاه ارسال کنید:  
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معنی  هب 3به معنی شماره دوم و  2به معنی شماره اول،  1در این روش 

 شماره سوم است.

  ذخیره شماره اصلی :  ۶- ۶

(در روشن کنید یاخاموش  ،در صورتی که بخواهید اتومبیل را با پیامک

. ابتدا باید یک شماره اصلی ذخیره کنید صورت نصب رله قطع برق)

فقط شماره اصلی می تواند دستور خاموش و روشن شدن اتومبیل را به 

  .دکندستگاه ارسال 

  برای ذخیره شماره اصلی می باشد   زیردستور 

  

   CENTER,A,mobile number#                                                

      برای مثال

CENTER,A,09123456789#                                                   

            

  ارسال می شود. کاربربه  okدر صورت موفقیت، پیام 

می تواند به عنوان شماره اصلی   SOSتوجه: فقط یکی از شماره های 

  معرفی شود.
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  شماره اصلی : حذف ۷- ۶

     شماره اصلی می باشد   حذفبرای  زیردستور 

 CENTER,D #                                                                          

  ارسال می شود. okدر صورت موفقیت، پیام 

  می تواند شماره اصلی را پاک  کند.  SOSتوجه : فقط شماره های 

  

  پارامترهای دستگاه: بررسی ۸- ۶

به سیم کارت  ،را برای بررسی پارامترهای تنظیمات #PARAMدستور 

د. اطالعاتی که دستگاه در جواب می فرستد شامل  دستگاه ارسال نما

  موارد زیر است:

IMEI موقعیت مکانی( در حالت  بروزرسانیمدت زمان  –ب دستگاه ردیا

acc  خاموش وacc (مدت زمان کارکرد  -روشنGPS  در حالتacc 

 ضربهپارامترهای سنسور  -شماره اصلی - SOSشماره های  -خاموش

)SENSORSET(: 

به معنی آنست که دستگاه در  SENSORSET : 10,1,5,180(مثال : 

ثانیه  ۱۸۰لرزش را حس می کند و تاخیر آالرم دادن  ۵ثانیه  ۱۰هر 

  .منطقه زمانی - defence زمان -است.)
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که شامل  وضعیت دستگاه #STATUSدر ضمن با ارسال دستور 

آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی و ری، وضعیت اینترنت تت باوضعی

  کرد. مشاهدهمی توان را یچ و غیره ئ، وضعیت سو GPSماهواره های 

  

  )SMSتنظیم رمز عبور (برای ارسال  ۹- ۶

رمز دستگاه  )فقط توسط شماره اصلی( #PWDSW,ONبا ارسال دستور 

   .می شودفعال 

  می باشد.  000000دستگاه  SMSتوجه: رمز پیش فرض برای 

را بعد از  پس از فعال شدن رمز برای اجرای کلیه دستورات باید رمز

  دستور نوشت تا عملکرد مورد نظر انجام گردد.

را   URL,000000#شما باید دستور  #URLبه عنوان مثال، به جای 

د.   ارسال نما

ر رمز عبور عبارت  د:                                         زیربرای تغ را به دستگاه ارسال نما

  PASSWORD ,رمز قدیم,#رمز جدید
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  :GPRSچک کردن پارامترهای  ۱۰- ۶

به دستگاه، وضعیت خاموش یا روشن  #GPRSSETبا ارسال دستور 

به کاربر ارسال می و نام سرور دستگاه  APN، وضعیت GPRSبودن 

  .شود

  

  :GPSفاصله آپلود اطالعات  ۱۱- ۶

اول به  عددد، می باش 10,10 ،ارسال فاصله آپلود ،حالت کارخانهدر 

ثانیه در  ۱۰در هر سایت  platformارسال اطالعات موقعیت به معنی 

دوم به معنی ارسال اطالعات  عددمی باشد و  accبودن  روشنحالت 

  می باشد. accثانیه در حالت خاموش بودن  ۱۰در هر 

دستور  ارسالکاربر می تواند با 

TIMER,time1(seconds),time2(seconds)#                              

  . به عنوان مثال اگر عبارتنمایدتنظیم ثانیه  ۱۸۰۰۰تا  ۱۰از  را زمانها

time,10,20#  یم، به این معنی است که در کنرا به دستگاه ارسال

ثانیه یک  ۱۰دستگاه اطالعات موقعیت را هر  ،accهنگام روشن بودن 

دستگاه اطالعات  ،accو در هنگام خاموش بودن  بار به سرور می فرستد

  د.کنمی  ارسال ثانیه به سرور ۲۰هر را 
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) سنسور هشدارتنظیمات زمان  ۱۲- ۶   :ضربه(شوک سنسور

 offدقیقه  ۱۰بیشتر از  accهنگامی که خودرو خاموش می شود اگر 

خواهد شد.در این وضعیت اگر به خودرو  آالرمباشد، دستگاه وارد حالت 

دستگاه تحریک خواهد شد. اگر بعد از  ضربهضربه ای وارد شود، سنسور 

فعال  شوک را آالرم دوبارهدستگاه  ،باشد offهمچنان  acc ،دقیقه ۳

می توان با ارسال دستور  را accن خواهد کرد. زمان خاموش بود

DEFENCE,TIMER(minutes)#  ۶۰تا  ۱به سیم کارت دستگاه از 

ر داد.   دقیقه تغ

را به  #SENALM,OFFنیاز ندارید عبارت  سنسورشوک توجه: اگر به 

د.   سیم کارت دستگاه ارسال نما

  

به سیم  #FACTORYبا ارسال بازگشت به تنظیمات کارخانه:  ۱۳- ۶

در صورت  کارت دستگاه، تمامی پارامترها به حالت کارخانه باز می گردد.

  ارسال می شود. OKموفقیت 

، با ارسال عبارت  Resetدر صورت نیاز به ریست دستگاه:  ۱۴- ۶

RESET# خواهد شدانجام  ریست عملیات به دستگاه.  
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  .عملکرد دستگاه:۷

  

  موقعیت مکانی: بررسی ۱- ۷

  :  SMS) به وسیله ۱

به سیم کارت دستگاه، موقعیت مکانی  #WHEREالف) با ارسال عبارت 

  د.شارسال خواهد  کاربربه جغرافیایی  ختصاتمبه صورت 

برای  دستگاهدستگاه، لینک نقشه گوگل به  #URLب)با ارسال دستور 

  شما ارسال خواهد شد.

  سایت: platform)به وسیله ۲

می توانید   platformدر قسمت  ،وب سایت سروربه  ا مراجعهب

  نید.مشاهده کموقعیت مکانی وسیله خود را 
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۷ -۲ alarm SOS :  

 alarm SOSثانیه برای فعال شدن ۳را  SOSدر مواقع اضطراری، کلید 

ن شده که قبال  SOSفشار دهید.سپس دستگاه پیام  را به شماره تع

 شروع به تماس با شماره ها خواهد کردشده، می فرستد و سپس ثبت 

تا زمانی که به تماس پاسخ داده شود. در همین حین، دستگاه اطالعات 

alarm SOS .را به سرور می فرستد  

  :متن ارسالینمونه 

  

  SOS alarm!<DataTime:11-06-17 14:53:06   

  قطع تغذیه : هشدار۳- ۷

در . فعال می شودهشدار این  هنگامی که تغذیه دستگاه قطع شود، 

و  دشومی به شماره های ثبت شده ارسال  cut powerپیام  ماین هنگا

بار دیگر  ۳اس، با شماره ها تماس می گیرد. در صورت عدم پاسخ به تم

قطع  هشدارد. در همین حین دستگاه اطالعات تماس تکرار می شو

  تغذیه را به سرور می فرستد.
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  :  باتریضعیف بودن  هشدار ۴- ۷

کار می کند ، بالفاصله پس از افت  باتریدر مواقعی که دستگاه فقط با 

 را به  Low Battery هشدارولت، دستگاه  ۳.۷به زیر  باتریولتاژ 

  .ارسال می کندسایت  platformاطالعات را به  وشماره های ثبت شده 

  

  شوک سنسور:  هشدار  ۵- ۷

در تنظیمات اولیه دستگاه غیر فعال است. برای فعال  شوک سنسور

 پیامکرا به دستگاه  #SENAL,ONکردن این قابلیت، عبارت دستوری

  سرور ارسال می شود.و به  SOSبه شماره های  هشدار ید.ئنما

داشته قرار  offدر وضعیت  accهنگامی که خودرو خاموش می باشد و 

گذشته باشد، این وضعیت بیش از زمان تنظیم شده ، اگر از باشد

است اگر ضربه ای  armمی شود. در مواقعی که دستگاه  armدستگاه 

 accاگر  آن،دقیقه بعد از  ۳تا و  می زند آالرمدستگاه  ،وارد شود

در این زمان پیام  د.شو می armباشد، دستگاه مجددا  offهمچنان 

بعد  می شود.  ارسال سایت platformبه  جغرافیایی و مختصات آالرم

ارسال و با آنها  SOSشوک سنسور به شماره های  هشداراز آن پیام 

  تماس برقرار می شود.
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را به   #SENAL,OFF دستور ،توجه : برای غیر فعال کردن شوک سنسور

  ید.ئنما پیامکدستگاه 

  

  شنود صدای داخل خودرو: ۶- ۷

 ۱۰هنگامی که با شماره سیم کارت دستگاه تماس برقرار شود، بعد از 

ثانیه تماس وصل، و تماس گیرنده می تواند صدای داخل خودرو را 

بشنود. توجه شود که برقراری ارتباط فقط با شماره اصلی می تواند 

  دستگاه باید فعال باشد.سیم کارت  caller idانجام شود و قابلیت 

  

  خاموش کردن خودرو (قطع برق) : ۷- ۷

  سایت :  platform توسط )۱

خاب کنید تا این دستور تسایت ان platformدستور خاموش کردن را در 

از طریق سایت برای دستگاه ارسال شود.برای حفظ امنیت بیشتر این 

از دستگاه  GPSت صحیح عااطالعملیات فقط زمانی انجام می شود که 

کیلومتر در ساعت بوده  ۲۰به سرور ارسال شده و سرعت خودرو کمتر از 

باالی یا خودرو ساکن باشد.(سیستم قطع موتور خودرو در سرعت های 

  .)کیلومتر عمل نمی کند ۲۰
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باید رمز ورود سرور  platformتوجه شود برای خاموش کردن خودرو از 

  مجددا وارد شود.

  : SMSتوسط  )۲

شماره اصلی می تواند دستور خاموش کردن خودرو را به دستگاه ارسال  

این عملیات انجام می شود. در  REPLAY,1#نماید.با ارسال عبارت 

  صورت انجام شدن، سیم کارت دستگاه پیام مقابل را ارسال می کند:

Cut off the fuel supply:success! Speed; 0 kh/h  

  

  

  :لت قطع برقخروج از حا ۸- ۷

  سرور: platform) با ۱     

دستگاه غیر فعال است، می توان از طریق  alarmهنگامی که 

platform  دستگاه در سرور، برق خودرو را مجددا وصل کرد. توجه شود

  .را مجددا وارد کرد passwordباید  ،برای انجام عملیات
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  : SMS توسط) ۲     

شماره اصلی می تواند دستور غیر فعال کردن رله قطع برق را با عبارت 

RELAY,0#  در صورت موفقیت آمیز بودن  کند. پیامکبه دستگاه

  عملیات، پاسخ مربوطه به کاربر ارسال می شود.

   

  : هشدار سرعت باال ۹- ۷

ن هنگامی که خودرو در حال حرکت با سرعتی بیشتر  از سرعت تع

را ارسال می کند. در  over speed alarmدستگاه پیام  ،شده است

غیر فعال /شد. برای فعالحالت کارخانه این قابلیت غیر فعال می با

د: پیامککردن هشدار سرعت عبارت دستوری زیر را به دستگاه    نما

  

SPEED,ON/OFF,Time,Limitedspeed,uploading mode#  

Time  ثانیه) باشد و  ۲۰ثانیه (حالت کارخانه  ۶۰۰تا  ۵می تواند از

limited speed  کیلومتر در ساعت است.(حالت کارخانه  ۲۵۵تا  ۱بین

  کیلومتر در ساعت) ۱۰۰

uploading mode  باشد، به معنای ارسال اطالعات فقط با  0اگر

GPRS  باشد به معنی ارسال اطالعات با  ۱و اگرSMS  وGPRS 

به دستگاه  SPEED,ON,20,100,1#به عنوان مثال اگر عبارت است.
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ارسال شود، به معنی آن است که وقتی خودرو در حال حرکت با 

ثانیه باشد دستگاه  ۲۰کیلومتر بر ساعت به مدت  ۱۰۰میانگین سرعت 

  ارسال می کند. GPRSو  SMSتوسط  را به کاربر over speedپیام 

  

  با دستگاه به وسیله سایت سرور: رکردکا.۸

رفته و بعد از ورود به پنل  www.gtctracker.irبرای کار به سایت 

 ۸عدد بار  ۶ و  usernameدستگاه به عنوان  IMEI کردن دوار و کاربری

د. توجه یخود شو یوارد صفحه حساب کاربر  ،passwordبه عنوان 

را از طریق گزینه  د از نخستین ورود حتما پسورد خودشود که بع

change password ر دهید. ت در ادامه گزینه های کاربردی این غ

  : منو را مشاهده خواهیم کرد

  

۸ -۱ PLATFORM :  

روشن باشد، با  GPRSکه سیم کارت داخل دستگاه فعال و  در صورتی 

مشاهده می توان موقعیت فعلی خودرو را  platformورود به قسمت 

مختصات  ، می توانروی نقشه یآیکون خودرو. با کلیک روی کرد
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که دیگر  مورد ۴ ، به همراهزمان، ،سرعت خودرو accدستگاه، وضعیت 

 مشاهده کرد. را می شوداشاره  آن ها به در زیر

۱(  play back:  

 playانتخاب زمان و کلیک روی آیکون  ،play backبا ورود به گزینه  

می توان مسیر های طی شده توسط خودرو را رصد کرد. با کم و زیاد 

میتوان سرعت مشاهده ی مسیر های طی شده  speedکردن ولوم 

  خودرو را کم یا زیاد کرد.

۲(command  :  

می توان تنظیمات دستگاه را( که قبال  commandبا انتخاب گزینه ی 

یمات شامل موارد زیر گفته شده بود) انجام داد که این تنظ SMS توسط

  است:

 تنظیم سرعت  -وشماره اصلی SOSتخصیص یا پاک کردن شماره های 

 - و غیر فعال کردن آن over speed alarmمحدوده ی زمانی برای   و

تنظیم هشدار   -(شوک سنسور)ضربهفعال و غیر فعال کردن هشدار 

 ۱۰۰۰  تا  ۱۰۰) که بین  Displacement alarm( جابجایی محدودیت

دستگاه رد   برق  شدن  هشدار قطع یا وصل  -متر می توان تنظیم کرد 

غیر فعال کردن هشدار  و  فعال   - )power cut–off alarmیاب (
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قطع/ وصل برق خودرو در صورت نصب رله قطع   -باتریضعیف بودن 

  )remote controlبرق (گزینه ی 

۳(Device info  :  

مشخصات شخصی راننده و خودرو را  توانبا ورود به این گزینه می 

  وارد کرد.

۴(Create fence  :  

جهت مشخص کردن محدودیت تردد به شکل یک دایره با مرکزیت 

  از این گزینه استفاده می شود. ،خودرو فعلیمکان 

 Radiusبا کلیک روی این گزینه یک پنجره باز می شود که در قسمت 

شعاع دلخواه را به متر و یک اسم را برای این محدوده در می توان 

  اختصاص داد. Nameقسمت 

  

۸ -۲  SETTING:   

گزینه در  ۴ار باال، از نو settingدر صفحه ی اصلی، با انتخاب گزینه ی 

 Geo fenceگزینه ی اول  .می شود داده   نمایشسمت چپ 

Setting  است. با انتخاب این گزینه می توان محدودیت ترددی را به

برای این شکلی دیگر و متفاوت از محدوده ی تردد باال تنظیم کرد. 
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می توان در نقشه باز شده، با زوم  create fenceبا کلیک روی منظور 

محدوده ی مورد نظر را  منطقه مورد نظر با خط کشی توسط ماوس،

انتخاب کرد. بعد از انتخاب، یک نام را برای محدوده ی انتخابی نوشته 

اه روی دستگ ،را بزنید.سپس در پنجره ی باز شده submitو گزینه ی 

  کنید. saveسپس عملیات را ، کلیک و فلش سمت راست را بزنید

در  می باشد که Alert Setting، گزینه SETTINGقسمت  گزینه سوم

این قسمت می توان تمامی تنظیمات هشدار دستگاه را مشاهده و 

ر داد.   تغ

  

۸ -۳ REPORT:  

  .مشاهده کردها را  alarm سایت می توان گزارش  reportدر قسمت 

ن سمت راستزنگ  المتع های دستگاه را نشان  alarm  ،گوشه پا

  .می دهد
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  :نرم افزار موبایل.کارکرد با دستگاه به وسیله ۹

این دستگاه در صفحه اول  IOSیا  androidلینک دانلود نرم افزار 

سایت موجود می باشد. آن را دانلود و به تلفن همراه خود انتقال 

 نیدر حو اگر  یدنند سایر نرم افزارها اقدام کندهید. برای نصب هم ما

                                   this app can collect data  that may be used to track you   نصب کردن با پیام

را انتخاب  I understand and still want to install it  گزینه ،مواجه شدید

  کرده و مرحله مورد نظر را طی کنید. 
ورود به  passو  user برای ورود به نرم افزار از همان کارکرد با نرم افزار:

د.    سایت استفاده نما

میتوان موقعیت فعلی خودرو و مسیر طی شده را  homeدر منوی 

  مشاهده نمود. 

  .مرتبط نمایش داده می شوددستگاه های  تعداد listدر منوی 

  ها مشخص شده اند.  گزارش آالرم warnدر منوی 

  فروشنده مشخصات  وان می ت نیز    mineمنوی   در

 )my service provider)لیست دستورات ،(command logs ،(

)، بررسی دستورات فعال fence managementتعین محدوده حرکت(

  ) را مشاهده کرد. setting)، و تنظیمات(feedbackیا غیر فعال شده(
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  ایرادات و رفع آنها: .۱۰

  عدم برقراری ارتباط

  

  تعویض فیوز

  چک کردن اتصال برق

  کارت بررسی نصب سیم  

  پین های سیم کارت کردنیز تم  

  تماس با اپراتور  شبکهعدم اتصال به 

  دستگاه ایراد در نصب  

تعویض مکان و قرارگیری در ناحیه ای   
  دباش gsmکه دارای پوشش 

  برداشتن پین کد سیم کارت  

  شارژ نشدن

شارژر را به برق با ولتاژ مناسب 
  متصل کنید

  بررسی کابل اتصال شارژر
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  جدول دستورات: .۱۱
  کاربرد  SMSدستور برای 
APN,APN's Name#   تنظیمAPN  

SERVER,1,DNS,PORT,0#  ر سرور   تغ

GPRSON,1# و GPRSON,0#   روشن و خاموش کردنGPRS  

SOS,A,NO.1,NO.2,NO.3#   معرفی شماره هایSOS  

SOS,D,NO.1,NO.2,NO.3#   پاک کردن شماره هایSOS  

CENTER,A,mobile number#  ذخیره شماره اصلی  

CENTER,D #   اصلیپاک کردن شماره  

PARAM#  چک کردن پارامترهای دستگاه  

STATUS#  وضعیت دستگاه  

PSWSW,ON#   تنظیم رمز عبور (برای ارسالSMS(  

ر رمز عبور  PASSWORD ,رمز قدیم,#رمز جدید   تغ

GPRS SET#   چک کردن پارامترهایGPRS  

TIMER,time1(seconds),time2(sec
onds)#  

  GPSفاصله آپلود اطالعات 
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  کاربرد  SMSدستور برای 

DEFENCE,TIMER(minutes)#   تنظیمات زمانalarm  سنسور
  ضربه

FACTORY#  بازگشت به تنظیمات کارخانه  

RESET#  ریست دستگاه  

URL# & WHERE# چک کردن موقعیت مکانی 
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  بررسی شارژ و افزایش اعتبار سیم کارت: .۱۲
ار مناسبی شارژ همواره باید دارای مقد دستگاه توجه شود که سیم کارت

افزایش اعتبار در سیم کارت های اعتباری، نیاز شارژ و باشد. برای بررسی 

می توان به گذاشتن سیم کارت داخل گوشی نمی باشد. برای این منظور 

از نرم افزارهای کنترل حساب اپراتور های تلفن همراه استفاده کرد. 

ای ایرانسل با نصب نرم افزار "ایرانسل من" کارته بعنوان مثال برای سیم

و برای همراه اول نرم افزار "همراه من" می توان شارژ سیم کارت را در 

هر لحظه بررسی و یا آنرا شارژ کرد. (برای فعالسازی اولیه نرم افزار و 

یکبار درون گوشی گذاشته  را بایست سیم کارت می آندریافت رمز عبور 

 وندر را سیم کارتو فعال کردن نرم افزار،  عبور رمزدریافت و بعد از 

  ).قرار دهید دستگاه
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  تاریخ نصب    فروشنده  

 IMEI:شماره   

  PASS: 

  :شماره سیمکارت  
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