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  مقدمه

از شما  ایدرا خریداري کرده )MAGIC-BOUF( مجیک بوفهوشمند سیستم ضدسرقت و ردیاب از اینکه 

هاي اندازه دستگاه و قابلیت. باشدیر و همچنین یک ردیاب میگهاي یک دزدي قابلیتاین سیستم دارا .متشکریم

، هاي سواري، اتوبوسمانند ماشین(موتوري اي طراحی شده است که بتوان از آن در تمام وسایل نقلیه آن به گونه

  .استفاده نمود...) موتور سیکلت و 

 این سیستم از دو بخش. باشداز انواع وسایل نقلیه می یک سیستم امنیتی هوشمند براي محافظت مجیک بوف 

مدیریت و همچنین وظیفه ردیابی و ارتباط با کاربر بخش مرکزي . تشکیل شده است وسایل جانبیو  مرکزي

  .داردبرعهده را کلیه وسایل جانبی و ارتباط آنها با کاربر 

با نصب مجیک بوف  .باشدع وسایل نقلیه میحل امنیتی کامل براي انوا در مجموع سیستم ساخته شده یک راه

نیازي به دزدگیر نخواهید داشت همچنین به واسطه استفاده از تکنولوژي شبکه وایرلس اختصاصی، امکان مخفی 

  .ماندن ردیاب و همچنین ارتقا سیستم امنیتی بواسطه استفاده ار وسایل جانبی جدید فراهم خواهد شد

چنانچه ابزار و یا تجربه الزم براي . نصب سیستم، دفترچه راهنما را مطالعه نماییدکنیم قبل از به شما توصیه می 

  .نصب سیستم را ندارید به نصب کنندگان دزدگیر مراجعه نمایید

تا بتوانید به بهترین شکل از . در انتهاي این دفترچه راهنما نکات مهم استفاده از سیستم را حتما مطالعه نمایید

  .ده نماییدسیستم موجود استفا

و  گواهینامه ثبت اختراعداراي  ،شبکه حسگر مفید شرکت دانش بنیاناین سیستم طراحی و ساخت 

  .باشدتاییدیه از سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران می
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  بوفمجیک  فنی مشخصات
  

  توضیحات  مقدار  مشخصه ردیف

 گرم 115 وزن به همراه باطري  1

 گرم 83 وزن بدون باطري 2

 ابعاد 3

 70: طول

  50:عرض

  34:ارتفاع

  میلیمتر

 گراددرجه سانتی -35تا + 80 محدوده دماي کاري 4

 ولت +12+ / 24 ولتاژ کاري 5

 % 90-0 محدوده رطوبت مجاز 6

 جریان مصرفی از باطري داخلی 7

  در حالت عادي

 10: درهنگام قطع باطري وسیله

  24: برق خودرو وصل ،حالت آماده

  ف بهینهدر حالت مصر

 5: درهنگام قطع باطري وسیله

  19: برق خودرو وصل ،حالت آماده

  میلی آمپر

 میلی آمپر 1400/ لیتیوم پلیمر  باطري داخلینوع و ظرفیت   8

9 
قابلیت ردیابی وسیله بعد از سرقت در 

 صورت قطع برق خودرو
  ساعت 200بیشتر از 

 دارد GSM ردیابی براساس 10
هاي از طریق سلول

 ههمسای

 متر 1000تا  30بین GSM دقت ردیابی براساس 11

 ماهواره دارد GPS ردیابی براساس 12

 متر متر 30تا  10بین  GPS دقت ردیابی براساس 13

 فرمان 100بیش از  دارد پروتکل پیشرفته ارتباطی از طریق پیامک 14

 دارد ارسال فرامین با تماس گرفتن 15

زنگ زدن به شماره 

ز طریق داخل سیستم ا

 شماره تنظیم شده 2

 دارد حسگر شتاب سنج سه محوره 16

تشخیص ضربه و شدت 

تشخیص کج شدن /آن

 وسیله
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17 
امکان تشخیص روشن شدن خودرو بدون 

 سیم کشی
  دارد

  دارد امکان استفاده بصورت آفالین 18

 بصورت سفارشی دارد امکان استفاده بصورت آنالین 19

20 
 USSD امینامکان اجراي تمامی فر

 و ارسال نتیجه
  دارد

 بوق اشغال دارد هاي ناشناسسیستم امنیتی براي شماره 21

  دارد )زورگیري(حالت اضطراي  22
با /با ریموت کنترل

 فرمان پیامک

  دارد شماره تلفن 2امکان استفاده همزمان  23

24 
امکان استفاده از شماره و گوشی دیگر به 

 هاي معرفی شدهجز شماره
 فقط از طریق پیامک رددا

25 
الگوریتم شارژ هوشمند باطري داخلی و 

 افزایش طول عمر آن
 دارد

طول عمر باطري 

 سال 3داخلی بیشتر از 

26 
سازگاري با اپراتورهاي همراه اول و 

 ایرانسل
  دارد

27 

قابلیت تنظیمات پیشرفته براي سازگاري 

با سایر اپراتورهاي موبایل در سراسر 

 جهان

 دارد

ر صورت استفاده از د

تنظیمات دستی با هر 

اپراتوري سازگار خواهد 

 .شد

28 
سیستم یکپارچه هشدار هوشمند در قالب 

 زنگ و پیامک و آژیر
 دارد

در صورت نصب :آژیر

 وسیله جانبی مورد نظر

29 

امکان اعالم شماره تلفن مزاحم به کاربر 

در صورت ارسال فرمان پیامکی با رمز (

 )بار 3از  عبور اشتباه بیش

  دارد

  دارد اعالم هشدار خرابی دینام وسیله 30

  دارد روشن شدن خودرو هشدار اعالم 31

 دارد اعالم هشدار ضربه 32
اندازه گیري شدت 

 ضربه

 درجه0٫4 دارد اعالم هشدار کج شدن وسیله 33

  داردخرابی و یا ضعیف شدن هشدار اعالم  34
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 باطري داخلی

35 
ا ضعیف شدن باطري اعالم خرابی و ی

 وسیله
  دارد

36 
هشدار مدت زمان شارژ در حالت  اعالم

 خاموش بودن وسیله
  دارد

  منفی تحریک دارد هااعالم هشدار در صورت باز شدن درب 37

38 
اعالم هشدار در صورت تشخیص جمر 

  موبایل
  روشن شدن آژیر  دارد

  دارد اعالم هشدار قطع باطري وسیله 39

40 
ار در صورت افزایش دماي اعالم هشد

 داخل اتاق خودرو
 دارد

: از طریق وسیله جانبی 

 نمایشگر و دیتا الگر

41 
اعالم هشدار در صورت افزایش دماي 

 داخل سیستم
   دارد

42 
اعالم هشدار حرکت وسیله بدون روشن 

 شدن
 مانند حمل با جرثقیل دارد

43 
اعالم هشدار خرابی مدار شارژ باطري 

 داخلی
  دارد

 دارد خرابی دینام وسیلهاعالم هشدار  44
 

45 
اعالم هشدار افزایش سرعت از میزان 

 تعیین شده
  دارد

46 
و یا اتصال اعالم هشدار در صورت قطع 

 GPS آنتنکوتاه 
  دارد

47 
اعالم هشدار کاهش شارژ سیم کارت از 

 میزان تعیین شده
  دارد

 Android دارد نرم افزار تلفن همراه 48

 کل سفرها-یک سفر خاص- دارد مپیوتر سفري دقیقکا 49

بیشترین 

میانگین /سرعت

شن زمان رو/سرعت

مسافت /بودن خودرو

 جا شدهجابه
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  دارد قابلیت نمایش دماي داخل سیستم  50

 متر 10 :دقت دارد قابلیت جستجوي دقیق موقعیت 51

 متر 30: دقت دارد قابلیت جستجوي سریع موقعیت 52

  دارد موقعیت به شماره خاص قابلیت ارسال 53

  دارد قابلیت نمایش وضعیت سیستم 54

 دزدگیروایرلس ساده دارد قابلیت نمایش دماي داخل اتاق خودرو 55

 آژیر وایرلس  دارد  قابلیت نمایش دماي داخل کاپوت  56

  دارد قابلیت نمایش میزان ولتاژ باطري وسیله 57

  دارد قابلیت نمایش میزان شارژ سیم کارت 58

  دارد قابلیت نمایش میزان شارژ باطري داخلی 59

60 
امکان اتصال به ریموت کنترل پیشرفته 

 عملکرد 10با 
 دارد

وسیله جانبی با اتصال 

 سیمبی

 دارد امکان اتصال آژیر 61
وسیله جانبی با اتصال 

 سیمبی

 نقطه 3از - دارد امکان خاموش کردن امن از راه دور 62
ا اتصال وسیله جانبی ب

 سیمبی

 دزدگیر وایرلس سادهامکان اتصال  63

صندوق - قفل مرکزي- دارد

-چشمی التراسونیک-پران

 حسگر دماي اتاق

وسیله جانبی با اتصال 

 سیمبی

  دارد  امکان اتصال دیتا الگر داخلی 64
وسیله جانبی با اتصال 

  سیمبی

 دارد امکان نصب استارت از راه دور امن 65
اتصال وسیله جانبی با 

 سیمبی

  دارد  هاي الدري بیسیمامکان اتصال سوییچ  66
وسیله جانبی با اتصال 

  سیمبی

 فارسی دارد دفترچه راهنماي کاربري 67

  دارد امکانات نصب ساده 68

 گارانتی 69
شامل تمام وسایل جانبی (- دارد

 )و باطري داخل دستگاه
 ماه  24

 سال 5 دارد خدمات پس از فروش 70
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  و راه اندازي سیستم مرکزي نصب هطریق
براي نصب صحیح سیستم مرکزي مجیک بوف مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید در هر مرحله چنانچه با 

  .مشکلی مواجه شدید با بخش پشتیبانی تماس حاصل نمایید

تا زمانیکه کلیه مراحل نصب و تست سیستم به پایان نرسیده است از چسب دستگاه  :توجه

  .ه نکنیداستفاد

کارت اعتباري همراه اول و یا ایرانسل تهیه نمایید و آن را براي راه اندازي سیستم ابتدا باید یک سیم :1 مرحله

  .فعال نمایید

  :سیمکارت را درون گوشی گذاشته و مراحل زیر را بر روي آن اجرا نمایید :2مرحله 

 ن کار از فرامین براي ای. تنظیمات زبان سیمکارت را به انگلیسی تغییر دهیدUSSD  زیر استفاده

 .نمایید

 همراه اول 

  را شماره گیري نمایید 2*198*#فرمان. 

  شارژ سیم کارت را کنترل نمایید در این حالت  11*140*#حال با فرمان

پینگلیش و یا فارسی . (متن ارسالی توسط اپراتور حتما باید به زبان انگلیسی باشد

 )نباشد

 ایرانسل 

   شماره گیري نمایید 2*3*4*555*#فرمان. 

  عبارت . کارت را کنترل نماییدمیزان شارژ سیم 1*141*#حال با فرمان

 )پینگلیش و یا فارسی نباشد.(ارسالی باید به شکل انگلیسی باشد

 تومان  1500در صورتیکه شارژ سیمکارت کمتر از . میزان شارژ و تاریخ انقضاي آن را کنترل نمایید

 .بوطه آن را شارژ نماییدباشد با روشهاي مرمی

 کد داشته توجه داشته باشید سیستم مرکزي با سیمکارتی که پین. ارت را غیر فعال کنیدککد سیمپین

 .باشد راه اندازي نخواهد شد

  اینترنت سیمکارت)GPRS (هاي مربوطه فعال نماییدرا از روش. 

o  شداینترت فعال خواهد    #231*10*همراه اول با شماره گیري کددر. 

  سرویس پیامک تبلیغاتی و همچنین سرویس ارزش افزوده را براي سیمکارت مورد نظر غیرفعال

توجه داشته باشید چنانچه سرویس ارزش افزوده بر روي سیکارت شما فعال باشد شارژ . نمایید

 .استفاده نمایید #800*براي غیر فعال سازي از . شودکارت شما بصورت خودکار تمام میمسی

  انجام مراحل باال گوشی را ریست کرده و همه موارد را کنترل نمایید در صورتیکه همه موارد به پس از

 .درستی انجام شده باشد سیمکارت جهت استفاده در سیستم آماده شده است
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 درصورتیکه اپراتور مورد نظر در حین  .مکارت آماده شده یک تماس بگیریدبا سی

سد آنها را پاسخ دهید و اجازه دهید تا تماس پربرقراري تماس سواالتی از شما می

 .باشد کار براي فعالسازي کامل سیمکارت الزم می این. بطور کامل برقرار شود

بایســتی یــه مکــان مناســب بــراي نصــب دســتگاه مرکــزي مشــخص در ایــن مرحلــه نصــاب مــی :3مرحلــه 

  :اشدببراي پیدا کردن یک مکان نصب خوب توجه به موارد زیر مفید می. نماید

 به لطف تکنولوژي . در صورت امکان سعی شود محل قرارگیري سیستم به دور از دسترس سارق باشد

 12اي از وسیله که برق توانید سیستم را در هر نقطهوایرلس بکار رفته در سیستم مجیک بوف شما می

  .توصیه میکنیم مکان نصب در دسترس سارق نباشد. ولت وجود دارد نصب نمایید

  ــیم ــول س ــتن  ط ــی     GSMو  GPSآن ــر م ــه مت ــودرو س ــیج خ ــراي پک ــیج   ب ــراي پک ــد و ب باش

بنـابراین مکـان   . باشـد بصـورت پیچـی مـی    GSMمتـر و آنـتن    GPS 1.5موتورسیکلت طول آنـتن  

 .اي انتخاب نمایید که در هنگام نصب با مشکل مواجه نشویددستگاه را به گونه

  آنتنGPS     همچنـین ایـن آنـتن ضـد آب بـوده و      . باشـد همراه دستگاه داراي آهـن ربـاي قـوي مـی

 .باشدمی+ 85تا  -40بازه دماي کاري آن از 

  براي نصب آنتنGPS           دقت داشته باشـید کـه ایـن آنـتن از نـوع فعـال بـود و در زیـر قسـمتهایی از

. کنـد وسیله که با موکت، پالستیک، شیشـه و فـایبرگالس پوشـیده شـده اسـت بـه راحتـی کـار مـی         

 .بصورت مخفی نصب نماییدرا  GPSسعی کنید آنتن 

 ــتن  در صــورتیکه در مکــان دهــی هــایی ماننــد پارکینــگ در حــال نصــب سیســتم هســتید میــزان آن

GSM  و همچنینGPS بنـابراین بـراي   . باشـد هـاي ذکـر شـده در ایـن راهنمـا کمتـر مـی       از میزان

 .دهی در فضاي باز اقدام نماییدهاي مربوط به آنتنتست

      ردن اتصـاالت خـودرو حتمـا از نـوار چسـب بـرق بـه میـزان کـافی          پس از هـر گونـه بـرش یـا بـازک

ــد   ــتفاده نمایی ــیم اس ــراي پوشــش آن قســمت از س ــب اتصــالی در  . ب ــام نصــب مراق ــین هنگ همچن

  .کشی وسیله باشیدسیم

درب سیستم را باز کرده و پس از نصب سیمکارت کانکتور باطري را درجاي خود قرار دهید تا سیستم  :4مرحله 

  .اندر این مرحله کنترل نمایید که سیمکارت و کانکتور باطري به خوبی در جاي خود محکم شدهد. روشن شود

دقیقه در  1چنانچه سیستم بعد از گذشت . منتظر باشید تا سیستم در شبکه مخابراتی رجیستر شود :5مرحله 

در این . سیستم روشن شودسوکت باطري را در آورده و در فضاي باز دوباره آن را جا زده تا  شبکه رجیستر نشد

  .مرحله کنترل نمایید تا سیستم در شبکه مخابراتی رجیستر شود

پس از رجیستر شدن سیستم در شبکه درب آن را بسته و پیچهاي آن را محکم نمایید همچنین با آچار : 6مرحله 

در این مرحله  دقت کنید که. را محکم نمایید GPSو  GSMهاي مربوط به کانکتورهاي آنتن مهره 8شماره 
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بعد از انجام این مرحله دستگاه را کنار گذاشته تا مراحل نصب کانکتور برق . را محکم نکنید هابیش از حد مهره

  .وروي به پایان برسد

بدین منظور باید پس از مشخص کردن . براي نصب دستگاه مرکزي نیاز به یک برق مستقیم داریم :7مرحله 

نسبت به ولتاژ باطري  ولت 0.1که افت ولتاژ آن کمتر از  دستگاه آماده نماییممحل نصب یک برق مستقیم براي 

چنانچه وسیله  .سپس اتصال بدنه را وصل نمایید. وسیله باشد سیم برق ورودي را به نقطه مورد نظر  وصل کنید

منفی است جانبی قفل مرکزي را خریداري نکرده اید و سوییچ تشخیص باز بودن دربهاي خودرو بصورت تحریک 

  .توانید سیم الدري را به سیم سفید دستگاه متصل نماییدمی

هاي مربوطه را تا محل نصب هدایت هاي دستگاه پیدا نمایید و سیممکان مناسبی براي جاسازي آنتن :8مرحله 

  .نمایید

 مشکیسیم  و برق ورودي سیم قرمز منظوربدین . کشی متصل نماییدکانکتور ورودي را به سیم :9مرحله 

چنانچه وسیله شما از  .باشندمی منفیها با تحریک بورودي در سیم سفیدهمچنین . باشدتصال بدنه میا

ها از وسیله جانبی تحریک قفل مرکزي کند باید براي تشخیص باز شدن دربتحریک درب منفی پشتیبانی نمی

  .استفاده نمایید

و بدون . را متصل نمایید GSMو  GPSهاي آنتن کانکتور برق ورودي سیستم مرکزي و همچنین :10مرحله 

  :در این صورت موارد زیر را کنترل نمایید. اینکه چسب دستگاه را باز نمایید آن را در محل نصب قرار دهید

  میزان آنتن دهی دستگاه در این حالت از وضعیت چراغGSM/GPS سعی کنید با . شودمشخص می

. را بدست بیاورید و با میزان آنتن دهی دستگاه مقایسه نمایید موبایل خود میزان آنتن در منطقه نصب

باشد توجه داشته باشید سیستم را در محلی که آنتن آن اعداد جدول زیر در شرایط عادي مناسب می

  .ضعیف است نصب ننمایید

 
 
 
 
 
  

 

  زمانیکه سیستم در مد پیکربندي قرار دارد چراغSTATUS  به رنگ قرمز درحال چشمک زن قرار

 .خواهد داشت

  کیفیت  واحد  دهیمیزان آنتن  رنگ

 عالی ASU  15بیشتر از   سبز

 خوب ASU  15تا  10بین   زرد

 ضعیف  ASU 10کمتر از   شخامو
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  در صورتیکه چراغGSM/GPS  در وضعیف زرد چشمک بزند یعنی اتصال کانکتورGPS  به درستی

بصورت زرد چشمک  STATUSنچه چراغ و چنا. باشدبرقرار نشده است و یا داراي اتصال کوتاه می

 .باشدبزند به مفهوم وصل نبودن برق ورودي سیستم می

 کار  این. قبل از اینکه سیستم را پیکربندي نمایید ابتدا باید وسایل جانبی همراه سیستم را نصب نمایید

 .باشدبراي تست نهایی کل سیستم الزم می

 بدین منظور به کمک . نصب شده را تست نمایید توانید وسایل جانبیدر حالت پیکربندي شما می

 .اقدام نماییدریموت همراه دستگاه طبق جدول زیر 

  دهی کد  تست و تولید سیستم پروسههمگی در  همراه دستگاه مرکزيتوجه داشته باشید وسایل جانبی

ستم اضافه اما چنانچه وسیله جانبی را در حین نصب به سی. و نیازي به کد دهی مجدد ندارنداند شده

 .)کندهر وسیله جانبی فقط یکبار کد دریافت می. (ابتدا باید آن کد دهی نمایید، کنیدمی

و فعال شدن عملکرد  EMGنگهداشتن دکمه ت پیکربندي قرار داشته باشد، در صورتیکه سیستم در حال

د قرار ندارد باید به اما چنانچه سیستم در این م. باشدبه معنی کد دهی سایر وسایل جانبی میثانویه آن 

  .کمک فرامین پیامکی این عمل را انجام دهید
  

  دومعملکرد   عملکرد اول  دکمه

)A(  تست چشمی  تست آژیر  

)S(  تست ریموت استارت  -  

)T(  تست صندوق پران  -  

)D(  تست یونیت قفل مرکزي  -  

)EMG(  دادن وسایل جانبی کد   تست قطع کن  
  

پیکربندي مجیک بوف را مربوطه  امینبا فرم وسایل جانبی همراه سیستم، تست تما و نصباز  پس :11مرحله 

براي انجام  .استفاده کنید 102و  101و  100هاي فرمان با شماره 3براي پیکربندي سیستم فقط باید از . نمایید

 .این کار به بخش فرامین پیامکی در همین دفترچه راهنما مراجعه نمایید

تنظیم شده اصلی براي شماره  یپیامکشود و می SILENTي سیستم وارد مد پس از پیکربند :12مرحله 

 .کندارسال می

و همچنین پارامترها الگورتیم تشخیص روشن پس از نصب سیستم میزان حساسیت حسگر ضربه  :13مرحله 

 .این مقادیر بصورت نرمال توسط شرکت تنظیم شده است .بودن وسیله را تنظیم نمایید

و منتظر بمانید تا سیستم تماس شما را  تماس بگیریدسیستم  ، باتنظیم شده هايشمارهیکی از با  :14مرحله 

این کار را در زمان . کندبراي شما ارسال میرا  فعلی وسیلهوضعیت قطع نماید در این صورت سیستم پیامکی از 

این اطالعات  .رل نماییدتکن را دریافتی تمامی اطالعات و خاموش بودن و همچنین روشن بودن وسیله انجام دهید
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دي در حالت روشن و خاموش بودن خودرو، میزان شارژ سیمکارت و و، میزان ولتاژ ورGPSشامل وضعیت آنتن 

  .باشدمی... و هاي وسیله باز و بسته بودن درب

ثانیه  30پس از گذشت زمان  .ل و یا موبایل فعال نماییددر انتها دستگاه را به کمک ریموت کنتر :15مرحله 

. ها را بصورت دستی و با سوییچ خود وسیله باز نمایید در این صورت باید دستگاه با شما تماس حاصل نمایددرب

  .و پیامک بعد از آن را بررسی نمایید سیستم را پاسخ دهیدتماس 

شماره  "گاهتنظیمات دست"بعد از اتمام کلیه مراحل فوق برنامه اندروید را باز کرده و در قسمت  :16مرحله 

برنامه اندروید شما آماده . سیمکارت درون سیستم مرکزي و همچنین پین کد تعریف شده براي آن را وارد نمایید

آخرین نسخه  .توانید براي استفاده از مجیک بوف از برنامه اندروید استفاده نماییداز این به بعد می .شده است

  .کت و یا برنامه بازار دریافت نماییدسایت شر توانید از وببرنامه مجیک بوف را می
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  مرکزي سیستم دیودهاي نورانی

اولی مربوط به . باشدقرمز می -  زرد زرد و -  هاي سبزرنگ به دي.اي.ال دوداراي  بوفمجیک امنیتی سیستم 

فقط در هنگام نصب  هادي.اي.الاز این . باشدو دومی مربوط به وضعیت کلی سیستم می GSM/GPSوضعیت 

هاي مختلف سیستم نشان داده طبق جدول زیر حالت. شودتم و همچنین براي تست عملکرد آن استفاده میسیس

  .شودمی

 

 دي.اي.ال

GSM/GPS 
  حالت سیستم

  غیر فعال GSM/ غیر معتبر  GPS  خاموش

  فعال GSM/ غیر معتبر  GPS  زرد

 فعال GSM/ معتبر  GPS  سبز

  .باشدبه دستگاه می GPSندي به معنی عدم اتصال آنتن در حالت تست و پیکرب  زرد چشک زن سریع

 

 دي.اي.ال

STATUS 
  حالت سیستم

 SILENTمد   خاموش

  ثابت زرد

  آرام چشمک زن زرد
 ACTIVEمد 

  شارژ سیمکارت کمتر از مقدار ارسال یک پیامک/شارژ باطري داخلی بسیار پایین  ثابت قرمز

  اولیه قرار داردسیستم در مد تست و پیکربندي   قرمز چشمک زن

  )برق ورودي دستگاه متصل نشده است(در حالت تست و پیکربندي به معنی   زرد چشک زن سریع

 

این حالت . خاموش هستند یعنی سیستم در حالت کم مصرف قرار دارد هادي.اي.الکلیه  در صورتیکه که :توجه

به ها دي.اي.الثانیه  1ه ریست به مدت کمتر از در این صورت با فشردن دکم .تواند اتفاق بیفتدمدها میدر تمامی 

  .شونددهند و دوباره خاموش میدقیقه وضعیت سیستم را نمایش می 1مدت 
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  سادهریموت کنترل 

با نگه داشتن  ها عملکرد اول آن وبا فشردن و رها کردن سریع دکمه. باشددکمه می 5ریموت کنترل شامل 

توجه داشته باشید بعد از روشن شدن  .شودز رنگ عملکرد دوم آن فعال میها تا زمان روشن شدن چراغ سبدکمه

هاي برد ریموت کنترل در مکان. چراغ سبز رنگ کلید ریموت را رها نمایید تا فرمان شما براي سیستم ارسال شود

  .فاده نماییدوسیله است از ریموت فقط در اطراف. باشدمتر می 30متر و در فضاي باز کمتر از  10بسته کمتر از 
  

  عملکرد دوم  عملکرد اول  دکمه

)A(  

  فعال کردن سیستم

  .شودسیستم وارد مد فعال می -1

  .شوندها قفل میدرب -2

  .کندصداي کوتاه می آژیر یک -3

  .شودچشمی فعال می -4

خاموش /فعال کردن سیستم بصورت بیصدا

  کردن وسیله

  .شودسیستم وارد مد فعال می -1

  .شودمیخاموش  خودرو -2

  .شوندها قفل میدرب -3

  .شودچشمی فعال می -4

)S(  

  غیر فعال کردن سیستم

  .شودغیرفعال میسیستم  -1

  .شوندباز می خودرو هايدرب -2

درصورتیکه سیستم با صدا قفل  -3

شده باشد آژیر دو بیپ متوالی اجرا 

  .کندمی

  .شودچشمی غیر فعال می -4

  وسیله روشن کردن/جستجوي آخرین وضعیت

پیامکی حاوي سیستم  ریموت استارت نداشته باشیدچنانچه 

 .کندارسال میوسیله را به شمار اول تنظیم شده اطالعات 

   :چنانچه در مد فعال باشیددر غیر اینصورت 

  .شودسیستم غیرفعال می -1

  .شودها باز میدرب -2

  .شودچشمی غیرفعال می -3

  .شودخودرو روشن می -4

)T(  

  ابی دستیمد ردی

دستی سیستم وارد مد ردیابی  -1

  .شودمی

یر دو بیپ متوالی و یک بیپ ژآ -2

  .کندتر اجرا میبا فاصله طوالنی

  

  هاي اصلی و فرعیتعویض شماره

سیستم از دو شماره موبایل براي ارسال هشدارها استفاده 

اي است که هشدارهاي به آن شماره اول شماره. کندمی

صورتیکه شماره دوم بخواهد از وسیله در . شودارسال می

استفاده کند باید به کمک این فرمان جاي دو شماره با 

بعد از عوض شدن جاي دو شماره . یکدیگر عوض شود

اي که کنترل سیستم را در دست دارد پیامکی براي شماره

به این ترتیب هشدارها براي این شماره . شودارسال می

  .ارسال خواهد شد
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)D(  

  ن درب پارکینگباز شد

در صورتیکه از وسیله جانبی مورد 

نظر استفاده کرده باشید درب 

پارکینگ با این فشردن این دکمه 

  .شودباز می

ارسال آخرین اطالعات /صندوقباز شدن درب  

   سفرها

فاده کرده تدر صورتیکه از وسیله جانبی صندوق پران اس

در  .باشید این عمل باعث باز شدن درب صندوق خواهد شد

غیر این صورت آخرین اطالعات مربوط به سفرهاي انجام 

در  اي که کنترل وسیله راشده در قالب پیامک براي شماره

  .شودو مقادیر سفر گذشته ریست میاختیار دارد ارسال شده 

)Emg(  رزرو  

  مد اضطراري

گیرد که شخصی زمانی مورد استفاده قرار می عملکرداین 

در این . شما را به سرقت ببرد به زور قصد دارد خودروي

  :افتدصورت با نگهداشتن این دکمه اتفاقات زیر می

  .شودریموت کنترل غیرفعال می -1

کیلومتر در ساعت باشد  30درصورتیکه سرعت کمتر از  -2

  .شودها خاموش میکنخودروي شما توسط قطع

طراي اضپیامکی حاوي موقعیت خودرو براي شماره  -3

  .شودال میتنظیم شده ارس
  

  نکات استفاده از ریموت کنترل

 وسیلهتواند توسط ریموت کنترل اقدام به استارت زدن نماید که سیستم در مد فعال بوده و کاربر زمانی می 

در ابتدا  (A)دوباره باید با زدن دکمه  که با استارت اول خودرو روشن نشودبنابراین درصورتی. خاموش باشد

 .اقدام به استارت نمایید (S)سپس مجددا با نگهداشتن دکمه سیستم را فعال نموده 

 اما چنانچه . شودصدا فقط صداي آژیر در موقع فعال و غیرفعال کردن شنیده نمیدر فعال شدن بصورت بی

رخ شما تماس حاصل کند و به هردلیلی شما نتوانید تماس را پاسخ دهید آژیر با توجه به نوع اتفاق سیستم با 

 .خواهد شد روشن داده

  در صورتیکه کلید(Emg)  هاي ریموت کلیدهر کدام از ثانیه فرصت دارید تا با زدن  10را فعال کردید

به هیچ عنوان بی جهت از این . نمایید در غیراینصورت سیستم وارد این مد خواهد شد لغوفرمان خود را 

شدن از آن باید فقط به کمک فرامین در صورتیکه وارد این مد شدید براي خارج  .فرمان استفاده ننمایید

 .پیامکی اقدام نمایید
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و  )S(دکمه  یر آن روشن شود و شما نزدیک وسیله باشید با فشردنچه سیستم با شما تماس بگیرد یا آژ

  .توانید روال هشدار را متوقف نماییدمیغیر فعال کردن سیستم 

بعد از اراسال یک فرمان به سرعت . شوداجرا می )ثانیه 0.2(مان ریموت با کمی تاخیر 

  .فرمان بعدي را ارسال ننمایید

براي فعال کردن عملکرد  .پذیردارسال فرمان توسط ریموت بعد از رها شدن دکمه مورد نظر صورت می

 .ماییدثانویه باید دکمه مورد نظر را آنقدر نگهدارید تا چراغ سبز رنگ ریموت روشن شود سپس دکمه را رها ن

و ارسال فرمان قصد ) S(درصورتیکه قصد استارت زدن وسیله با ریموت را داشتید و بعد از نگهداشتن دکمه 

روال استارت را متوقف و وارد مد فعال ) A(توانید با زدن دکمه لغو کردن فرمان مورد نظر را داشتید می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریموت کنترل ساده   

 

 چه سیستم با شما تماس بگیرد یا آژچنان

غیر فعال کردن سیستم 

 مان ریموت با کمی تاخیر پاسخ سیستم به فر

فرمان بعدي را ارسال ننمایید

 ارسال فرمان توسط ریموت بعد از رها شدن دکمه مورد نظر صورت می

ثانویه باید دکمه مورد نظر را آنقدر نگهدارید تا چراغ سبز رنگ ریموت روشن شود سپس دکمه را رها ن

  درصورتیکه قصد استارت زدن وسیله با ریموت را داشتید و بعد از نگهداشتن دکمه

لغو کردن فرمان مورد نظر را داشتید می

  )قفل بسته. (شوید
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  طریقه نصب و راه اندازي آژیر

  .متصل شود وسیلهاین سیم باید به برق مستقیم : سیم قرمز -1

  .متصل شود وسیلهاین سیم باید به بدنه : سیم مشکی -2

ولت است که براي روشن کردن محفظه داخل موتور استفاده  12خروجی مثبت : سیم زرد -3

  .شودمی

خودرو  اپوتاین سیم وروري تحریک منفی تشخیص باز یا بسته بودن درب ک :سیم سفید -4

  .باشدمی

  سیم خروجی اتصال به بلندگوي دوم: سیم قهوه اي -5

سیم بدنه بلندگوي دوم را متصل نمایید و بعد . براي استفاده از این قابلیت بلندگوي دوم را را درجایی نصب نمایید 

دایی از بلندگوي به این ترتیب هر ص. از آن سیم خروجی آژیر اصلی را به سیم مثبت بلندگوي دوم اتصال دهید

  .اصلی پخش شود از بلندگوي دوم نیز پخش خواهد شد

 (A)در انتها دکمه . تمامی اتصاالت را با نوار چسب مخصوص بپوشانیدهاي مورد نظر پس از وصل کردن سیم

شود در صورتیکه صداي آژیر شنیده نمی. را بر روي ریموت بفشارید در این حالت باید صداي آژیر شنیده شود

در این مورد سعی کنید تحریک آژیر را درجایی مناسب قرار  .کن است فاصله سیستم با تحریک آژیر زیاد باشدمم

کند یا شنوید ولی آژیر عمل نمیچنانچه صداي رله آژیر را می .دهید تا ارتباط آن با سیستم مرکزي برقرار شود

  .باشداند و یا آژیر خراب میها به درستی متصل نشدهسیم

کلید را در جاي . ي نصب سوییچ الدري کاپوت باید یک از یک کلید با خروجی تحریک منفی استفاده نماییدبرا

در این صورت باید بعد از بسته شدن درب کاپوت خودرو کلید در حالت قطع قرار داشته باشد . مناسبی نصب نمایید

ک منفی کلید را به سیم سفید ورودي خروجی تحری. و با باز شدن درب کاپوت کلید درحالت وصل قرار بگیرد

در این حالت با باز شدن درب کاپوت سیستم مرکزي هشدار الزم را براي کاربر ارسال  .تحریک آژیر وصل نمایید

  .نمایدمی

آمپر جریان  1وات حدود  45با توان صداي  یک بلندگو. باشدآمپر می 3 مداومحداکثر جریان خروجی آژیر بصورت 

  .کندمصرف می

شته باشید که توجه دا. دي استفاده نمایید.اي.هاي الراي نصب چراغ در محفظه موتور خودرو بهتر است از المپب

  )وات 24. (باشدآمپر می 2حداکثر خروجی مطمین

  

  

  

  

  



 

 

١٦ 

  )مدل ساده(ریقه نصب و راه اندازي دزدگیر وایرلس ط

براي استفاده از این . لتراسونیک می باشدپران و چشمی ا عملکرد قفل مرکزي، صندوق 3این وسیله جانبی شامل 

  :باشندپین وجود دارد که به شرح زیر می 6پین و  5ها دو کانکتور قابلیت

  :پین 5کانکتور 

  .این سیم باید به برق مستقیم خودرو متصل شود: سیم قرمز -1

و براي تشخیص باز . باشداین سیم وروري تحریک منفی دربهاي خودرو می: سیم سفید -2

  .شودیا بسته بودن دربها استفاده می

  .در صورتیکه ورودي تحریک مثبت باید وصل شود از مبدل تحریک مثبت به منفی موجود در بسته استفاده نمایید

  :باشداین مبدل داراي سه سیم به شرح زیر می

  ورودي تحریک مثبت: سیم زرد - 1

  اتصال به بدنه: سیم مشکی - 2

  .شده مثبت به منفی که باید به دستگاه متصل شودخروجی تبدیل : سیم سفید - 3

  . این سیم باید به تحریک مثبت صندوق پران وصل شود: سیم زرد -3

در هنگام . توانید عملکرد آن را تست کنیدبر روي ریموت می (T)پس از نصب صندوق پران به کمک دکمه

همچنین این فرمان باعث فعال شدن . نماییدمیزان تاخیر رله آن را تنظیم  235پیکربندي سیستم به کمک فرمان 

  .باشدمیلی ثانیه می 150تاخیر پیش فرض رله . عملکرد صندوق پران خواهد شد

  .خودرو وصل می شود ONاین سیم به ورودي سوییچ : سیم طوسی -4

  .شودمی در صورتیکه این سیم وصل نشود فقط قابلیت باز شدن دربهاي خودرو بعد از بسته شدن سوییج غیر فعال

  .این سیم باید به بدنه خودرو متصل شود: یسیم مشک -5

  :پین 6کانکتور 

هاي این کانکتور رنگ سیم. شودتوسط این کانکتور انجام می هاتحریک قفل مرکزي براي باز و بسته کردن درب

  :باشدبه شرح زیر می

   )COMMON(ها کنتاکت مشترك رله: سیم سفید -1

  )Normal Open( هااز رلهکنتاکت ب: سیم زرد -2

  )Normal Close( هاکنتاکت بسته رله: سیم نارنجی -3

میزان تاخیر براي تحریک قفل مرکزي بصورت . باشداي میهاي قفل مرکزي بصورت لحظهنحوه عملکرد رله

  .نمایدثانیه آن را تنظیم  2.5تواند حداکثر تا  و نصب کننده سیستم می. باشدمیلی ثانیه می 350پیش فرض 

  .هاي مربوط به رله قفل باز داري روکش مشکی هستندبصورت پیش فرض سیم :توجه

ها اتصال اشتباه سیم. کشی خودرو نشویددر هنگام نصب قفل مرکزي دقت نمایید که باعث آسیب به سیم: توجه

  .تواند باعث سوختن فیوزهاي خودرو شودمی



 

 

١٧ 

  کنطریقه نصب قطع

زمانیکه از این وسیله جانبی استفاده کرده . باشدهاي برقی میي قطع انواع سیگنالیک وسیله جانبی براکن قطع

کند تا وسیله ها را برنامه ریزي میکنقطعمرکزي سیستم باشید به محض روشن شدن وسیله در حالت نادرست 

ها بصورت نکبه این ترتیب امکان سرقت خودرو بسیار پیچیده و زمان بر خواهد شد زیرا قطع. خاموش شود

آمپر جریان را بصورت  15تواند تا کن میکانکتور قطع. تواند بیشتر از یکی باشدها میسیم هستند و تعداد آن بی

  . مداوم تحمل نماید

سپس . شود را پیدا نماییدکه باعث خاموش شدن آن می ،وسیلهقسمت برقی از یک براي نصب قطع کن بایستی 

هاي آبی و رید و یک طرف آن را به یکی از سیمبآن قسمت مختل شود را بشود عملکرد سیمی که باعث می

  .طرف دوم آن را نیز به سیم آبی دوم وصل نمایید

ق پشت کن به برق مستقیم نیازي ندارد و باید از برباشد که قطعکن این نکته مهم میبراي وصل کردن برق قطع

  :شوندزیر وصل میها به شکل در قطع کن سیم . سوییچ استفاده نماید

  .متصل شود وسیله برق بعد از سوییچاین سیم باید به : سیم قرمز -1

  .متصل شود وسیلهاین سیم باید به بدنه : سیم مشکی -2

به طرف دوم سیم  يدیگر ه طرف اول سیم برش داده شده ویکی از آنها ب: هاي آبیسیم -3

  . برش داده شده وصل شود

وات  2اهم با توان  200قبل از اتصال برق مثبت یک مقاومت باید باشد ولت می 24در صورتیکه برق شما  :توجه

  .بصورت سري استفاده نمایید
    



 

 

١٨ 

  نحوه عملکرد سیستم

. اندازیمبوف نگاه کوتاهی به عملکرد سیستم و مدهاي کاري آن میمجیک براي آشنایی بهتر با سیستم امنیتی 

 .ت به عملکرد و خواص سیستم داشته باشیدشود تا دید بهتري نسباین موضوع باعث می

 SILENT )غیرفعال( 

د وور. باشدکاربر در حال استفاده از وسیله میفرض بر این است که در این مد سیستم غیر فعال است و 

 حالتدر این . انجام شودبر روي ریموت  (S)دکمه و یا تواند توسط پیامک، تماس میاین مد به 

  .شودا زمانیکه وسیله در حال حرکت است پردازش میت GPSاطالعات مربوط به 

و فقط هشدارهاي اصلی براي کاربر ارسال . در این مد سیستم غیر فعال است :توجه

  .شودمی

  :باشدهشدارهاي اصلی شامل موارد زیر می

  به سیستم باطري ماشینقطع برق ورودي از  -1

  شدن آنو یا اتصال کوتاه  GPSآنتن قطع سیم  -2

  ) حمل با جرثقیل( ج از منطقه پارك شده زمانیکه خودرو خاموش استخرو-3

  خرابی دینام خودور -4

 ACTIVE )فعال( 

تواند توسط ورود به این مد می. باشدقفل شدن در دزدگیرهاي سنتی می ندفعال شدن سیستم همان

مامی در این مد سیستم ت. بر روي ریموت انجام شود (A)تماس و یا به کمک دکمه  ،پیامک

. نمایدبالفاصله براي کاربر ارسال می راي وسیله رخ دهدکند و چنانچه اتفاقی بحسگرها را کنترل می

  .شودعالوه بر هشدارهاي اصلی موارد زیر نیز کنترل می

  کج شدن وسیله -1

  ضربه خوردن به وسیله -2

  تحریک چشمی -3

  هاباز شدن درب -4

  روشن شدن خودرو -5

  تعیین شدهخروج از محدوده  -6

زمانیکه سیستم وارد این مد  .رسده کمترین حد خود میدر این مد بمیزان مصرف باطري سیستم 

این زمان قابل تنظیم (. کندکند سپس بخش هشدارها را فعال میصبر می مدت زمان کوتاهیشود  می

فرض پیش بصورت. توانید وارد این مد شویدهمچنین هنگامی که وسیله روشن است نمی) باشدمی

هنگامیکه وسیله را خاموش کردید اقدام به فعال کردن سیستم نمایید در غیر اینصورت سیستم وارد این 

  .شودمد نمی



 

 

١٩ 

 STEAL )سرقت( 

هشدار مناسبی براي  بوفمجیک رخ دهداتفاقی براي وسیله در مد فعال باشد و  دستگاهدر صورتیکه 

دقیقه  دویا وسیله به مدت و  ده مورد نظر خارج شودوسیله از محدوچنانچه  .نمایدسال میکاربر ار

در قالب زنگ و پیامک براي کاربر اول و پیامکی جهت اطالع براي مناسبی  هشدارسیستم  روشن بماند

دقیقه  5هر سیستم در این حالت . شودمی سرقتپس بطور خودکار وارد مد کند سکاربر دوم ارسال می

توانید توسط فرامین پیامکی تنظیم این زمان را می .کندارسال می اصلی یک پیام موقعیت براي کاربر

همچنین در صورت خاموش شدن خودرو توسط سارق سیستم یک پیامک حاوي آخرین  .نمایید

دهد درصورتیکه مجددا هاي متوالی را افزایش میموقعیت وسیله را ارسال کرده و فاصله زمانی ارسال

در واقع سیستم بصورت خودکار وسیله . گرددنی به مقدار اولیه باز میوسیله روشن شود این فاصله زما

 آنتواند وارد باشد و تنها خود سیستم میاین مد توسط کاربر قابل دستیابی نمی. کندشما را ردیابی می

 .کندهمچنین در این حالت سیستم بصورت هوشمند مصرف باطري داخلی را کنترل می .شود

 TRACKING )ردیابی( 

بصورت دستی  ریموت) T(یا به کمک دکمه  تواند با ارسال فرمان تعویض مد توسط پیامکاربر میک

گیرد که وسیله به شخص دیگري داده شده این حالت زمانی مورد استفاده قرار می. وارد این مد شود

د صداي چنانچه از راه دور وارد این مد شوی .نمایید ردیابیاست و شما بخواهید شخص مورد نظر را 

یپ با اما چنانچه با ریموت وارد این مد شوید دو بیپ پشت سر هم و یک ب. یر شنیده نخواهد شدژآ

هشدارهاي اصلی در این مد نیز هیچ هشداري به جز  .یر اجرا خواهد شدفاصله زمانی بیشتر توسط آژ

  .شودبراي کاربر ارسال نمی

براي . باید دکمه ورود به مد جدید را فشار دهید براي ورد به مد جدید و خروج از مد فعلی فقط :توجه

  .را فشار دهید) S(مثال براي خروج از مد ردیابی دستی و ورود به مد غیرفعال فقط باید دکمه 

    



 

 

٢٠ 

  ارسال فرمان و لیست کلیه فرامیننحوه 

ن صحیح باشد و آ رمز عبورباشند فقط باید الگوي فرمان و اي قابل اجرا میاین فرامین توسط هر شماره :توجه

  .گرددپاسخ نیز به همان شماره برمی

 :کنندهاي استفاده شده در این سیستم از الگوي زیر پیروي میفرمان
+HSN:PinCode,CommandCode,Parameter1,Parameter2,..(enter) 

  

+HSN: <  از  “:”اراکتر با ک سرآیندباشید که توجه داشته  .باشدمی سرآیندبراي ارسال هر فرمان نیاز به این

  .شودکد جدا میپین

Pin Code<   0000تواند توجه داشته باشید که رمز نمی .باشدمی 9تا  0رقم از  4رمز شما که شامل 

  .وارد نمایید 0021باید  21رقمی باشد یعنی براي وارد کرد  4باشد همچنین رمز باید حتما 

Command Type<   باشدفرمان می کدنشان دهنده.    

rametersPa<   همچنین یک  .تواند شامل یک یا چندین مقدار باشدبا توجه به نوع فرمان ارسالی می

  .تواند هیچ پارامتري نداشته باشدفرمان می

و در پایان فرامین در صورتیکه پیام دیگري نیاز  .شونداز یکدیگر جدا می ”,“ها به کمک کاراکترتمامی قسمت

  .زده شود Enterباشد باید کلید 

که طور همان. در این فرمان پین کد قدیم با جدید عوض شده است. کنیدنمونه یک فرمان را در زیر مشاهده می

  .باشدباشد و این فرمان شامل یک پارامتر میمی 100کنید شماره فرمان مالحظه می

 
 

 
 
  

  

  

  

  :زیر عمل شوددر صورتیکه بخواهید چندین فرمان را با یک پیامک ارسال نمایید باید بصورت 
  

+HSN:1234,100,7612(Enter) 
+HSN:7612,103,912xxxxxxx(Enter) 
+HSN:7612,201,95 

  

کاراکتر یا یک صفحه  160توجه داشته طول کل فرامین از . شودفرمان با یک پیامک ارسال می  3در این مثال 

  .بیشتر نشود

  .کنیدها را مشاهده میآنمورد نحوه عملکرد  ستورات سیستم و توضیحاتی درولی از تمامی داجد بعد صفحاتدر 

+HSN:1234,100,7612 

 شماره فرمان یندسرآ

 پارامتر فرمان پین کد



 

 

٢١ 

  توضیحات  فرمت  کد

100  
+HSN:1234,
100,0025 

 4رمز بایستی  .کد سیستم را عوض نماییدتوانید پینبه کمک این دستور شما می

رقمی باشد و در صورت داشتن صفر در ابتدا حتما بایستی وارد شود همچنین 

تم حتما باید ولین استفاده از سیسدر ا .باشد داشته 0000تواند مقدار نمی کد پین

  .کد را تغییر دهیدپین

101  
+HSN:1234,
101,0,269 

اپراتور و هزینه ارسال یک پیامک انگلیسی توسط  این فرمان براي تنظیم نوع

به معناي  0. باشد 1یا  0تواند پارامتر اول می. شوداپراتور مربوطه استفاده می

هزینه یک  پارامتر دوم. باشدبه عنوان اپراتور ایرانسل می 1اپراتور همراه اول و 

  .باشدبه ریال می پیامک

102  

+HSN:1234,
102,912260
xxxx,91943

0xxxx 

شماره تلفن مورد نظر براي ارتباط با دستگاه  2توانید به کمک این دستور شما می

عنوان شماره  شماره اول به عنوان شماره اصلی و شماره دوم به. را تنظیم نمایید

 2توجه داشته باشید در صورتیکه هر کدام از این . شودکمکی در نظر گرفته می

شماره سیستم را فعال و یا غیر فعال کنند به عنوان شماره اصلی در نظر گرفته 

همچنین در صورتیکه . شودتمام هشدارها به شماره اصلی ارسال می. شودمی

دقیقه و عدم  4تماس با شماره اصلی به فاصله بار  5اتفاقی رخ دهد سیستم بعد از 

در صورتیکه  .کندپاسخ از طرف شماره اصلی با شماره دوم تماس برقرار می

  .وارد نمایید یکسانخواهید از شماره دوم استفاده نمایید هر دو شماره را  نمی

103  
+HSN:1234,
103,912260

xxxx 

. ضطراري را مشخص نماییدا توانید شماره وضعیتبه کمک این دستور شما می

. شودبر روي ریموت کنترل فعال می Emgطراي به کمک دکمه ت اضحال

کند و ریموت سیستم در این مد در صورت وجود قطع کن وسیله را خاموش می

مد باید از فرمان پیامکی مورد نظر این براي خروج از . کندکنترل را غیر فعال می

سیستم شماره دوم بصورت پیش فرض به  اولیه يپس از راه انداز. استفاده نمایید

کنیم که شماره توصیه می .شودعنوان شماره وضعیت اضطراري استفاده می

اضطراري را به درستی تنظیم نمایید تا در شرایط خطر بتوانید از این قابلیت 

  .استفاده نمایید

104  
+HSN:1234,
104,1,1,1 

. شوددن هشدارها در سیستم استفاده میفعال کرغیر فعال و یااز این دستور براي 

ها، پارامتر اول براي ورودي درب. باشدمی به معناي فعال 1به معناي غیرفعال و  0

بصورت پیش . باشدپارامتر دوم باطري و پارامتر سوم براي درجه حرارت داخلی می

  .همه موارد فعال هستند ضفر



 

 

٢٢ 

105  
+HSN:1234,
105,4000,1

0000 

شارژ حداقل براي هشدار به کاربر و همچنین  توان میزانور میبه کمک این دست

شارژ ذخیره میزان شارژي است که فقط در . شارژ ذخیره را مشخص نمود میزان

شود و در صورتیکه شارژ سیستم کمتر از آن شود هیچ مد سرقت استفاده می

و  شود جز در مواردي که مهم تشخیص داده شودپیامکی از سیستم دریافت نمی

-ریال می 10000و   4000مقدار پیش فرض به ترتیب . یا سرقت صورت پذیرد

ریال و مرز  8000تا  2000تواند بین براي تنظیم مجدد شارژ ذخیره می. باشد

  .ریال تنظیم شود 40000تا  8000هشدار شارژ بین 

106  
+HSN:1234,
106,6,3 

همچنین میزان  حساسیت حسگر ضربه و توان میزانمیبه کمک این دستور 

 9تا  1تواند بین پارامتر اول می. حساسیت براي کج شدن وسیله را تنظیم نمود

به معنی کمترین حساسیت است و در  1و  به معنی بیشترین حساسیت 9که  باشد

 5 تا 1تواند بین  پارامتر دوم نیز می. باشدمی 6حالت پیش فرض مقدار حساسیت 

 3مقدار پیش فرض  رین حساسیت است وکمت 1و  بیشترین 5تنظیم شود که 

توجه داشته باشید میزان حساسیت را با توجه به نوع وسیله و همچنین . باشدمی

- هاي سواري مناسب میتنظیمات اولیه براي ماشین. مکان نصب تنظیم نمایید

  .باشد

107  
+HSN:1234,
107,12,16,

1 

موش شدن وسیله را الگوریتم تشخیص روشن و خاتوانید به کمک این فرمان می

  :باشدعدد اول به معنی ولتاژ خاموش شدن می. نمایید تنظیم

  12+  10/12= 13.2ولت 

  :باشدعدد دوم نیز به معناي ولتاژ روشن شدن می

  12+  10/16= 13.6ولت 

ضرب  2در عدد نتیجه بدست آمده ولت باشد  24در صورتیکه برق ورودي 

 ،توجه داشته باشید که هنگام تنظیم. باشدمی 25تا  6بازه قابل قبول بین . شود می

همچنین حداقل اختالف بین روشن و خاموش  .دوم کمتر باشدعدد عدد اول از 

  .باشدولت می 0.3شدن 

 1به معناي ضعیف بودن و  0 .باشدمیدینام وسیله  نشان دهنده توان سومپارامتر 

ن شدن وسیله در حالت در صورتیکه با روش .باشدبه معناي نرمال بودن دینام می

  .باشدباشد توان دینام وسیله پایین میولت  13.0تر از درجا ولتاژ پایین

-در مواردي که با گرفتن کولر و یا روشن شدن وسایل برقی ولتاژ باتري افت می

کند در صورتیکه مقادیر تنظیم نشده باشد ممکن است با هشدار خطاي دینام 

-ظیم شده در سیستم براي اکثر خودروها مناسب میمقادیر اولیه تن. رو شویدروبه

  .تر با بخش پشتیبانی فنی تماس حاصل نماییدبراي تنظیم دقیق. باشد



 

 

٢٣ 

108 
+HSN:1234,
108,4,15,1 

. شودپارامتر است و براي تنظیم مد فرامین زنگی استفاده می 3این فرمان شامل 

  :باشدمی دهد که به شرح زیرمی نشانرا فرمان پارامتر اول مد 

MOD1:  در این مد در صورتیکه کاربر تماس را قطع نماید مد سیستم از

SILENT  بهACTIVE و براي کاربر پیامکی . شودو یا بلعکس عوض می

و در صورتیکه سیستم پس از زمان مشخصی تماس را قطع نماید . شودارسال می

  .شودیک جستجوي وضعیت براي کابر ارسال می

MOD2: عکس قا این مد دقیMOD1 می باشد.  

MOD3: م نماید و مد سیستدر این مد سیستم بالفاصله تماس کاربر را قطع می

 و براي کاربر پیامکی. شودو یا بلعکس عوض می ACTIVEبه SILENTاز

  .شودارسال می از وضعیت وسیله

MOD4: ک نماید و یدر این مد سیستم بالفاصله تماس کاربر را قطع می

 .کندمی براي کاربر ارسالجستجوي وضعیت 

MOD5: کند و هیچ عکس در این مد سیستم بالفاصله تماس کاربر را قطع می

  .دهدالعملی نسبت به آن نشان نمی

  .باشدمی MOD4بصورت پیش فرض سیستم در 

کند بصورت را تنظیم می MOD2و  MOD1پارامتر دوم زمان میان دو حالت در 

  .باشدثانیه می 15 ضپیش فر

. باشدشماره دوم براي اجراي فرامین زنگی می اجازه دسترسیامتر سوم پار

 0تنظیم شود شماره دوم اجازه دسترسی دارد و در صورتیکه  1درصورتیکه مقدار 

  .تنظیم شود شماره دوم اجازه استفاده از فرامین زنگی را ندارد

109  
+HSN:1234,

109,  
MCINET 

را  Access point nameتوانید پارامتر به کمک این دستور می

فرض براي هر دو اپراتور بصورت پیش . براي اپراتور انتخاب شده تنظیم نمایید

  .مقادیر معتبر ذخیره شده است

110  
+HSN:1234,

110,15 

در حالت روشن براي حداقل میزان ولتاژ خودرو توانید به کمک این دستور می

ولت 13.5به معناي  15ار اولیه جلوگیري از فعال شدن سیستم را تنظیم نمایید مقد

  .باشد 25تا  6تواند در بازه مقدار آن می. می باشد

111  
+HSN:1234,
111,80,  

80 

یتم تشخیص روشن بودن بودن وسیله را دقت الگور توانیدبه کمک این دستور می

پارامتر اول به معناي حداکثر اختالف ولتاژ براي تشخیص روشن . باالتر ببرید

 20بازه مجاز تنظیم این پارامتر از  .باشدولت می 0.8به معناي  80. دبودن می باش

پارامتر دوم کمترین سطح ولتاژ براي عملکرد این الگوریتم را  .باشدمی 99تا 

پارامتر دوم )12.8 (باشدمی 12ولت بیشتر از  0.8به معناي  80. کندمشخص می



 

 

٢٤ 

تنظیم  80راي هر دو مقدار فرض ببصورت پیش .تنظیم شود 200تا  0تواند از می

  .شده است

112  
+HSN:1234,
112,*140*1

1# 

بصورت . باشداین دستور براي تغییر رشته کنترل شارژ در اپراتور مورد نظر می

  .پیش فرض مقادیر مناسبی تنظیم شده است

113 

+HSN:1234,
113,  
”YOUR 

BALANCE” 

توسط اپراتور مورد نظر به کمک این دستور توکن مربوط به آنالیز رشته ارسالی 

این فرمان زمانی استفاده . شودبراي کنترل میزان شارژ سیم کارت تنظیم می

  .شود که رشته خروجی شارژ توسط اپراتور مورد نظر عوض شود می

114  
+HSN:1234,

114,20 

را تنظیم  ACTIVEد به مد وتوانید زمان تاخیر بعد از وربه کمک این دستور می

تواند با توجه ثانیه است ولی کاربر می 20پیش فرض میزان تاخیر بصورت . نمایید

  .ثانیه تنظیم نماید 99تا  5به شرایط وسیله آن را از 

115  
+HSN:1234,

115,0 

توانید اید میبه کمک این دستور در صورتیکه وسیله جانبی چشمی را نصب کرده

  .باشدبه معناي فعال می 1به معناي غیرفعال و  0. آن را فعال و یا غیرفعال نمایید

116  
+HSN:1234,

116,0 

. توانید سرعت پردازنده را در حالت استندباي نصف کنیدبه کمک این فرمان می

در صورتیکه . شود تا مصرف پردازنده مرکزي نصف شوداین عمل باعث می

 0به معناي فعال و  1. باشد این حالت را فعال نماییدباطري وسیله شما ضعیف می

توجه داشته باشید در صورتیکه  .باشدمعناي غیرفعال کردن این خصیصه می به

سنج در تشخیص ضربات کاهش سرعت پردازنده را کاهش دهید حساسیت شتاب

  .یابدمی

117  
+HSN:1234,

117,0 

در صورتیکه . توانید سیستم تشخیص جمر را فعال نماییدبه کمک این فرمان می

درصد افزایش خواهد یافت  20یزان مصرف سیستم این خصیصه را فعال نمایید م

ولی درصورتیکه سارق مجهز به جمر باشد سیستم با روشن کردن آژیر تالش 

  .کند تا کاربر را آگاه نمایدمی

118  
+HSN:1234,

118,0 

عوض کردن نمایش دماي داخل دستگاه، دماي اتاق خودرو و از این دستور براي 

به  1به معناي نمایش دماي داخل دستگاه و  0. شوددماي بیرونی استفاده می

- دماي بیرونی می به معناي نمایش 2دماي داخل اتاق خودرو و  معناي نمایش

و حسگر دماي  دزدگیر وایرلسبر روي وسیله جانبی  داخل اتاقحسگر دماي . باشد

فرض دماي داخل دستگاه به  بصورت پیش. نصب شده استبیروي بر روي آژیر 

  .شودداده میکاربر نمایش 

119  
+HSN:1234,

119,1 

توانید به کمک این کنید میدرصورتیکه از وسیله جانبی قفل مرکزي استفاده نمی

به این ترتیب سرعت اجراي فرمان . فرمان بخش قفل مرکزي را غیرفعال نمایید

به معناي  1به معناي غیرفعال کردن سیستم قفل مرکزي و  0. بیشتر خواهد شد

  .باشدبصورت پیش فرض قفل مرکزي فعال می. باشدن میفعال کردن آ



 

 

٢٥ 

120  
+HSN:1234,

120,0 

براي . کار عملکرد قطع کن را فعال نماییدتوانید حالت خودبه کمک این فرمان می

ن خصیصه استفاده از این فرمان باید وسیله روشن باشد پس از فعال کردن ای

ط سارق خراب شده باشد توسسیستم مرکزي  چنانچه هنگام روشن کردن خودرو

چنانچه سیستم . دهندها بصورت خودکار اجازه روشن شدن را نمیقطع کن

توانید قطع بر روي ریموت می) S(مرکزي دچار مشکل شده باشد به کمک دکمه 

به معناي فعال کردن این  1به معناي غیر فعال و  0. ها را غیر فعال نماییدکن

  .باشدخصیصه می

121  
+HSN:1234,

121,0 

باشد می توانید صداي آژیر به کمک این فرمان چنانچه سیستم شما داري آژیر می

قابل  3تا  0باشد که از شماره صداي مختلف می 4آژیر شامل .را عوض کنید

ثانیه توسط  5پس از ارسال فرمان، ملودي مورد نظر به مدت . باشدانتخاب می

  .شودآژیر اجرا می

122  
+HSN:1234,

122,0 

حالت  2ریموت داراي . توانید نوع ریموت را تغییر دهیدکمک این فرمان می به

براي فعال کردن، دکمه ) A(در حالت ساده فقط دکمه  .باشدساده و پیشرفته می

)S ( براي غیرفعال کردن و دکمه)Emg (براي حالت اضطراري در دسترس می-

هاي می قابلیتت ریموت بصورت پیشرفته تنظیم شود تماچنانچه حال. باشد

. بصورت پیش فرض ریموت بصورت ساده تنظیم شده است. شوندریموت فعال می

  .باشدبه معناي پیشرفته می 1به معناي ساده و  0

123  
+HSN:1234,

123,1 

-بصورت پیش .ها را مشخص نماییدحالت قطع کن توانیدبه کمک این دستور می

ها را کن مرکزي بالفاصله قطع چنانچه سارق خودرو را روشن نماید سیستم فرض

ها بصورت خودکار وسیله را خاموش کن این حالت یعنی قطع. نماید فعال می

در حالت دستی بعد از روشن شدن وسیله سیستم مرکزي اقدام به . کنند می

شود در این ارسال می وسیله را  کند و فقط هشدار روشن شدنخاموش کردن نمی

 1به معناي حالت دستی و  0. خاموش کردن وسیله نمایدحالت کاربر باید اقدام به 

  .باشدبه معناي حالت خودکار می

124  
+HSN:1234,

124,0 

این اطالعات . توانید نوع وسیله خود را مشخص نماییدبه کمک این فرمان می

به معناي  0. گیردبراي الگوریتم تشخیص کیفت روغن مورد استفاده قرار می

-به معناي موتورسیکلت می 2هاي سنگین و عناي ماشینبه م 1ماشین سواري، 

  .باشدفرض نوع وسیله خودرو سواري میبصورت پیش. باشد



 

 

٢٦ 

125  
+HSN:1234,

125,1 

توانید پارامترهاي الگوریتم تشخیص کیفیت روغن را به کمک این فرمان می

هست پارامتر است که اولی مربوط به نوع روغن  2این فرمان شامل . تنظیم نمایید

  . باشدمی) API(و دومی مربوط به کیفیت روغن 

 2براي روغن نیمه سینتتیک و  1براي روغن معدنی،  0مقدار  3براي پارامتر اول 

  .براي روغن تمام سینتتیک می باشد

-می SNبراي  2و  SMبراي  SG/SL ،1براي  0مقدار  3براي پارامتر دوم 

  .باشد

  .روي جعبه روغن پیدا نمایید توانید ازکلیه این پارامترها را می

  .شوداستفاده نمی رزرو  126

127  
+HSN:1234,

127,1 

در . توانید طریقه اعالن هشدار سیستم را عوض نماییدبه کمک این فرمان می

داشته باشد و سیستم بخواهد هشداري را  0صورتیکه تنها پارامتر این فرمان مقدار 

ریزي وایرلس را با توجه به نوع هشدار برنامه براي کاربر ارسال نماید در ابتدا آژیر

داشته  1همچنین اگر این پارامتر مقدار . گیردکند و سپس با کاربر تماس میمی

کند به این صورت که باشد سیستم درهنگام ارسال هشدار بصورت تنبل عمل می

رد  شود، اگر تماس سیستم پاسخ داده نشود و یادر ابتدا با کاربر تماس گرفته می

توجه داشته باشید در این . شودشود آژیر وایرلس به اندازه مشخصی روشن می

  .کندحالت با پاسخ دادن تماس سیستم دیگر آژیر وایرلس را روشن نمی

  .نمایدفرض سیستم هشداردهی بصورت تنبل عمل میبصورت پیش

  



 

 

٢٧ 

  توضیحات  فرمت  کد

200  
+HSN:1234
,200,2 

براي مد  .ي مد کاري دستگاه را مشخص نماییدتواندمیبه کمک این دستور 

SILENT  و براي مد  0عددACTIVE  و براي مد  1عددTRACKING 

در صورت وارد کردن عددي دیگر سیستم وارد مد . را وارد نمایید 2عدد 

SILENT شودمی.  

201  
+HSN:1234
,201,0,0 

سرعت مجاز وسیله نمایانگر میزان  پارامتر اول این دستور داراي دو پارامتر است

ثانیه بیشتر بماند  10سیله از مقدار تعیین شده به مدت باشد در صورتیکه سرعت ومی

در این پیام میزان سرعت . نمایدسیستم پیامکی به عنوان هشدار به کاربر ارسال می

- پارامتر دوم حالت ارسال را مشخص می .و همچنین مکان آن مشخص شده است

نماید و در ستم فقط یکبار پیامک سرعت را ارسال میباشد سی 0نماید چنانچه 

اما . شوددرصد قبل برسد دوباره هشدار سرعت فعال می 60صورتیکه سرعت به 

تنظیم شود سیستم تا زمانیکه سرعت از حد مجاز بیشتر است بصورت  1چناچه 

  .کندثانیه اقدام به ارسال پیامک می 10متوالی در فاصله زمانی 

   .شوداین خصیصه غیر فعال می شود تنظیم 0سرعت دار در صورتیکه مق
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اي که وارد مد اي به شعاع مورد نظر و به مرکز لحظهدر صورتیکه وسیله از دایره

ACTIVE الب زنگ و پیامک هشدار الزم را به ارج شود سیستم در قشده است خ

به کمک این دستور  .شودیم STEALدهد و بطور خودکار وارد مد کاربر می

در این حالت سیستم بطور . توانید مقدار شعاع دایره خروج را مشخص نمایید می

خودکار و طی فواصل زمانی مشخص شده موقعیت وسیله را براي کاربر ارسال 

تعریف شود که مقدار پیش فرض متر  2000تا  20 تواند ازاین مقدار می. نماید می

  .باشدمی متر 150آن 
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900 

توانید فاصله زمانی براي ارسال پیامک درحالت ردیابی را به کمک این دستور می

باشد که اولی فاصله زمانی ارسال پارامتر می 2این فرمان شامل . تنظیم نمایید

شده است و دومی فاصله  STEALپیامک در حالتی است که سیستم وارد مد 

حالتی است که سیستم توسط کاربر وارد مد زمانی ارسال پیامک در 

TRACKING و  300مقادیر پیش فرض براي این دو حالت به ترتیب . شده است

ثانیه و  3600تا   60تواند مقدار اول را از همچنین کاربر می. باشدثانیه می 900

  .ثانیه تنظیم نماید 64800تا  300مقدار دوم را از 
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را  داخل ماشینتوانید اندازه درجه حرارت مجاز براي حسگر این دستور میبه کمک 

شود و در این خصیصه غیر فعال می 0در صورت تنظیم مقدار . تنظیم نمایید

درجه سانتی گراد تنظیم شده باشد و درجه  80تا  30صورتیکه مقدار مجاز بین 

یامک براي کاربر ارسال الب پاندازه تنظیم شده شود هشداري در قحرارت بیشتر از 

  .باشدبصورت پیش فرض این خصیصه غیر فعال می. شودمی
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توانید زمان روشن بود شارژر در حالت خاموش بودن خودرو به کمک این دستور می

تنظیم شود این خصیصه غیر فعال  0در صورتیکه این مقدار با عدد . را تنظیم نمایید

ساعت داشته باشد و زمان  99ساعت تا  5صورتیکه مقداري بین در اما . شودمی

روشن بودن شارژر بیشتر از مقدار تعیین شده  شود هشداري در قالب پیامک براي 

گیرد که وسیله این خصیصه بیشتر زمانی مورد استفاده قرار می. شودکاربر ارسال می

شود که در این صورت براي جلوگیري از دشارژ کامل به مدت طوالنی روشن نمی

ساعت  10مقدار پیش فرض این دستور . شودباطري وسیله به کاربر هشدار داده می

همچنین در نظر داشته باشید به ازاي هر یک ساعت روشن بودن شارژر . باشدمی

  .شودمیلی آمپر از باطري وسیله تخیله می 250
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گیرد که کاربر باشد و زمانی مورد استفاده قرار میپارامتر می دون دستور شامل ای

بخواهد ارسال پیامک بعد از عوض کردن مدهاي سیستم توسط فرامین زنگی را 

 غیرفعالپارامتر اول مربوط به ارسال پیامک بعد از رفتن به مد . فعال یا غیرفعال کند

  .باشدمی فعالرفتن به مد  دومی مربوط به ارسال پیامک بعد ازو 
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شود بصورت پیش از این دستور براي تنظیم زمان فعال شدن خودکار استفاده می

در صورت فعال بودن بعد از اینکه ماشین  .باشدفرض این خصیصه غیر فعال می

شد هاي آن بسته باخاموش شده باشد و ضربه اي به آن وارد نشود و همچنین درب

در صورتیکه که سیستم . شودمی فعالپس از زمان تعیین شده سیستم وارد مد 

ثانیه بعد از فعال شدن، سیستم را به کمک  30بصورت خودکار فعال شود و کاربر تا 

غیر فعال نماید این خصیصه تا عوض کردن مد  و یا ریموت زنگ و یا پیامک

و حداکثر آن  ثانیه 30 تنظیمیحداقل زمان . شودمی سیستم بصورت دستی غیرفعال

پارامتر دوم . باشدمیآن به معناي غیر فعال کردن  0و عدد  باشدمی ثانیه 9000

 0با تنظیم عدد . باشدبراي ارسال پیامک بعد از عوض شدن مد بصورت خودکار می

 شود و درپس از فعال شدن بصورت خودکار، پیامکی براي کاربر ارسال نمی

ظیم شود بعد از فعال شدن خودکار پیامکی براي کاربر ارسال تن 1صورتیکه عدد 

  .شودمی
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هاي تنظیم شده را به حالت اولیه توانید شماره تلفنبه کمک این دستور می

در صورتیکه شماره دوم کنترل سیستم را در دست داشته باشد به کمک . بازگردانید

  .حالت اولیه بازگردانیدتوانید کنترل را به این فرمان می
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,209 
  .شودبه کمک این دستور اطالعات مربوط به آخرین سفر انجام شده ریست می
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از این فرمان براي تنظیم زمان ریست شدن خودکار اطالعات آخرین سفر استفاده 

شود اطالعات آخرین در صورتیکه وسیله به مدت زمان تعیین شده روشن ن. شودمی

دقیقه  360بصورت پیش فرض با خاموش بودن وسیله به مدت . شودسفر ریست می

این خصیصه  0در صورت تنظیم عدد . شودمقادیر مربوط به آخرین سفر ریست می

  .باشددقیقه می 4320تا  0بازه مجاز براي این پارامتر از . شودغیر فعال می
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30 

پارامتر اول وضعیت . شودها استفاده میکناین دستور براي فعال کردن قطعاز 

قطع کردن ارتباط  معناي به 1به معناي وصل کردن و  0دهد ها را نشان میکن قطع

در صورتیکه کاربر بخواهد وسیله را خاموش نماید یا به عبارتی . باشدمورد نظر می

پارامتر . گیردتر دیگر مورد استفاده قرار میماداشته باشد دو پار 1پارامتر اول مقدار 

متر سوم حداکثر سرعت باشد و پارادوم حداکثر زمان ممکن براي اجراي فرمان می

هر کدام از این دو پارامتر که با مقداري غیر از  .که قطع کن عمل نمایدمجاز براي آن

ر صورتیکه هر دو د. گیردتنظیم شده باشد در اجراي فرمان مورد استفاده قرار می 0

توجه داشته باشید فرمان قطع . شودباشد بالفاصله فرمان کاربر اجرا می 0مقدار 

و در صورتیکه وسیله خاموش باشد  .شود که وسلیه روشن باشدکردن زمانی اجرا می

  .شود و به محض روشن شدن آن اجرا خواهد شداین فرمان در سیستم ذخیره می
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. شودهاي خودرو استفاده میین فرمان براي باز کردن و یا قفل کردن درباز ا

ها باز درب 1درصورتیکه وسیله جانبی قفل مرکزي نصب شده باشد با ارسال عدد 

  .شوندهاي قفل میدرب 0شود و با ارسال عدد می
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به  0غیر فعال نمایید عدد توانید ریموت کنترل را فعال و یا به کمک این دستور می

  .باشدبه معناي فعال کردن ریموت می 1معناي غیر فعال کردن و عدد 

214  
+HSN:1234
,214,1 

توانید به در صورتیکه وسیله جانبی آالرم بر روي خودروي شما نصب شده باشد می

 با غیر فعال کردن آن بطور کامل. کمک این فرمان آن را فعال و یا غیرفعال نمایید

  .شودآالرم قطع می

  .شوداستفاده نمی رزرو  215
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 Data(به کمک این دستور چنانچه وسیله جانبی ذخیره کننده آفالین 

Logger (1. توانید آن را فعال و یا غیرفعال نماییدرا در اختیار داشته باشید می 

  .باشدفعال میبه معناي غیر 0فعال و به معناي 
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چنانچه به کمک ریموت . راري خارج شویدتوانید از مد اضطبه کمک این فرمان می

  .توانید از آن خارج شویداید با ارسال این فرمان میکنترل وارد این مد شده
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را پس از سپري شدن زمان  R/Fتوانید برق ورودي بخش به کمک این دستور می

این کار باعث کاهش . آخرین روشن بودن وسیله خاموش نماییدمشخصی از 

چشمگیر مصرف سیستم از باطري داخلی و کاهش میزان شارژ از باطري وسیله 

دریافت  R/Fطریق بخش  این حالت سیستم هیچ فرمانی را ازدر . خواهد شد

کردن براي فعال . باشدبنابراین استفاده از ریموت کنترل امکانپذیر نمی. کندنمی

جستجوي  فرمانیک تماس با سیستم برقرار نمایید و یا یک  R/Fمجدد بخش 

 30به مدت  R/Fبراي آن ارسال نمایید به این ترتیب بخش را آخرین موقعیت 

در این مدت چنانچه وسیله روشن شود این بخش . دقیقه روشن خواهند ماند

زمان سپري شده غیرفعال میگردد ولی در صورتی که وسیله روشن نشود پس از 

در صورتیکه از وسیله جانبی استفاده . قطع خواهد شد R/Fدوباره تغذیه مدار 

مانند (کنید که ممکن است در همه حاالت ممکن به سیستم فرمانی ارسال نماید  می

در صورت استفاده از این فرمان ...) قفل مرکزي، سوییچ الدري، چشمی و 

این فرمان بیشتر در وسایلی که . هد شدهشدارهاي بخش مورد نظر غیر فعال خوا

  .شودها استفاده میباطري ضعیفی دارند مانند موتورسیکلت

پارامتر . باشدباشد و برحسب ساعت می 480تا  1تواند از پارامتر اول این فرمان می

به  1باشد می R/Fبخش  شدن دوم نشان دهنده ارسال پیامک بعد از خاموش

  .باشده معناي عدم ارسال پیامک میب 0معناي ارسال پیامک و 
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شود که کاربر سیستم را بدون هیچ وسیله از این فرمان در شرایطی استفاده می

را براي همیشه  R/Fدر واقع این فرمان تغذیه بخش . جانبی خریداري کرده است

  .باشدبه معناي روشن کردن می 1به معناي خاموش کردن و  0. کندخاموش می
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به کمک این دستور  کنیداستفاده میوسیله جانبی صندوق پران از در صورتیکه 

در واقع این دستور درب صندوق را از راه دور . توانید آن را از راه دور فعال نمایید می

  .کندباز می



 

 

٣١ 

221  
+HSN:1234
,221,60 

توانید زمان مک این فرمان میکنید به کدرصورتیکه از صندوق پران استفاده می

عدم ارسال هشدار را در حالتیکه سیستم فعال است و فقط درب صندوق را باز 

در واقع تا سپري شدن این زمان سیستم به شما هشداري . کنید تنظیم نمایید می

 10تواند بین این زمان می. کندها، کج شدن، و ضربه ارسال نمیبراي باز شدن درب

توجه داشته باشید چنانچه سیستم تاخیري در . ثانبه تنظیم شود 600ثانیه تا 

زمان مورد نظر اضافه به تشخیص باز و بسته بودن درب ها دارید باید زمان آن را 

ها آگاه ثانیه تاخیر از بسته شدن درب 20یی که بعد از روبراي مثال در خود. نمایید

ثانیه فرصت خواهد داشت تا  40ثانیه تنظیم شود کاربر  60شویم چنانچه زمان می

  .درب صندوق را باز نگه دارد

مقدار اولیه . تا جاییکه ممکن است این زمان را در کمترین حد تنظیم نمایید: هشدار

  .ثانیه تنظیم شده است 60
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این . توانید آژیر را تا زمان مشخصی از راه دور روشن نماییداین فرمان میبه کمک 

  .باشدثانیه قابل تنظیم می 43200تا  1باشد و از برحسب ثانیه می زمان
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توانید با این فرمان آن را در صورتیکه آژیر را از راه دور روشن نموده باشید می

  .خاموش نمایید
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ید به کمک این توانکنید میدر صورتیکه از وسیله جانبی آنالیزور روغن استفاده می

به معناي  0. فرمان حداکثر دماي مجاز روغن براي ارسال هشدار را تنظیم نمایید

گراد درجه سانتی 240تا  60بازه مجاز آن بین . باشدغیر فعال کردن این هشدار می

  .باشدمی
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. شودفاده میاز این فرمان براي هشدار تعویض روغن در بازه کیلومتر معین شده است

 100بازه مجاز این فرمان از . باشدبه معناي غیر فعال بودن این هشدار می 0

مسافت تنظیم شده % 95بعد تنظیم این پارامتر و زمانیکه . باشدکیلومتر می 60000تا

  .نمایدطی شود سیستم هشداري جهت تعویض روغن براي شماره اصلی ارسال می

226  
+HSN:1234
,226,0 

 0. شودفرمان براي هشدار تعویض روغن در بازه زمانی معین شده استفاده میاز این 

روز  730تا  30بازه مجاز این فرمان از . باشدبه معناي غیرفعال کردن این هشدار می

ت هپس از زمان تنظیم شده هشداري ج در صورت تنظیم این پارامتر.باشدمی

  .تعویض روغن براي کاربر ارسال خواهد شد
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توانید از این فرمان کنید میدر صورتیکه از وسیله جانبی آنالیزور روغن استفاده می

مقادیر مجاز . براي هشدار کاهش کیفیت روغن از مقدار مشخص شده استفاده نمایید

  .باشددرصد می 50تا  1از 
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دیر از این فرمان استفاده بعد از عوض کردن روغن براي ریست کردن کلیه مقا

در واقع بعد از استفاده از فرمان سیستم بازه زمانی، بازه کیلومتر و کیفیت را . شود می

همچنین این فرمان مقادیر بیشترین دماي موتور و بیشترین دماي . کندریست می

  .نمایدروغن را که در طول دوره بدست آمده است ریست می
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. توانید پارامترهاي سیستم استارت از راه دور را تنظیم نماییدبه کمک این فرمان می

  :باشدباشد که به شرح ذیل میپارامتر می 6سیستم استارت از راه دور داراي 

به معناي فعال  1به معناي غیر فعال و  0: فعال کردن سیستم استارت از راه دور. 1

  .باشدمی

ثانیه تنظیم شود مقدار  240ه تا ثانی 1تواند از این زمان می: ن سوییچزمان باز بود. 2

  .باشدثانیه می 5 پیش فرض

ثانیه و  0.5به معناي  5. تنظیم شود 40تا  5تواند از این زمان می: زمان استارت. 3

  .باشدثانیه می 1معادل با  10 مقدار پیش فرض. باشدثانیه می 4به معناي  40

هاي مجدد این پارامتر نشان دهنده تعداد تالش: مجدد براي استارت تعداد تالش. 4

شود که این پارامتر فقط هنگامی استفاده می. باشدبراي روشن شدن خودرو می

هنگامیکه با ریموت کنترل . استارت از راه دور و توسط فرامین پیامکی انجام شود

ود تالش مجددي نچه خودرو روشن نشسعی در روشن کردن خودرو نمایید چنا

 15تا  1باشد و بازه مجاز آن از می 1مقدار پیش فرض . صورت نخواهد گرفت

اید توجه داشته باشید در صورتیکه سیستم تشخیص دنده را نصب نکرده .باشد می

  .تنظیم نمایید 1این پارامتر را 

این پارامتر زمان بین دو استارت را : بین دو استارت در تالش مجددزمان . 5

در واقع زمانیکه کاربر از راه دور اقدام به استارت نماید چنانچه . کندخص میمش

کند سپس اقدام به استارت دوباره وسیله روشن نشود سیستم زمان معینی صبر می

به معناي  15ثانیه و  10به معناي  1. باشدمی 15تا  1مقادیر مجاز بین . نمایدمی

در صورتیکه تعداد  .باشدثانیه می 60معادل  6مقدار پیش فرض . باشدثانیه می 150

  .تنظیم نمایید 1اید  این پارامتر را هم تنظیم کرده 1تالش براي استارت مجدد را 

باشد چنانچه از این سیستم تشخیص دنده میآپشن پارامتر آخر براي استفاده از . 6

ده موجود کنید و یا سوییچی براي این کار در جعبه دنوسیله جانبی استفاده می

به کمک این  ایدباشد و سیم آن را موقع نصب ریموت استارت وصل نموده می

برق باید  براي استارت زدن یعنی 1عدد . توانید تنظیم نماییدپارامتر جهت آن را می

مثبت وجود داشته باشد تا سیستم اجازه استارت بدهد و صفر یعنی برق مثبت وجود 

  .تارت را صادر کندنداشته باشد تا سیستم اجازه اس

230  
+HSN:1234

,230 
دور را داشته باشید و آن را به به کمک این دستور چنانچه سیستم استارت از راه 



 

 

٣٣ 

هاي بسته روشن توانید وسیله خود را از راه دور با دربمی دیکرده باش درستی تنظیم

  .نمایید

231  
+HSN:1234
,231,2 

خودرو را روشن نمایید چنانچه بعد از ید و در صورتیکه سیستم استارت از راه دور دار

گذشت زمان معینی نزدیک خودرو نشده و به کمک ریموت سیستم را غیر فعال 

این زمان . نکنید سیستم بصورت خودکار وسیله را خاموش و وارد مد فعال خواهد شد

کاربر درواقع . باشددقیقه می 2مقدار پیش فرض آن . باشدمی هبر حسب دقیق

به معناي غیر فعال  0. زمان گرم شدن خودور را با این فرمان تنظیم نماییدد توان می

  .باشدشدن آن می

  .تنظیم نمایید کردن وسیلهبراي گرم محدودي  بهتر است زمان :توجه

232  
+HSN:1234

,232 

به کمک این فرمان چنانچه وسیله با سیستم استارت از راه دور روشن شده باشد 

  .موش نماییدتوانید آن را خامی

233  
+HSN:1234

,233 

 چنانچه فرمان استارت را ارسال نمودید و به هر دلیلی بخواهید آن را متوقف نمایید

در واقع این فرمان به محض دریافت توسط  .دستور استفاده نماییداین از  توانیدمی

  .خواهد شدزدن و روشن شدن خودرو روال استارت  متوقف کردنسیستم باعث 

234  
+HSN:1234
,234,75 

این . هاي قفل مرکزي را تنظیم نماییدتوانید زمان تاخیر رلهبه کمک این فرمان می

 250ه و حداکثر آن میلی ثانی 50به معناي  5حداقل آن . باشدزمان به میلی ثانیه می

ثانیه  0.75به معناي  75 بصورت پیش فرض مقدار. باشدثانیه می 2.5به معناي 

  .تنظیم شده است

235  
+HSN:1234
,235,25 

این . توانید زمان تاخیر رله صندوق پران را تنظیم نماییدبه کمک این فرمان می

 250و حداکثر آن  میلی ثانیه 50به معناي  5حداقل آن . باشدزمان به میلی ثانیه می

ثانیه  0.25به معناي  25بصورت پیش فرض مقدار . باشدثانیه می 2.5به معناي 

  .ستتنظیم شده ا

236  
+HSN:1234
,236,0 

را  0و در غیر اینصورت مقدار  1مقدار کنید چنانچه از برنامه اندروید استفاده می

  .تنظیم شده است 0بصورت پیش فرض مقدار . تنظیم نمایید

237  
+HSN:1234

,237 

بعد از اجراي این فرمان ریموت کنترل غیر فعال . ي از راه دوررورو به مد اضطرا

براي . نمایدنین سیستم سعی در خاموش کردن وسیله بصورت امن میشود همچمی

  .استفاده نمایید 217خروج از این مد از فرمان 

238  
+HSN:1234
,238,1 

اي که قرار است هشدارها به آن ارسال شود را توانید شمارهبه کمک این فرمان می

ره ثانویه به عنوان شما 2به عنوان شماره اصلی و عدد  1عدد . مشخص کنید

  .باشد می

239  
+HSN:1234
,239,25 

هاي توانید سرعت مورد نظر براي قفل شدن خودکار درببه کمک این فرمان می



 

 

٣٤ 

کیلومتر  99کیلومتر بر ساعت و حداکثر  5حداقل سرعت . خود را تنظیم نمایید

به معناي غیرفعال نمودن این خصیصه  0وارد نمودن عدد . باشدبرساعت می

  .باشدفرض این قابلیت غیرفعال میصورت پیشب. باشد می

240  
+HSN:1234

,240 

. توانید چشمی را بصورت مستقل از سیستم خاموش نماییدبه کمک این فرمان می

  .این عمل باعث کاهش مصرف برق از باطري وسیله خواهد شد

241  
+HSN:1234

,241 
  .روشن نمایید توانید چشمی را بصورت مستقل از سیستمبه کمک این فرمان می

242  
+HSN:1234
,242,125 

چنانچه سرعت شما . توانید حد سرعت مجاز را تنظیم نماییدبه کمک این فرمان می

در واقع . کنداز اندازه تنظیم شده بیشتر شود آژیر با یک بیپ کوتاه شما را آگاه می

از آن  کند و بعدثانیه آژیر یک بیپ کوتاه اجرا می 2بار و با فاصله زمانی  10

در  .باشداین خصیصه براي آگاه کردن راننده از سرعت باال می. شودغیرفعال می

  .اي اجرا خواهد شدمرحله 2بیپ کوتاه یک بیپ  10پایان 

243  
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,243,4920 

تعویض روغن استفاده از این فرمان براي تنظیم مسافت پیموده شده از آخرین 

براي . بار اول باید این مقدار را تنظیم نمایید در هنگام نصب وسیله براي. شود می

کیلومتر باشد و در هنگام نصب سیستم  10000مثال فرض کنید بازه تعویض روغن 

به کمک این فرمان . کیلومتر از آخرین تعویض روغن گذشته است 4920حدود 

  .نماییمکیومتر را تنظیم می 4920مقدار 

244  
+HSN:1234
,244,1,1 

گیرد که کاربر باشد و زمانی مورد استفاده قرار میل دو پارامتر میاین دستور شام

بخواهد ارسال پیامک بعد از عوض کردن مدهاي سیستم توسط فرامین پیامکی را 

پارامتر اول مربوط به ارسال پیامک بعد از رفتن به مد غیرفعال . فعال یا غیرفعال کند

  .باشدمد فعال میو دومی مربوط به ارسال پیامک بعد از رفتن به 

245  
+HSN:1234
,245,0 

از این فرمان براي تنظیم میزان تاخیر براي تحریک قفل مرکزي بعد از خاموش 

چنانچه وسیله شما بعد از .  شودشدن سیستم توسط استارت هوشمند استفاده می

کند از این فرمان استفاده خاموش شدن بصورت خودکار دربهاي خودرو را باز می

باشد و کمترین میزان می 99ثانیه معادل عدد  9.9بیشترین میزان تاخیر  .نمایید

  .باشدبصورت پیش فرض این خصیصه غیر فعال می. باشدمی 0تاخیر 

246  
+HSN:1234
,246,0 

توانید صداي آژیر دستگاه بعد از فعال و یا غیرفعال شدن به کمک این فرمان می

عدد صفر به معناي عدم . ع یا وصل نماییدرا قط سیستم از راه دور و توسط موبایل

باشد و عدد یک بیپ آژیر در هنگام فعال و یا غیرفعال شدن سیستم از راه دور می

  .بصورت پیش فرض عدد صفر تنظیم شده است. باشدبه معناي اجراي بیپ آژیر می
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را اصلی و فرعی شدن جاي دوشماره  توانید امکان عوضبه کمک این فرمان می

توجه داشته باشید بصورت پیش فرض این فرمان غیر . فعال و یا غیرفعال نمایید

کنند این چنانچه دو شخص متفاوت از وسیله مورد نظر استفاده می. فعال است

  .باشدبه معناي فعال کردن می 1به معناي غیرفعال و  0. امکان رافعال نمایید

248  
+HSN:1234
,248,0 

ارسال خودکار اطالعات بعد از خاموش شدن خودور را  یدتوانین فرمان میبه کمک ا

تنظیم در صورتیکه خودرو روشن شود و حداقل مسافت . فعال و یا غیر فعال نمایید

یک پیامک حاوي اطالعات اصلی  طی نماید بعد از خاموش شدن آن متر را شده به

شود و اطالعات آخرین ارسال می اي که کنترل وسیله را در اختیار دارد  براي شماره

  .باشد بصورت پیش فرض این خصیصه غیرفعال می .شودسفر نیز ریست می

متر و خاموش  5000تنظیم شود سیستم بعد طی مسافت  5000در صورتیکه عدد 

شدن ماشین بصورت خودکار یک پیامک حاوي کلیه اطالعات را براي کاربر ارسال 

  .کندمی

249  
+HSN:1234
,249,20 

توانید میزان زمان الگوریتم خروج از نقطه پارك را تعیین به کمک این فرمان می

توجه داشته باشید کم کردن . باشدثانیه می 40معادل  20فرض بصورت پیش. نمایید

بسیار  GPSچنانچه جاي آنتن . کنداین زمان امکان خطاي الگوریتم را بیشتر می

  .هش دهیدتوانید زمان تشخیص را کاخوب هست می

250  
+HSN:1234
,248,0 

این . توانید حساسیت چشمی التراسونیک را تنظیم نماییدبه کمک این فرمان می

 5بازه مجاز از . نمایدفرمان با تعیین اندازه تحریک چشمی حساسیت آن را تنظیم می

  .باشدمی 250تا 

در . شده است میلی ثانیه تاخیر تنظیم 200تنظیم نمایید یعنی  50در صورتیکه عدد 

  :آیدواقع میزان حساسیت از رابطه زیر بدست می

  تاخیر به میلی ثانیه=  4* عدد وارد شده توسط کاربر 

  .میلی ثانیه تاخیر تنظیم شده است 100یعنی معادل  25فرض عدد بصورت پیش

251  
+HSN:1234
,251,2 

شداري به کمتر از میزان تعیین شده شود سیستم ه GSMچنانچه اندازه سیگنال 

فرض بصورت پیش. کندهمراه لینک گوگل مپ محل اتفاق را براي شما ارسال می

 1بازه معتبر پارامتر وردي از . براي هشدار در نظر گرفته شده است) ASU 2(مقدار 

  .باشدمی 9تا 
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  توضیحات فرمت  کد

300  
+HSN:1234,

300 
  .شودربر ارسال میبه کمک این فرمان جستجوي آخرین وضعیت وسیله براي کا

301  
+HSN:1234,

301 

زمانی که . شوداستفاده می GPSاز این دستور براي دریافت موقعیت بر اساس

کند را روشن کرده و سعی می GPSشود این فرمان توسط سیستم دریافت می

اجراي این . موقعیت وسیله را با کمترین خطاي ممکن براي کاربر ارسال نماید

  .تم در جاي بسته باشد ممکن است زمان بر باشددستور چنانچه سیس

302  
+HSN:1234,

302 

به کمک این دستور چنانچه اینترنت در دسترس باشد موقعیت وسیله بر اساس 

این . شودبراي کاربر ارسال می GPSو همچنین بر اساس  GSMهاي سلول

که آنتن است گیرد که وسیله در مکانی فرمان در مواقعی مورد استفاده قرار می

GPS متر  1000تا  50توان با دقتی بین در این صورت می در دسترس نیست

  .مکان وسیله را مشخص نمود

303  
+HSN:1234,

303 

در پاسخ . شوداستفاده می GSM از این دستور براي دریافت موقعیت بر اساس

هاي همسایه سیستم و قدرت سیگنال هر کدام این فرمان شماره کدهاي سلول

را براي  GSMدر واقع این فرمان جزییات مسیریابی بر اساس . شودمی ارسال

  .کندکاربر ارسال می

304  
+HSN:1234,

304 

از این دستور براي دریافت اطالعات آخرین سفر و همچنین اطالعات کل 

  .شودسفرهاي انجام شده استفاده می

305  
+HSN:1234,

305 
  .شودزاري سیستم استفاده میاز این دستور براي دریافت اطالعات سخت اف

306  
+HSN:1234,

306 
  .شوداز این دستور براي دریافت اطالعات جزیی سیستم استفاده می

307  
+HSN:1234,

307 
  .شوداز این دستور براي نمایش مقادیر پارامترهاي تنظیم شده استفاده می

308  
+HSN:1234,

308 
  .شودکربندي سیستم استفاده میاز این دستور براي نمایش مقادیر پارامترهاي پی

309  
+HSN:1234,
309,919xxx

xxxx 

توانید موقعیت فعلی سیستم را براي شماره تلفن دیگري به کمک این دستور می

  .بعد از شماره دستور شماره موبایل مورد نظر را وارد نمایید .ارسال نمایید

  



 

 

٣٧ 

  توضیحات فرمت  کد

400  
+HSN:1234,

400 

این . نمایدرمان سیستم تمام وسایل جانبی را کد دهی میبعد از ارسال این ف

گیرد که به تازگی وسیله جانبی جدیدي به فرمان زمانی مورد استفاده قرار می

  .خواهید از آن استفاده نماییداید و میسیستم اضافه کرده

401  
+HSN:1234,
401,*140*#

 #کد شارژ

شود البته شما ستفاده میاز این دستور براي شارژ سیم کارت درون سیستم ا

توانید بصورت اینترنتی نیز سیستم را شارژ نمایید که در هر صورت پس از  می

  .نمایدانجام شارژ سیستم پیامکی را در صورت شارژ موفق براي کاربر ارسال می

402  
+HSN:1234,
402,011 

از . شوداز این دستور براي ریست کردن مقادیر کلی اطالعات سفرها استفاده می

چپ به راست رقم اول مربوط به ریست کردن مسافت کل جابجا شده، رقم دوم 

براي ریست کردن میزان روشن بودن وسیله و رقم آخر براي ریست کردن مقدار 

به معناي عدم ریست  0به معناي ریست و  1. رودبیشترین سرعت به کار می

بودن وسیله ریست در مثال نمونه بیشترین سرعت و زمان کل روشن . باشد می

  .ماندشود و مسافت کل همان مقدار قبلی باقی می می

403  
+HSN:1234,

403 
  .پس از نصب باطري جدید بر روي سیستم این فرمان باید ارسال شود

404  
+HSN:1234,

404,1 

توانید کنترل شارژ سیم کارت را غیر فعال کنید در این به کمک این فرمان می

به صورت پیش . شوندربوط به کنترل شارژ غیر فعال میهاي مصورت تمامی پیام

به معناي فعال  1به معناي غیر فعال شدن و  0. باشدفرض این خصیصه فعال می

  .باشدشدن می

405  
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405 

این فرمان مقادیر اولیه تنظیم شده در کمپانی را در حافظه فالش سیستم تنظیم 

عد از اجراي این دستور سیستم وارد مد ب. کندو سیستم را ریست می. کندمی

هاي سیستم و باید مجددا پین کد و همچنین شماره تلفن. شودپیکربندي می

  .قبل از استفاده از فرمان با پشتیبانی فنی تماس حاصل نمایید .تنظیم شود

406  
+HSN:1234,

406 

ز این به هیچ وجه بدون دلیل ا .کنداین فرمان سیستم را از راه دور ریست می

  .فرمان استفاده نکنید

407  
+HSN:1234,
407,USSD 
COMMAND 

را توسط سیستم بر روي  USSDتوانید هر فرمان به کمک این دستور می

در صورت اجراي موفق سیستم نتیجه اجراي . کارت درون دستگاه اجرا نمایید سیم

  .کندفرمان را توسط یک پیامک براي شما ارسال می

408  
+HSN:1234,

408 

توانید از راه دور وضعیت مدار شارژر را ریست و آن را به کمک این دستور می

  .روشن نمایید

409  
+HSN:1234,

409 

را ریست  GSM/GPSتوانید از راه دور ماژول ارتباطی به کمک این دستور می

  .نمایید
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410  
+HSN:1234,

410 
  .ماییددستگاه مرکزي را ریست ن R/Fتوانید بخش به کمک این دستور می

411  
+HSN:1234,
411,001 

ها استفاده از این فرمان براي ریست کردن مقادیر کلی اطالعات درجه حرارت

از چپ به راست رقم اول مربوط به ریست کردن بیشترین دماي روغن ، . شودمی

رقم دوم براي ریست کردن بیشترین دماي موتور و رقم آخر براي ریست کردن 

به معناي ریست و  1. رودن دماي داخل وسیله به کار میمقدار بیشترین و کمتری

در مثال نمونه بیشترین دماي روغن ریست شده . باشدبه معناي عدم ریست می 0

  .و بقیه مقادیر بدون تغییر باقی خواهد ماند

412  
+HSN:1234,

412 

شود ذخیره یابی از آن استفاده میهاي سیستم که براي عیبیکی دیگر از قابلیت

این مقادیر با ارسال این فرمان . باشدیشترین و کمترین میزان ولتاژ وسیله میب

  .ریست خواهند شد

413  
+HSN:1234,
413,21263 

توانید مسافت طی شده تا قبل از نصب سیستم به کیلومتر به کمک این فرمان می

داده  به این ترتیب کیلومتر وسیله با کیلومتر نمایش. را براي سیستم ارسال نمایید

  .باشدرقم می 7تواند تا بیشترین مقدار می. شده در سیستم سنکرون خواهد شد

414  
+HSN:1234,

414 

با ارسال این فرمان  .شودبیدار کردن وسایل جانبی استفاده میاز این فرمان براي 

  .نمایدخارج می Sleepسیستم مرکزي کلیه وسایل جانبی به اجبار از حالت 

415  
+HSN:1234,

415,0 

هاي مرکزي متوجه شدید که جاي سیمهاي قفلدر صورتیکه بعد از نصب سیم

توانید به کمک این فرمان بصورت اید میجا بستهقفل باز و قفل بسته را جابه

 1و یا  0تواند پارامتر ارسالی می. افزاري حالت درست را برنامه ریزي نماییدنرم

  .باشدمی 0فرض مقدار پیش. باشد
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  ارهاهشد

همچنین درصورتیکه . شودهاي تنظیم شده در سیستم ارسال میهشدارها در قالب زنگ و پیامک به شماره موبایل

هاي جدول زیر حالت. آژیر بر روي وسیله شما نصب باشد در مواقع تعیین شده آژیر نیز به صدا در خواهد آمد

  .دهدمختلف هشدار و نوع هشدار را نمایش می

بر روي ) T(چنانچه به کمک عملکرد ثانویه دکمه . شوندبه شماره کنترل کننده وسیله ارسال میهشدارها  :توجه

شود که پیامک براي ریموت و یا از طریق موبایل جاي دو شماره را عوض نمایید هشدار به شماره اي ارسال می

  .آن ارسال شده است
  

 نوع هشدار  هشدار

پاسخ 

دادن 

  زنگ

مشغول 

بودن خط، 

 عدم پاسخ

و یا رد 

  تماس

تکرار هشدار 

زنگ در صورت 

مشغول بودن ، 

عدم پاسخ و 

  یا رد تماس

  بله  *آژیر/پیامک  آژیر/پیامک یرآژ/پیامک/زنگ  قطع باطري وسیله

  خیر  *آژیر/پیامک  -  پیامک/زنگ  کج شدن وسیله

  خیر  *آژیر/پیامک  -  پیامک/زنگ  ضربه ضعیف

  خیر  *آژیر/پیامک  -  پیامک/زنگ  ضربه متوسط

  بله  *آژیر/پیامک  پیامک  آژیر/پیامک/زنگ  به قويضر

  بله  *آژیر/پیامک  پیامک  آژیر/پیامک/زنگ  تحریک چشمی

  بله  *آژیر/پیامک  آژیر/پیامک  آژیر/پیامک/زنگ  هاباز شدن درب

  بله  *آژیر/پیامک  آژیر/پیامک  آژیر/پیامک/زنگ  روشن شدن وسیله

  بله  *آژیر/پیامک  آژیر/امکپی  آژیر/پیامک/زنگ  خارج شدن از محدوده تعیین شده

  خیر  آژیر/پیامک  آژیر/پیامک  آژیر/پیامک/زنگ GPSقطع شدن و یا اتصالی آنتن

  -  -  -  آژیر  تشخیص جمر

  -  -  -  پیامک  ضعیف شدن شبکه مخابراتی

  -  -  -  پیامک  افزایش درجه حرارت داخل اتاق

  -  -  -  پیامک  افزایش درجه حرارت داخل دستگاه

  -  -  -  پیامک  کارتکاهش شارژ سیم

  -  -  -  پیامک  افزایش سرعت از میزان تعیین شده

  -  -  -  پیامک  ضعیف شدن باطري وسیله

  -  -  -  پیامک  خرابی دینام وسیله
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  -  -  -  پیامک  ارسال فرمان با الگوي غلط

  -  -  -  پیامک  عدم کارکرد مناسب مدار شارژر

        پیامک  %14کاهش میزان باطري دستگاه از 

  -  -  -  پیامک  رمان با پین کد غلطبار ارسال ف 3

افزایش زمان روشن بودن شارژر داخلی 

  دستگاه در هنگام خاموش بودن وسیله 
  -  -  -  پیامک

ضعیف شدن باطري داخلی دستگاه و 

  زمان تعویض آن
  -  -  -  پیامک

فعال کردن سیستم با زنگ و یا پیامک 

  در زمانیکه وسیله روشن است
  -  -  -  پیامک

وسیله به شماره  عوض شدن کنترل

  دوم
  -  -  -  آژیر/پیامک

  -  -  - پیامک  ضعیف شدن آنتن موبایل دستگاه

کاهش کیفیت روغن از میزان تعیین 

  شده
  -  -  -  پیامک

پایان زمان و مسافت تنظیم شده براي 

  تعویض روغن
  -  -  -  پیامک

  

  نحوه عملکرد بخش هشدار

 را رد نمایید و یا گوشی شما اشغال باشد بعد از  در صورتیکه به هشدار زنگ سیستم پاسخ ندهید و یا آن

همچنین آژیر به اندازه الزم با توجه به نوع هشدار روشن شود زنگ براي شما پیامکی ارسال می

  .شود می

  کند تا شما را آگاه سازد در دقیقه سیستم دوباره تالش می 1در صورتیکه هشدار مهم باشد بعد از

دقیقه با کاربر تماس حاصل  2بار بعد از گذشت تم را ندهد اینصورتیکه کاربر پاسخ تماس سیس

شود و دقیقه یک تماس با کاربر گرفته می 4در صورت عدم پاسخ کاربر از این به بعد هر . نماید می

 داده باشداتفاق مهمی رخ ندهد در صورتیکه  ی به تماس سیستمبار تماس کاربر پاسخ 5چنانچه بعد از 

تماس حاصل سیستم با شماره دوم تنظیم شده ) خروج از منطقه تعیین شدهدن خودرو، روشن ش(

  .نمایدو بعد از ارسال پیامکی به شماره دوم رویه هشدار متوقف مینماید  می

  در واقع کاربر حدود . ثانیه در نظر گرفته شده است 30زمان هشدار زنگ ارسالی از طرف سیستم حدود

 .اسخ دهد و یا آن را رد نمایده فرصت دارد تا تماس را پثانی 30
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  و توانید وسیله خود را کنترل نمایید آن را پاسخ دهید چنانچه میپس از دریافت تماس از طرف سیستم

  .فورا به سمت وسیله خود حرکت نمایید

  در صورتیکه ضربه ضعیف، ضربه متوسط و یا کج شدن اتفاق بیفتد بعد از هشدار زنگ، در صورت پاسخ

  .شودم پیامکی براي شما ارسال نمیبه تماس سیست

 بنـابراین  . ایـد دهید به معنی این است که وسیله خود را کنترل کرده زمانیکه تماس سیستم را پاسخ می

  .پس از پاسخ دادن به تماس سیستم حتما وسیله خود را کنترل نمایید

 اجازه دهید تا آژیر روشـن   چنانچه در جایی هستید که امکان کنترل وسیله را ندارید با رد تماس سیستم

  .و سیستم اتفاق رخ داده را توسط پیامک براي شما گزارش دهد. شود

 باشداولویت هشدارهاي سیستم به ترتیب زیر می: 

 روشن شدن خودرو 

 هاباز شدن درب 

 تحریک چشمی 

 ضربه قوي 

 ضربه عادي 

 ضعیف کج شدن و یا ضربه 

 رخ تر سال نماید و بعد از آن هشداري با اولویت پاییندرصورتیکه سیستم هشدار با اولویت باالتر را ار

هاي خودرو باز شود هشداري براي مثال در صورتیکه درب. کندسیستم از آن هشدار صرف نظر می دهد

وارد شود و یا کج شود  اي به وسیلهضربه ها،شود حال اگر بعد از باز شدن درببراي کاربر ارسال می

شود و هشداري براي کاربر ارسال ها پایین تر است نادیده گرفته میدرب چون اولویت آن از باز شدن

شود زیرا اولویت آن هشدار مناسبی براي کاربر ارسال می شودشود ولی در صورتیکه وسیله روشن نمی

شود و شروع به می CHECKهمچنین سیستم پس از ارسال هشدار به کاربر وارد مد  .باشدباالتر می

دقیقه اتفاقی نیفتد دوباره به مد  5چنانچه بعد از گذشت . نمایدمامی اتفاقات میکنترل دقیق ت

ACTIVE توجه داشته باشید که در صورتیکه سیستم براي ضربه وارده هشداري به شما . گرددبرمی

 CHECKدقیقه هشدار ضربه غیر فعال خواهد شد و همچنین تا زمانیکه در مد  2ارسال نماید اوال تا 

این  .د دیگر هشدار ضربه را ارسال نخواهد کرد مگر اینکه هشداري با اولویت باالتر اتفاق بیفتدباشمی

    .باشدها برقرار میمکانیزم براي تمامی هشدار
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  هاي دریافتی از سیستمپیامکفرمت 

 سیستم نتیجه جستجوي آخرین وضعیت

   

1 <INFO> >اطالعات< 

2 
SILENT(1)/12.3v(2) 
/30.0c(3)/C(4)/ON(5) 

63%(6)/25(7)/5522(8) 

  حالت سیستم -1

  ولتاژ باطري -2

چنانچه حسگر داخل خودرو باشد . درجه حرارت داخل سیستم -3

  .شودبصورت خودکار دماي داخل اتاق نمایش داده می

  به معناي باز) O(به معناي بسته و ) C(ها وضعیت درب -4

  روشن بودن و یا خاموش بودن وسیله -5

  ارژ باطري سیستم به درصدمیزان ش -6

 asuبر حسب  GSMدهی میزان آنتن -7

  سال پیامک فعلیمیزان شارژ سیمکارت پس از ار -8

3 <POS> >اطالعات موقعیت< 

4 

3D(1)/12(2)/120Kh(3) 
/1314m(4) 

http://maps.googl
1e.com/maps?q=35.

(5)8721,51.67212 

1- )AE ( اشکال در آنتن)NF ( اطالعات موقعیت هنوز ثابت

بعدي صحیح  2موقعیت بصورت  اطالعات) 2D(نشده است 

بعدي صحیح  3اطالعات موقعیت بصورت ) 3D( .باشد می

  .باشد می

باشد هرچه این مقدار کمتر می 100تا  10که بین  GPSدقت  -2

  .باشدباشد دقت بیشتر می

  سرعت در لحظه ارسال -3

 ارتفاع بر حسب متر -4

  لینک گوگل مپ حاوي موقعیت -5

5  <TRP> >اطالعات مربوط به آخرین سفر<  

6 
78Kh(1)/38Kh(2)/  
5.4Km(3)/0:09(4)/  
167D(5)/96%(6) 

  بیشترین سرعت در آخرین سفر -1

میانگین محاسبه در (میانگین سرعت در آخرین سفر  -2

  .)شودکیلومتر در نظر گرفته می 1اي بیشتر از ه سرعت

  جابجایی انجام شده بر حسب کیلومتر در آخرین سفر -3

 زمان روشن بودن خودرو در آخرین سفر -4

  زمان باقی مانده تا تعویض روغن به روز -5
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  میزان کیفیت باقیمانده روغن از آخرین تعویض برحسب درصد -6

7  <TOT> >اطالعات مربوط به کل سفرها<  

8  
78Kh(1)/321Km(2)/  
1:56(3)/1956Km(4) 

/96%(5) 

  بیشترین سرعت در کل سفرها -1

  جابجایی انجام شده بر حسب کیلومتر در کل سفرها -2

 زمان روشن بودن خودرو در کل سفرها -3

  مسافت باقیمانده تا تعویض روغن بر حسب کیلومتر -4

  میزان کیفیت باقیمانده روغن از آخرین تعویض برحسب درصد -5

 

302پاسخ فرمان   

1 <GPS-POS> > اطالعات موقعیتی بر اساس<GPS 

2 

3D(1)/11(2)/1311m(3)  

http://maps.googl
e.com/maps?  

q=35.18721,51.672
(4) 12 

1- )AE ( اشکال در آنتن)NF ( اطالعات موقعیت هنوز ثابت

بعدي صحیح  2موقعیت بصورت  اطالعات) 2D(است نشده 

بعدي صحیح  3اطالعات موقعیت بصورت ) 3D( .باشد می

  .باشد می

باشد هرچه این مقدار کمتر می 100تا  10که بین  GPSدقت  -2

  .باشدباشد دقت بیشتر می

 ارتفاع بر حسب متر -3

  لینک گوگل مپ -4

3 <GSM-POS> > اطالعات موقعیتی بر اساس<GSM  

4  

http://maps.googl
e.com/maps?  

q=35.18721,51.672
12 

  لینک گوگل مپ
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 303پاسخ فرمان 

   

1 MCC:432 کد موبایل مربوط به هر کشور 

2 MNC:11 کد شبکه موبایل مربوط به هر اپراتور  

3 
NUM)LAC(1)-CID(2)-RSSI(3) 

0)5213-21602-37 
1)5213-11602-33 

  کد منطقه سوییچ مخابراتی -1

  کد سوییچ مخابراتی -2

بصورت خودکار سیستم به (قدرت سیگنال تا سوییچ  -3

  )ترین سیگنال متصل خواهد شدقوي

 304پاسخ فرمان 

1 <TRP> >اطالعات آخرین سفر انجام شده<  

2 
0Kh(1)/0Kh(2)/  
0.0Km(3)/  
0:00(4) 

  بیشترین سرعت در آخرین سفر -1

  میانگین سرعت در آخرین سفر -2

  جابجایی انجام شده بر حسب کیلومتر در آخرین سفر -3

  زمان روشن بودن خودرو در آخرین سفر -4

3 <TRK> >اطالعات آخرین ردیابی انجام شده<  

4 
0Kh(1)/0Kh(2)/0
.0Km(3)/0:00(4) 

  بیشترین سرعت در آخرین ردیابی -1

هاي میانگین سرعتمحاسبه در (انگین سرعت در آخرین ردیابی می -2

  .)شودکیلومتر در نظر گرفته می 1بیشتر از 

  جابجایی انجام شده بر حسب کیلومتر در آخرین ردیابی -3

  زمان روشن بودن خودرو در آخرین ردیابی -4

5  <TOT> >اطالعات کل سفرهاي انجام شده<  

6  
100Kh(1)/301Km

(2)/10:49(3) 

  بیشترین سرعت در کل سفرها -1

  جابجایی انجام شده بر حسب کیلومتر در کل سفرها -2

  زمان روشن بودن خودرو در کل سفرها -3

7  <AUX> >اطالعات کمکی<  

8  

RT:NA(1) 

LT:6/41(2) 

OIL:3570(3)/14
7(4)/0%(5) 

  )باشددر دسترس نمی: NA(کمترین و بیشترین دماي داخل اتاق  -1

  گرادبیشترین دماي داخل سیستم برحسب درجه سانتیکمترین و  -2

  باقیمانده مسافت براي تعویض روغن به کیلومتر -3

  باقیمانده زمان براي تعویض روغن به روز -4

  میزان کیفیت فعلی روغن -5
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1 <DEVICE-INFO> >اطالعات ماژول موبایل و سیستم<  

2 IMEI:861001003134869 موبایل در شبکه جهانی شماره سریال  

3 MODEL:GVT-150 مدل دستگاه  

4 PR.DATE:95-07 تاریخ تولید  

5  SYS-SER:000105 شماره سریال سیستم  

6  SOFT-VER:1.65.B نسخه برنامه داخلی سیستم  

306پاسخ فرمان   

1 <SYS-INF> >اطالعات داخلی سیستم<  

2 
SIM:4181(1)/  
2017-8-28(2) 

  میزان شارژ سیمکارت به تومان -1

  )مخصوص همراه اول(تاریخ انقضاي شارژ به میالدي  -2

3 SMS(S/R):22(1)/7(2) 
  هاي ارسال شده توسط سیستمتعداد پیامک -1

  هاي دریافت شده توسط سیستمتعداد کل پیامک -2

4 RING:10 
تعداد هشدارهاي که سیستم در قالب تماس با کاربر ارسال کرده 

  .است

5  LT:6.2/38.9 ن دماي داخل سیستم برحسب درجه سانتی گرادکمترین و بیشتری  

6  LCHG:7H(1)/4H(2) 

  زمان کل روشن بودن شارژر داخلی بر حسب ساعت -1

زمان روشن بودن شارژر داخلی در حالت خاموش بودن وسیله  -2

  بر حسب ساعت

7  VCAR:11.3/13.7 

معموال کمترین مقدار در هنگام . کمترین و بیشترین ولتاژ وسیله

زدن و بیشترین مقدار در زمان روشن بودن وسیله اتفاق استارت 

  افتدمی

8  RST:0 هاي سیستمتعداد ریست شدن  

9  SD:0 
در صورت  SD-CARDتعداد رکوردهاي ذخیره شده در حافظه 

 DATA LOGGERوجود وسیله جانبی 

10  ONT:26D زمان روشن بودن سیستم به روز  

11  ERR(C/G):0(1)/0(2) 
  ي فرامین ارسالی به سیستمتعداد خطاها -1

 GSMتعداد خطاهاي  -2
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307پاسخ فرمان   

1 <SET[1]> >صفحه اول تنظیمات سیستم<  

2 SPDW:0Kh 
 ،سرعت از این مقدار در صورت بیشتر شدن. حداکثرمیزان سرعت مجاز

  .شوداصلی ارسال میشماره هشداري براي 

3 RADW:100m شعاع خروج وسیله  

4 MTST:900S زمان بین ارسال دو پیامک متوالی در مد ردیابی دستی بر حسب ثانیه  

5  ATST:300S زمان بین ارسال دو پیامک متوالی در مد سرقت بر حسب ثانیه  

6  RTW:0c گراددرجه سانتی(داخل خودرو براي ارسال هشدار  حداکثر میزان درجه حرارت(  

7  OTW:0c  گراددرجه سانتی(براي ارسال هشدار حداکثر میزان درجه حرارت روغن(  

8  CTW:10H 
حداکثر زمان روشن بودن شارژر داخلی در حالت خاموش بودن وسیله براي 

  ارسال هشدار به ساعت

9  
AAT:0S(1)  

/E(2) 

  زمان فعال شدن بصورت خودکار -1

 (D)فعال  (E)ارسال پیامک بعد از فعال شدن بصورت خودکار  -2

  غیرفعال

10  
RFPS:0H(1)  

/E(2) 

  به ساعت R/Fزمان خاموش شدن تغذیه  -1

 (D)فعال  R/F(E)ارسال پیامک بعد از خاموش شدن تغذیه  -2

  غیرفعال

11  RTIT:360M زمان ریست شدن مقادیر آخرین سفر بصورت خودکار بر حسب دقیقه 

12  BDT:60S 
ز ها، کج شدن و ضربه پس از بازمان غیر فعال شدن هشدارهاي باز بودن درب

  کردن درب صندوق توسط صندوق پران در حالت فعال

13  
OILW:0Km(1)

/0D(2)/0%(3) 

  مسافت تنظیم شده براي ارسال هشدار تعویض روغن بر حسب کیلومتر -1

  زمان تنظیم شده براي ارسال هشدار تعویض روغن بر حسب روز -2

  دمیزان کیفیت تنظیم شده براي ارسال هشدار تعویض روغن بر حسب درص -3

1 <SET[2]> >تنظیمات سیستم صفحه دوم<  

2 ATLS:30 کیلومتر در ساعت( هاي خودرومیزان سرعت براي بسته شدن خودکار درب(  

3 SWI:0  کیلومتر در ساعت(مرز هشدار سرعت توسط آژیر(  
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 308پاسخ فرمان 

1 <CFG[1]> > صفحه اولسیستم پیکربندي اطالعات <  

2 PIN:1521 ه در دستگاه مرکزيپین کد تنظیم شد  

3 
PRI:919xxxxxxx 
SEC:912xxxxxxx 
EMG:910xxxxxxx 

PRI :شماره اصلی تنظیم شده در سیستم  

SEC :شماره ثانویه تنظیم شده در سیستم  

EMG :شماره اضطراري تنظیم شده در سیستم  

4 

RSTP:4s(1)/
1.2s(2)/  
60s(3)/ 

0m(4)/3(5)/  
GD(6)/D(7) 

  دور تنظیمات مربوط به سیستم استارت از راه

  زمان سوییچ باز بر حسب ثانیه -1

  زمان استارت بر حسب ثانیه -2

  زمان بین دو استارت در صورت روشن نشدن بر حسب ثانیه -3

زمان خاموش شدن خودکار در صورتیکه وسیله از راه دور روشن شده باشد  -4

  بر حسب دقیقه

له هنوز هاي مجدد براي روشن شدن خودرو در صورتیکه وسیتعداد استارت -5

  .روشن نشده باشد و فرمان روشن شدن از راه دور ارسال شود

  سیستم تشخیص دنده -6

 (D)فعال  (E)فعال بودن و غیر فعال بودن سیستم استارت از راه دور  -7

  غیر فعال

5  DRLT:650mS زمان تحریک قفل مرکزي به میلی ثانیه  

6  
TRLT:250mS

/E 
  هزمان تحریک صندوق پران به میلی ثانی

7  SCLK:D فعال و یا غیر فعال بودن سرعت پایین پردازنده در حالت استندباي  

8  JAMM:E فعال و یا غیرفعال بودن سیستم جمر  

9  LOG:D فعال یا غیر فعال بودن دیتا الگر داخلی  

10  DOOR:D فعال و یا غیر فعال بودن سیستم قفل مرکزي  

11  RA:D رسال فرامین از راه دورروشن و یا خاموش بودن آژیر هنگام ا  

12   DLD:10ms 
هاي بعد از خاموش شدن خودرو توسط سیستم استارت از تاخیر قفل شدن درب

  راه دور



 

 

٤٨ 

4 

WARN(DR(1)/BT(2)/
LT(3)/ 

EYE(4)):E/E/E/D 

  غیر فعال (D)فعال  (E)ها هشدار درب -1

  غیر فعال (D)فعال  (E)هشدار قطع برق ورودي سیستم  -2

 (D)فعال  (E)شداري افزایش درجه حرارت داخل سیستم ه -3

  غیر فعال

  غیر فعال (D)فعال  (E)هشدار چشمی  -4

5  
CHGW:400T(1)/  

1000T(2) 

  میزان شارژ ذخیره سیمکارت برحسب تومان -1

  حد هشدار میزان شارژ سیمکارت بر حسب تومان -2

6  

ACC:6(1)/3(2) 

کمترین  1حساسیت  بیشترین میزان 9(حساسیت حسگر ضربه  -1

  )میزان حساسیت

 1بیشترین میزان حساسیت  5(حساسیت کج شدن وسیله  -2

  )کمترین میزان حساسیت

7  

VOLT:13.0(1)/  
13.3(2)/ 

13.5(3)/20(4)/  
50(5)/E(6) 

  حد پایین ولتاژ وسیله براي خاموش شدن -1

  حد باالي ولتاژ وسیله براي روشن شدن -2

  .اژ وسیله باید کمتر از این مقدار باشدبراي فعال شدن سیستم ولت -3

ولت  12.2به معناي  20(کمینه ولتاژ براي تشخیص روشن شدن  -4

  )باشدمی

ولت  0.5معادل  50(اختالف ولتاژ براي تشخیص روشن شدن  -5

  )باشدمی

به معناي  (D)به معناي قوي و  (E)توان دینام وسیله  -6

  ضعیف

8  OP:MCI  اپراتور)MCI (ل و همراه او)MTN (ایرانسل  

1 <CFG[2]> > صفحه دوماطالعات پیکربندي سیستم <  

2 
RING(M/T/SEC): 
MOD4(1)/15S(2)  

/E(3) 

  تنظیمات انجام شده براي فرامین با تماس

  مد فرمان -1

  فاصله بین قطع کردن سیستم و قطع تماس کاربر به ثانیه -2

  اجازه دریافت موقعیت توسط شماره دوم -3

3 APN:”MCINET” نام اکسس پوینت تعیین شده  

4 TOKEN:”YOUR 
BALANCE” 

  توکن تعیین شده براي آنالیز رشته شارژ 

5  CSTR:”*140*11#”  کدUSSD براي دریافت شارژ  
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  هشدارهاي دریافتی از سیستملیست 
  

  توضیحات  کد 

W1 

ضربه در سه حالت کم  شدت. باشداین هشدار مربوط به وارد شدن ضربه به وسیله و یا کج شدن آن می

)LOW(متوسط ، )NORMAL ( و قوي)HEAVY (همچنین در صورتیکه . شودبه کاربر گزارش می

  .شودبه کاربر گزارش داده می) ACOCK(وسیله بیشتر از حد تعریف شده کج شده باشد با عبارت 

W2 شودهاي خودرو باز شود این هشدار ارسال میزمانیکه درب.  

W3 شودیزان آنتن دهی شبکه مخابراتی از حد مجاز کاهش یابد به کاربر گزارش داده میدر صورتیکه م.  

W4 
شود که از این تغییر آگاه در صورتیکه با حالت فرامین زنگی را تغییر دهید هشداري براي کاربر ارسال می

  .دهدمد فرامین زنگی را تغییر می 108فرمان شماره . باشد

W5 
اي که به عنوان این پیام به همراه مکان شما براي شمارهشوید ) EMG(طراري ضدر صورتیکه وارد مد ا

  .شودشماره اضطراري در نظر گرفته شده است ارسال می

W6 

زمانیکه دینام خودرو خراب و یا ضعیف شده باشد و یا وسیله بدون اینکه روشن شود حرکت داده شود و 

در صورتیکه دینام وسیله شما ضعیف . شوداربر ارسال میباشد این پیام براي ک) SILENT(سیستم در مد 

  .آن را تنظیم کنید 107باشد باید در تنظیمات اولیه توسط فرمان می

W7 شودزمانیکه برق ورودي به سیستم مرکزي قطع شود این پیام براي کاربر ارسال می.  

W8 

شود این پیام براي کاربر اصلی ارسال  201زمانیکه سرعت وسیله بیشتر از میزان تعیین شده توسط فرمان 

در این پیام میزان سرعت و همچنین مکانی که وسیله در آن به این سرعت رسیده است به کاربر . شودمی

  .شودگزارش می

W9 
. شودقرار دارد و روشن شود این پیام به کاربر ارسال می) ACTIVE(زمانیکه وسیله شما در حالت فعال 

  .باشدین هشدار بسیار مهم میتوجه داشته باشید ا

W10 
در صورتیکه که کاربر ارسال اطالعات موقعیتی دقیق را از سیستم بخواهد و وسیله در جایی باشد که گیرایی 

  .شوداین پیام براي کاربر ارسال می. در آنجا ضعیف باشد GPSآنتن 

W11 

این . باطري وسیله شما ضعیف شده باشد اید و یازمانیکه از وسیله خود براي مدت طوالنی استفاده نکرده

ن بعد از دیدن این پیام وسیله خود را روش. شودپیام به همراه میزان ولتاژ باطري براي کاربر ارسال می

  .را تعویض نماییدباطري وسیله نمایید و یا 

W12 
هشدارها به  در اینصورت. باشدزمانیکه که این پیام را دیدید به مفهوم عوض شدن جاي دو شماره می

  .شود که این پیام را دریافت کرده استاي ارسال میشماره

W13 
توجه داشته . شودچنانچه شارژ باطري داخلی دستگاه از حد معینی کمتر شود این پیام براي کاربر ارسال می

  .کنددي دستگاه وصل باشد بصورت خودکار سیستم باطري داخلی را شارژ میوباشید در صورتیکه برق ور
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W14 

خرابی . شوددرجه سانتی گراد شود این پیام براي کاربر ارسال می 75زمانیکه دماي داخل سیستم بیشتر از 

تواند از دالیل گرم شدن سیستم بیش از حد مجاز مدار شارژ و یا گرماي بیش از حد در محل نصب می

  .گردد

W15 
کند و اندازه گیري میداخل اتاق خودرو را اندازهدر صورتیکه وسیله جانبی در اختیار داشته باشید که دماي 

  .هشدار آن را تنظیم کرده باشید این پیام را خواهید دید

W16 
بعد از دیدن . شودزمانیکه شارژ سیمکارت از میزان تعیین شده کمتر شود این هشدار براي کاربر ارسال می

  .این هشدار اقدام به شارژ سیمکارت دستگاه نمایید

W17 
ورتیکه فرمانی بصورت غلط ارسال شود در پاسخ آن سیستم هشدار مناسب به همراه کد فرمان را درص

  .نمایدارسال می

W18 
بار تماس سیستم  5و کاربر بعد از ) روشن شدن خودرو(در صورتیکه براي وسیله کاربر اتفاق مهمی رخ دهد 

  .کندفوق را ارسال می کند و هشداررا پاسخ ندهد سیستم با شماره دوم تماس حاصل می

W19 
پس از دریافت . شوددرصورتیکه مدار شارژر داخلی دستگاه ایراد پیدا کند این هشدار براي کاربر ارسال می

  .تا هر چه سریعتر مشکل سیستم برطرف گردد. این هشدار با پشتیبانی تماس حاصل نمایید

W20 

درون سیستم فرامینی با پین کد اشتباه ارسال نماید  شماره تنظیم شدهدر صورتیکه شماره اي به غیر از دو 

کند و بخش فرامین بار سیستم شماره سیمکارت ارسال کننده فرمان را براي کاربر ارسال می 3پس از 

  .کندساعت غیر فعال میبه مدت یک  هامکی را براي سایر شمارهپیا

W21 
ه دور فعال نمایید سیستم این هشدار را براي کاربر چنانچه وسیله شما روشن باشد و بخواهید سیستم را از را

  .کندو دستور مورد نظر را اجرا نمی. نمایدارسال می

W22 

سیستم . ساعت شود 10چنانچه زمان زیادي از وسیله خود استفاده نکنید و زمان روشن بودن شارژر بیشتر از 

این . ري وسیله اقدامات الزم را انجام دهیدکند تا پیش از خالی شدن باطاین هشدار را براي شما ارسال می

هر بار که وسیله روشن و خاموش شود این زمان . توانید توسط فرامین مربوطه تنظیم نماییدزمان را می

  .شودمجددا محاسبه می

W23 

در صورتیکه باطري پشتیبان داخلی سیستم ضعیف شود و یا تاریخ انقضاي آن به پایان برسد و یا زمان شارژ 

توجه داشته باشید بعد از دیدن این . شودشدن آن از حد مشخصی عبور کند این پیام براي کاربر ارسال می

  .براي تعویض باطري اقدام نماییدهشدار 

W24 
را بر روي سیستم اجرا نمایید و این فرمان در اپراتور مورد نظر غیر معتبر  USSDدر صورتیکه یک فرمان 

  .خواهید نمود باشد این هشدار را دریافت

W25 
توجه . شوددستگاه قطع و یا اتصالی نماید این هشدار براي کاربر ارسال می GPSدر صورتیکه سیم آنتن 

  .را کنترل نمایید GPSداشته باید بعد دیدن این هشدار حتما وضعیت آنتن 

W26 
سیستم نتواند ارتباط  را به سیستم ارسال کرده باشید و GSMدر صورتیکه فرمان محاسبه موقعیت براساس 

GPRS  شودارسال میفعال نماید این هشدار براي کاربر را.  



 

 

٥١ 

W27 

 کند و تارا خاموش می GSMاز حد مجاز باالتر رود سیستم ماژول  GSMدر صورتیکه دماي ماژول 

ارتباط با توجه داشته باشید در این فاصله . کندزمانیکه دوباره دما به حد مجاز رسید دوباره آن را روشن می

  .سیستم از طریق موبایل قطع خواهد بود

W28 

را خاموش نماید با این هشدار کاربر را آگاه  R/Fزمانیکه سیستم به دلیل کاهش مصرف انرژي ماژول 

از  پسچنانچه . تماس با سیستم برقرار نمایید یکباید  R/Fبراي روشن شدن دوباره بخش . نمایدمی

  .شودخاموش می R/Fدقیقه دوباره ماژول  30ود بعد از برقراري تماس وسیله روشن نش

W29 
در صورتیکه وسیله جانبی مربوط به آنالیز کیفیت روغن را نصب کرده باشید و دماي روغن از میزان تنظیم 

  .شده بیشتر شود این هشدار براي کاربر ارسال خواهد شد

W30 
مسافت % 95بوطه تنظیم کرده باشید بعد از طی در صورتیکه بازه کیلومتر تعویض روغن را با فرامین مر

  .تنظیم شده این هشدار براي کاربر ارسال خواهد شد

W31 
در صورتیکه وسیله جانبی مربوط به آنالیز کیفیت روغن را نصب کرده باشید و کیفیت روغن از میزان تنظیم 

  .شده کمتر شود این هشدار براي کاربر ارسال خواهد شد

W32 
بازه زمانی تعویض روغن را با فرامین مربوطه تنظیم کرده باشید بعد از طی زمان تنظیم شده در صورتیکه 

  .این هشدار براي کاربر ارسال خواهد شد

W33 
چشمی فعال شود این هشدار  ACTIVEدرصورتیکه وسیله جانبی چشمی را نصب کرده باشید و در مد 

  .شودبراي کاربر ارسال می

W34 
توانید شما می. ل خواهد شداسایان برسد این هشدار براي شما اری دستگاه شما به پدرصورتیکه گارانت

  .گارانتی را براي یک دوره مشخص تمدید نمایید

W35 

توجه داشته . شودوسیله، این هشدار براي شما ارسال می ورودي گیري ولتاژدر صورت خرابی مدار اندازه

در این حالت سیستم مرکزي توانایی . ی فنی تماس حاصل نماییدد از رویت این هشدار با پشتیباند بعباشی

هایی از سیستم که به این موضوع وابسته است غیر فعال  تشخیص روشن بودن وسیله را ندارد و تمام قسمت

  .شود می
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  از سیستم استفادهمهم نکات 

 یدکارت درون سیستم و رمز عبور دستگاه را به اشخاص غیره اطالع ندهشماره سیم. 

  در صورتیکه فرمانی به شکل غلط ارسال شود سیستم پیامکی با مضمون غلط بودن الگوي فرمان براي شما

 .صورت باید مجددا براي ارسال فرمان تالش نماییددر اینکند ارسال می

  دریافت نکردید ممکن است پیام دقیقه 5در صورتیکه پس از ارسال فرمانی که پاسخ دارد هیچ پاسخی بعد از 

 .شما در شبکه مخابراتی گم شده و یا دچار اشکال شده باشد، دوباره تالش نمایید

  غیر از  یهایسیستم ارسال شود بخش فرمان براي شماره برايبا پین کد غلط فرمان  3ز بیشتر ادر صورتیکه

 یت بیشتربراي امن توجه داشته باشید .افتدساعت از کار می 1شماره اصلی تنظیم شده در سیستم به مدت 

 .دهدکد غلط نمیسیستم پاسخی به فرمان با پین

  سیستم را تلف کنید این کار باعث از  وقتسعی نکنید بی جهت با فرامین زیاد و یا اشغال نگه داشتن خط

 .شوددست رفتن زمان سیستم براي ارسال هشدار در مواقع ضروري می

 حضور نداشته باشید دت طوالنیهایی که موبایل آنتن ندارد براي مسعی کنید در مکان. 

  ،حتما وسیله خود را کنترل نماییدپس از دریافت هشدار از سیستم. 

 ا کنترل نماییدآن ر لزوم به موقع بتوانید وسیله خود را در جاي مناسب پارك نمایید تا در صورت. 

 کارت شارژ سیمدهد تاریخ انقضاي زند ولی پیامک میدر صورتیکه سیستم جهت هشدار به شما زنگ نمی

براي اینکه تاریخ انقضاي شارژ افزایش پیدا کند  .کارت را شارژ نماییدسیم درون سیستم به پایان رسیده است

 .هاي متوالی سیستم را شارژ نمایید و سعی کنید از آن استفاده نماییددر بازه

 پس از دریافت هشدار . کندسیستم بی دلیل براي شما هشداري ارسال نمی! به هشدارهاي سیستم توجه کنید

 .علت آن را بررسی کنید

  توانید هر دو شماره را براي سیستم تعریف باشد میسیمکارت فعال می 2چنانچه گوشی تلفن شما داراي

توانید با فرامین مربوطه شماره هایی که یکی از خطوط شما آنتن ندارد میدر این صورت در مکان. نمایید

 .ار عوض نماییداصلی را براي ارسال هشد

 این مقادیر پس . کندمیدر سیستم، شرایط متعادل را براي استفاده از آن فراهم تنظیم شده فرض مقادیر پیش

 .ها را تغییر ندهیدمورد آنهاي فراوان براي سیستم بدست آمده است بیاز تست

 د تا در مواقع ضروري مانند گم کد تنظیم شده را حتما به خاطر داشته باشیشماره خط موجود در سیستم و پین

 .بتوانید از سیستم استفاده نمایید... شدن موبایل و یا 

  در صورتیکه به اشتباه و بدون غیرفعال کردن سیستم وارد وسیله شدید و سعی در روشن نمودن آن کردید

از این حالت باید براي خروج . کندکند و وسیله را خاموش میها را برنامه ریزي میکنسیستم بالفاصله قطع

را فشار دهید در این صورت ) S(دکمه بالفاصله و در حین روشن کردن وسیله در ابتدا وسیله را روشن نمایید 

 .گرددمیسیستم به حالت عادي باز
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  براي این کار . باشد استفاده نماییدکه همراه سیستم می "باي پس"در صورت خرابی قطع کن باید از سوکت

 .اب را جدا نموده و سوکت باي پس را در جاي آن قرار دهیدکن خرباید قطع

  یداد است این تاخیر را همان زمانثانیه بعد از یک رو 10تا  5زمان ارسال هشدار به موبایل شما بین 

وسیله را کنترل کنید و اتفاقی  ،بنابراین ممکن است بعد از ارسال هشدار. کندگیري با موبایل ایجاد می شماره

در هر صورت شما با دیدن تماس از طرف . ثانیه قبل تر رخ داده است 10چرا که اتفاق  یده نشورا متوج

 . را کنترل نمایید وسیله خودسیستم سعی کنید بالفاصله 

 بعد از دریافت هشدار از مجیک بوف، در موقع کنترل کردن وسیله با دقت بیشتري این کار را انجام دهید .

در صورتیکه به مکان پارك خود اطمینان ندارید  .شودمیاي انجام چند مرحلهها بصورت بسیاري از سرقت

    .دقیقه در محل پارك بمانید و همه چیز را کنترل نمایید 1بیشتر از 
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