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 :  دستگاه تمشخصا 

  لتو  90 تا  12   :یر کا ژلتا و

  مپرساعتآ میلی 450 لت و 3.7    :آپ بک ریطبا 

   ادسانتیگر جهدر  60 تا 20-   :یر کا  ماید

 گرم 62.5 :  وزن

 78mm*67mm*16mm  زیسا 

 

  : رتکا سیم ی ارجاگذ  

 سوکت در  به صورت فریم کامل  را    رتکا  سیم  ،قاب روی دستگاه  دن کر  ز بااز    بعد

  ق بر   رت، کا  سیم  شتن دابر   یا  شتن ا گذ  م هنگادر    دشو  توجه.  ییدنماوارد    صمخصو

  پین   رتکا   سیم  یارجاگذاز    قبل.  باشد  شخامو  یر طبا  off-on  کلید و    هستگا د

 حاصل  نطمیناا  )اینترنت آزاد سیمکارت(  GPRS  دن بو  لفعاو از    فحذرا    آن  کد

هزار تومان شارژ    30)حداقل  اییدنم  رژشا را    رتکا  سیم  کافی  ارمقد  به و    کنید

را   هستگا د رتکا  سیم رهشما،   بیشترامنیت    حفظ یابر  که  د شو  توجه.  معمولی(

 . ید دار نگه ظمحفو د خو دنز
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 سیم بندی ردیاب

 

 .  باتری  مثبت به ل تصا ا  :قرمز سیم

   منفی بدنه به  لتصا ا :مشکی سیم

را وصل  ACCسیم    ) حتمادروخو  سوئیچ ACC به  لتصا ا :نجیرنا  سیم

 .  (کنید

 .  قبر  کن  قطع له ر به  لتصا ا زرد: سیم
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 :هستگاد های  LED ضعیتو

 نشانگر  وضعیت 

 سریع ن دز فلش ضعیف ریطبا

 ال ای دی قرمز

  ضعیت و  نمایشگر

 هستگا د ق بر

 کامل رژشا

آهسته ن دز فلش

فلش یک ثانیه ای  )

  هر سه ثانیه یکبار(

 ی دعا حالتدر  رکا

 هستهن آدز فلش

ثانیه ای  0.1)فلش 

 هر سه ثانیه یکبار( 

   ثابت رژشا حالتدر 

    شخامو شخامو ه ستگاد  یا  ضعیف باطری

 سبزال ای دی     سریع ن دز فلش لسیگنا جستجویو  یازندراه ا لحادر 

   ضعیت و  نمایشگر

GSM شبکه(

 مخابراتی( 

  هستهن آدز فلش شد  یافتدر GSM   لسیگنا

   ثابت باشد می صلو GSM   شبکه به ه ستگاد

  شخامو    GSM لسیگنا یافتدر معد

 ل حادر 

 GPS  لسیگنا جستجوی 

 سریع ن دز فلش

 
 ال ای دی آبی

   ضعیت و  نمایشگر

GPS 
   ثابت هشد صلو GPS به ه ستگاد

یا وضعیت  و  GPS  لسیگنا یافتدر معد
sleep 

  شخامو
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  به   ه ستگادپیامکی    یو هشدارها   ها  م پیا  : (SOSمجاز)  های   رهشما  معرفی

 ره شما  ینا   ثبت  یابر.  شوند  می  لسا ار  برر کا  توسط  هشد  تعریف  مجاز  های  رهشما

 دارد:   دجودو راه و ها

  ه ستگاد  رتکا سیم  بهرا   یرز  رتعبا مجاز  های  رهشما  کلیه  هخیرذ  یابر -۱

 SOS,A,NO1,NO2,NO3#:                            ییدنما  پیامک

.  میباشد   م سواول، دوم و  رهشما  ترتیب  به NO3و   NO2و   NO1از   رمنظو

 SOS,A,09121…,09352…,02123… #:                       لمثا

 

  ین ا به انمیتو کنیم ه خیرذ  هیمابخو یک  به  یکرا  ها  رهشما که تیر صودر -۲

 : د کر عمل رتصو

   SOS,A,NO1#           رتعبااول   ره شما هخیرذ یابر 

 SOS,A,,NO2#                   رتعبادوم  رهشما  یابر 

      SOS,A,,,NO3#                 رتعبا م سو  رهشما یابرو  

دستور دقت  به تعداد کاما در هر ).نمایید  شماره سیمکارت ردیاب پیامک بهرا  

     کنید(

 .  شد  هداخو لسا ار بر ر کا یابر  OKواژه  موفقیت رت صو در
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   مجاز های  رهشما دنکر حذف

  هستگا در د  هشد  هخیرذ  های  رهشما  ستا   بهتر  ،ها  ره شما  ینا  دنکر  کپااز    قبل

 رت کا   سیمشماره    بهرا    #PARAM    ر ستود  رمنظو  ینا  ی ابر  .شوند  سیربر

را به شماره سیمکارت   #SOS )همچنین میتوانید دستور.نمائید  پیامک  هستگا د

 ( ردیاب پیامک کنید 

 دارد:    د جودو راه و مجاز های   رهشما دن کر ک پا یابر

  هستگاد  رتکا سیم به را   یر ز ر ستود   ،ها  رهشما  کلیه دنکر کپا  ی ابر -۱ 

   SOS,D,NO1,NO2,NO3#:                                    نمائید پیامک

( ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ لمثا  یابر)اول   تلفن  ره شما معنی به NO.1روش   ینا در

 .   شوند می ه خیرذ ه ستگاد  حافظهدر  رتصو  همین به  نیز NO2و  NO3. ستا

 

  هستگا د رتکا سیم  به را  مقابل رستود ،ها   رهشمااز  امهرکد  دن کر کپا  یابر-۲

 SOS,D,3#      یا     SOS,D,2#         یا   SOS,D,1#      :    کنید ل ساار

  معنی به  3دوم و  رهشما  معنی به 2اول،  رهشما  معنی به  1روش  ین در ا 

 .  ستا  ذخیره شده به عنوان شماره مجاز مسو  ره شما

 

 



 
 

7 
 

 

   (CENTER)مدیر تعریف شماره کاربر 
 له ر  نصب  رت صودر  )کنید  شخامو  ،پیامک  بارا    درو خو  هیدا بخو  که  تی رصو  در

 می   مدیر  رهشما  فقط.  کنید  را تعریف  مدیر  رهشما  یک  باید  ا بتدا  (،قبر  کن  قطع

  ه ستگا د   به را    خودرو   بازیابی مجدد برق  و    شخامو  ر ستو د   پیامک  طریق از    نداتو

 .  کند ل ساار

برای تعیین شماره مدیر ردیاب، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب  

 پیامک کنید 

#CENTER,A,mobile number 

 CENTER,A,09131234567#    لمثا  یابر 

 .  دشو  می لساار  بر رکا  به ok مپیا ،موفقیت رت صودر 

  فقطرا تعریف کنید.  شماره مجازبرای تعریف شماره مدیر ، ابتدا باید  :توجه

   .کند  تعیینشماره مدیر را   نداتو می(  SOS مجاز) های   رهشمااز   یکی

 

 

 

 



 
 

8 
 

  مدیرکاربر  رهشما فحذ 

. لطفا این دستور را به شماره  باشد می مدیر  رهشما  فحذ  یابر زیر  رستو د

 سیمکارت ردیاب پیامک کنید.

CENTER,D# 

 . دشو می ل ساار ok  م پیا ،موفقیت رتصو در  

  ره شما  نند اتو میو خود شماره مدیر  (SOSمجاز ) های  رهشما  فقط :  توجه

 . کنند  حذفرا  مدیر

   : هستگاد مشخصات سیربر

  هستگاد رتکا سیمشماره  به ت،تنظیما  مترهایراپا سیربر یابررا  PARAM# رستود

 : ستا یرز اردمو شامل فرستد می ابجودر  هستگاد که طالعاتی. اپیامک نمایید

• IMEI بیا رد  هستگاد   

و    شخامو سوئیچ  وضعیتدر   مکانی موقعیت سانیوزربر نماز تمد •

 شنرو  سوئیچ

 (SOSمجاز )  های ره شما •

 مدیر ره شما •

 (SENSORSET) حرکت ار هشد ر سنسو مترهایراپا  •

 (DEFENSE TIMEمدت زمان حالت ایمن ) •

 (TIME ZONEمنطقه زمانی ) •
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 خاموش کردن خودرو از راه دور: 

شماره سیمکارت   به را    درو خو  دنکر   شخامو  ر ستود   نداتو  می  مدیر  کاربر  رهشما 

 . . دشو می م نجاا تعملیا ینازیر   رتعبا ل ساار  با.نماید پیامک هستگا د

RELAY,1# 

 :  کند می لسا را ار زیر مپیا  هستگاد رتکا سیم  ن،شد   منجاا رت صودر 

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

 

در صورتیکه دستور خاموش شدن خودرو از شماره ای غیر از شماره   توجه:

اجرا نمی کند و پاسخ زیر را خواهد  مدیر پیامک شود ، دستگاه دستور را 

 فرستاد. 

The command is not from the center number, 

 The command is not executed 

 

باشد، ردیاب صبر   کیلومتر 20در صورتیکه سرعت خودرو بیشتر از  توجه:

کیلومتر )سرعت ایمن( برسد و سپس برق   20می کند تا سرعت خودرو به زیر 

 می کند.  خودرو را قطع
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 بازیابی مجدد برق خودرو: 

   رت عبا بارا  ق بر قطع لهر دنکر   لفعا غیر رستو د  نداتو می کاربر مدیر رهشما 

RELAY,0#   موفقیت رتصو. در کند پیامک هستگادشماره سیمکارت  به 

   .دشو می  پیامک  بررکا  به  مربوطه پاسخ  ت،عملیا دن بو  میزآ

 

 انواع هشدارهای ردیاب: 

  مجاز هشمارتوجه داشته باشید که برای دریافت هشدارهای ردیاب ، ابتدا باید 

را   پنجبرای تعریف شماره مجاز لطفا صفحه  را برای دستگاه تعریف کنید.

 مطالعه فرمایید
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  : خودرو هشدار قطع برق
)سرباطری خودرو    دشو   می   لفعا   ار هشد  ینا  د، شو  قطع  ه ستگاد   ق بر  که  هنگامی 

در    یا سیم کشی ردیاب ایراد پیدا کند(.  برداشته شود یا باطری دزدیده شود و

 می   پیامک  هشد   ثبتمجاز    های  رهشما  به   cut off power  هشدار   م هنگا  ینا

 رتصو. در  دشو   می  گرفته   ستما   ی مجاز ها  رهشما  با و    )مطابق شکل زیر(دشو

  ه ستگاد  حین   همین. در دشو می  ار تکر س تما یگرد  ر باسه   س، تما به   پاسخ   معد

این هشدار به صورت پیش    . فرستد  می  ور سر  بهرا    ق بر  قطع  ارهشد  تطالعاا

 فرض فعال می باشد.
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آپ   بک یطر با با  فقط هستگا د  که قعیامودر   هشدار ضعیف بودن باطری: 

  هستگا د  ،ولت   3.7  یر ز  به  یطربا  ژلتا و  فتاز ا  پس  بالفاصله،   کند  می  ر کا  خلیدا

کند    هشد   ثبتمجاز    های  ره شما  بهرا    Low Battery  ار هشد می  و  پیامک 

این هشدار به صورت پیش  .  کند  می  لساار   سایتسرور    بهرا    هشدار  تطالعاا

 فرض فعال می باشد.

  

 : خودرو و بکسل  فعال کردن هشدار جابجایی

  در صورتیکه هشدار جابجایی را فعال کنید و خودرو از محل خود به میزان

، شماره های مجاز  متر(  100)به عنوان مثال  جابجا و یا بکسل شودتعیین شده 

 ردیاب، هشداری به صورت پیامکی و یا تماسی دریافت می کنند 

، لطفا دریافت هشدار جابجایی به صورت پیامکی و تماسیبرای  -

 دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید 

MOVING,ON,100,2# 

و    100، می توانید عددی بین 100ای عدد در این دستور به ج توجه:

 متر را انتخاب کنید  1000

، لطفا دستور زیر را   دریافت هشدار جابجایی به صورت پیامکیبرای  -

 به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید

MOVING,ON,100,1# 

 



 
 

13 
 

برای غیر فعال کردن هشدار جابجایی و بکسل ، کافیست دستور زیر را به  

 سیمکارت ردیاب پیامک کنید. شماره 

MOVING,OFF# 

 

  هشدار سرعت غیر مجاز: 

  ه شد   مجاز تعیین  سرعتاز    بیشتر  سرعتی  با  حرکت  لحادر    دروخو  که  هنگامی

به صورت پیش  .  کند  می   لسارا ار   over speed alarm  م پیا  ه ستگاد  ،باشد

 رتعبا  ،سرعت  ارهشد  دنکر   ل فعا  یابر.  باشد   می  لفعا   غیر  قابلیت   ین ا  فرض

 : مایید ن پیامک شماره سیمکارت ردیاب  به را  یرز  یرستو د

SPEED,ON,20,100,1# 

 

در   دروخو قتی و که  ستآن ا  معنی بهدستور ذکر شده در باال  لمثا  ان عنو به

 باشد  ثانیه  ۲۰ تمد  به  ساعت  بر  کیلومتر  ۱۰۰ سرعت میانگین با حرکت لحا

  اپلیکیشنو  پیامک توسط  بررکا  بهرا  over speed alarm مپیا هستگا د،

 .  کند  می ل ساار

 

)پیش فرض تعیین   باشد ثانیه  ۶۰۰  تا  ۵از  نداتو میدر دستور باال   زمان -

 است( ثانیه ۲۰ خانهرکا  شده
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می تواند تعیین شود   ساعتدر  کیلومتر  ۲۵۵ تا  ۱  بین سرعت مجاز  -

 (ساعتدر   کیلومتر ۱۰۰ خانهر کا )پیش فرض تعیین شده 

  GPRS با فقط تطالعاا  ل ساار معنای به ،باشد 0 گرا  هشدارنحوه ارسال  -

  به باشد ۱ گرو ا)نوتیفیکیشن یا اعالن روی گوشی از طریق اپلیکیشن( 

 . ستا GPRSو   پیامک با تطالعا ا لسا ار معنی

 

، کافیست دستور زیر را به شماره  غیر فعال کردن هشدار سرعت برای 

 سیمکارت ردیاب پیامک کنید

SPEED,OFF# 
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 فعال کردن دزدگیر ردیاب: 

می کنید، در صورتیکه خودرو تکان و یا ضربه هنگامی که دزدگیر ردیاب را فعال  

شماره های مجاز به  یا  میفرستد و    پیامکیبخورد، ردیاب هشداری را به صورت  

یک   پس از فعال کردن دزدگیر ردیاب،     در نظر داشته باشید که   زنگ می زند.

 . دقیقه طول می کشد تا دزدگیر فعال شود

 

دریافت هشدار به صورت پیامکی برای فعال کردن دزدگیر ردیاب و  -

 ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید و تماسی

SENALM,ON,2# 

 

به صورت پیامک ارسال  برای ضربه و تکان خوردن هشداری که دستگاه ردیاب 

 . می کند ، شبیه تصویر زیر می باشد 
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،  دریافت هشدار به صورت پیامکیبرای فعال کردن دزدگیر ردیاب و  -

 لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید

SENALM,ON,1# 

 

دستور زیر را به شماره  برای غیر فعال کردن دزدگیر ردیاب ، کافیست 

 سیمکارت ردیاب پیامک کنید 

SENALM,OFF# 

 در این صورت ردیاب ، پیامکی مطابق شکل زیر را در پاسخ ارسال خواهد کرد. 

 

 

 :هستگاد  یستر

،    راه اندازی مجدد)خاموش و روشن شدن مجدد دستگاه(  به  ز نیا رتصو در  

برای عملکرد بهتر   کنید. دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک  

 ارسال کنید. ردیاب ، بهتر است این دستور را هر چند وقت یکبار 

RESET# 

 



 
 

17 
 

 

 

 بررسی وضعیت دستگاه:

را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید. دستگاه در   STATUS# رستو د

  نتنو آ ینترنتا  ضعیت و ،ری طبا ضعیتو شامل که هستگاد  ضعیتوپاسخ ،

را   هغیرو   سوئیچ ضعیت، و  GPS های   ارهماهو هید نتنآ  رت،کا سیم  هید

  ارسال خواهد کرد. 

 

 

 


