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  :امکانات و لوازم ،. مشخصات1
 کاری: مشخصات

میلی 450ولت  3.7پ آ باتری بک  -ولت  24تا  12ولتاژ کاری 
 سانتیگراد درجه 60تا   -20دمای کاری   -آمپرساعت  

راهنمای   -میکروفون  - قطع برق الکتریکیرله – تجهیزات: کابل برق
 SOSکلید و کابل  -کاربر 

. کنترل GPRSو  SMS. ارسال اطالعات با GPSامکانات: اتصال به 
. کنترل خودرو با اینترنت )سایت iosو  androidخودرو با نرم افزار 

بررسی مسیرهای رفته در بازه ی زمانی  ردیابی خودرو.  .سرور( 
  مشخص. امکان خاموش کردن خودرو و ...

 گذاری سیم کارت:. جا2
دستگاه در محل قرارگیری سیم کارت  سیم کارت را طبق شکل روی 

برق ، نگام گذاشتن یا برداشتن سیم کارتدر ه توجه شود. نماییدوارد 
سیم  گذاری. قبل از جاباشد خاموش باتری off-onو کلید  دستگاه

اطمینان حاصل و به ،  GPRSکارت پین کد را حذف و از فعال بودن 
توجه شود که برای حفظ  نمایید.مقدار کافی سیم کارت را شارژ 
کارت دستگاه را نزد خود محفوظ  امنیت بیشتر ، شماره سیم

 نگه دارید.
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 . سیم بندی :3
 دسته سیم ارایه می شود: 4دستگاه به همراه  
 تایی: 4(دسته سیم 1

 .باتریبه مثبت اتصال  :سیم قرمز
 .)بدنه(به منفیاتصال  :سیم مشکی
 .سوییچ خودرو ACC بهاتصال  :سیم سفید

 .به رله قطع برقاتصال  :سیم زرد
از  .رو وصل می شودیچ خودئسو ACC)سفید( به دستگاه  ACCسیم 

در غیر اینصورت دستگاه وضعیت عدم  ن شوید.ئمطم ACCاتصال 
  را گزارش می دهد. ACCاتصال 

رسانی، رابط کاربری سیستم عامل  جهت بروز : (پین 3) USB(کابل 2
 گسترش فضای ذخیره سازی می باشد. و
پین( : میکروفن خارجی جهت شنیدن صدای  2(سیم میکروفن )3

 داخل خودرو می باشد.
جهت فعال سازی هشدار  SOS کابل و کلیدپینSOS (2 : )(کابل 4

SOS .به این قسمت متصل می شود 
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 شروع به کار دستگاه:  .4
دستگاه شروع به کار می کند. کلید  ،با وصل سیمهای تغذیه به برق

OFF  وON  و یا  باتری بک آپاز برای استفاده  درگاه سیم کارت،کنار
سیم  درگاهبه صورت صحیح در  را است. سیم کارت خروج آن از مدار

کارت دستگاه قرار دهید و سیم های دستگاه را به صورت صحیح 
و دستگاه شروع  چشمک خواهد زد LED Powerسپس  وصل کنید،

 د.کرخواهد  GPSو   GSMجستجوی شبکه به 
 
 های دستگاه: LED. وضعیت 5 

که به صورت   دستگاه موجود استبرای نشان دادن وضعیت LED سه 
 کنند:زیرعمل می

1)LED برق دستگاه(: چشمک زن سریع  قرمز )نمایشگر وضعیت< 
چشمک زن آهسته ، شارژ کامل > چشمک زن آهسته ،باتری ضعیف

 >خاموش  ،در حالت شارژ > ثابت  ،کار در حالت عادی >ثانیه  2هر 
 خاموش.دستگاه باتری ضعیف یا 
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 2 )LEDآبی )نمایشگر وضعیت (GPS در حال  > : چشمک زن سریع
 >خاموش ، وصل شده GPS دستگاه به >ثابت  ، GPS جستجوی سیگنال

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

دریافت  GSM سیگنال > چشمک زن آهسته ،اندازی و جستجوی سیگنال
عدم  >خاموش ، وصل می باشد GSM دستگاه به شبکه >ثابت  ،شد

 GSM. دریافت سیگنال
 د.نروشن می شو همبا  LED در هنگام روشن شدن دستگاه هر سه
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 . تنظیمات اولیه دستگاه و دستورات:6
 د.باش صحیحتنظیمات سیم کارت دستگاه  باید برای شروع به کار

بصورت پیشفرض انجام شده است.  و سرور APNمربوط به  تنظیمات
 اعمالبرای د. هیاین تنظیمات را انجام ددر صورت نیاز  بنابراین فقط

 :از طریق ارسال پیامک به صورت زیر عمل کنیدتنظیمات این 
 
 : APNتنظیم  6-1

را براساس تنظیمات  APNمی بایست  GPRSبرای روشن کردن 
ذخیره نمود. برای این  دستگاهداخل سیم کارت پیشنهادی اپراتور 

را به سیم کارت دستگاه  #APN,APN's Nameمنظور باید عبارت 
 ارسال نمود. 

ایرانسل، می بایست متن  APNبه عنوان مثال، برای تنظیم 
APN,mtnirancell#  و برای همراه اول متنAPN,mcinet#  را به سیم

ارسال  Okبودن عملیات،  کارت دستگاه ارسال کرد.در صورت صحیح
 می شود.

 تنظیمات سرور: 6-2
را به سیم کارت  SERVER,1,DNS,PORT,0#متن  ،برای تغییر سرور 

  SERVER,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#  :1مثال دستگاه ارسال نمایید. 
  SERVER,0,5.61.29.251,7611,0#  :2مثال
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 gpsdev.tracksolid.comسرور اولیه ذخیره شده درتنظیمات کارخانه 
 قط در صورت نیاز آن را تغییر دهید.، فاست

 .ارسال می شود Okدر صورت صحیح بودن عملیات، 
 : GPRS روشن و خاموش کردن 6-3

  GPRSON,1#روشن کردن : ارسال دستور 
 GPRSON,0#خاموش کردن : ارسال دستور 

 ارسال می شود. OK، عملیات بودن در صورت موفق
 :  SOSمعرفی شماره های  6-4

تعریف شده توسط کاربر ارسال  SOSپیام های دستگاه به شماره های 
 :دو راه وجود دارد شماره هااین برای ثبت  می شوند.

را به سیم کارت  زیرعبارت  SOS( برای ذخیره کلیه شماره های 1
                           SOS,A,NO1,NO2,NO3#دستگاه پیامک نمایید: 

      
به ترتیب شماره اول، دوم و سوم  NO3و  NO2و  NO1 منظور از

 #…SOS,A,09121…,09352…,02123     مثال:                    .میباشد
                                

توان م ذخیره کنیم می(در صورتی که شماره ها را یک به یک بخواهی2
 عمل کرد: برای ذخیره شماره اول عبارت صورت این به
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1#SOS,A,NO  2، برای شماره دوم عبارت#SOS,A,,NO  و برای شماره
 را به دستگاه ارسال نمایید.   SOS,A,,,NO#3سوم عبارت 

 ارسال خواهد شد. برای کاربر OKدر صورت موفقیت واژه 
 SOS :های شمارهپاک کردن  6-5

بهتر است شماره های ذخیره شده در  ،قبل از پاک کردن این شماره ها
را به سیم   #PARAMشوند.برای این منظور دستور  بررسیدستگاه 

 ید.پیامک نمائکارت دستگاه 
 دو راه وجود دارد: SOSبرای پاک کردن شماره های 

را به سیم کارت دستگاه  زیر(برای پاک کردن کلیه شماره ها، دستور 1
 SOS,D,NO1,NO2,NO3#                                   ید:نمائ پیامک

برای مثال ) به معنی شماره تلفن اول NO1در این روش 
در حافظه  نیز به همین صورت NO2و  NO3( است. 09123456789

 . دستگاه ذخیره می شوند
دستور مقابل را به سیم کارت شماره ها،  هرکدام از(برای پاک کردن 2

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

 معنی شماره سوم است.
 شماره اصلی : معرفی  6-6
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)در صورت خاموش کنید ،در صورتی که بخواهید اتومبیل را با پیامک
فقط . ابتدا باید یک شماره اصلی ذخیره کنید نصب رله قطع برق(

می تواند دستور خاموش و روشن شدن  از طریق پیامک شماره اصلی
 .دکناتومبیل را به دستگاه ارسال 

 برای ذخیره شماره اصلی می باشد   زیردستور 
 

   CENTER,A,mobile number#                                              

     برای مثال
CENTER,A,09123456789#                                                  
            

 ارسال می شود. کاربربه  okدر صورت موفقیت، پیام 
می تواند به عنوان شماره اصلی   SOSتوجه: فقط یکی از شماره های 

 .معرفی شود

 شماره اصلی : حذف 6-7
    شماره اصلی می باشد   حذفبرای  زیردستور 

 CENTER,D #                                                                     
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 ارسال می شود. okدر صورت موفقیت، پیام 
 د.ند شماره اصلی را پاک  کننمی توان  SOSتوجه : فقط شماره های 

 پارامترهای دستگاه: بررسی 6-8
به سیم کارت  ،را برای بررسی پارامترهای تنظیمات #PARAMدستور 

اطالعاتی که دستگاه در جواب می فرستد شامل  دستگاه ارسال نمایید.
 موارد زیر است:

IMEI  موقعیت مکانی) در  بروزرسانیمدت زمان  –دستگاه ردیاب
در  GPSمدت زمان کارکرد  -روشن( ACCخاموش و  ACCحالت 
پارامترهای  -شماره اصلی -SOSشماره های  -خاموش ACCحالت 
 :(SENSORSET) هشدار حرکتسنسور 
ی آنست که دستگاه در به معن SENSORSET : 10,1,5,180)مثال : 

ثانیه  180دادن  هشدارلرزش را حس می کند و تاخیر  ثانیه 10هر 
 .منطقه زمانی - defence زمان - است.(

که شامل  وضعیت دستگاه #STATUSدر ضمن با ارسال دستور 
آنتن دهی سیم کارت، آنتن دهی و ری، وضعیت اینترنت تت باوضعی

 کرد. مشاهدهمی توان را یچ و غیره ئ، وضعیت سو GPSماهواره های 
 (SMSتنظیم رمز عبور )برای ارسال  6-9

رمز دستگاه  (فقط توسط شماره اصلی) #PWDSW,ONبا ارسال دستور 
 .می شودفعال غیر  #PWDSW,password,OFFبا ارسال و  فعال
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 می باشد.  000000دستگاه  SMSتوجه: رمز پیش فرض برای 
پس از فعال شدن رمز برای اجرای کلیه دستورات باید رمز را بعد از 

 دستور نوشت تا عملکرد مورد نظر انجام گردد.
را   URL,000000#شما باید دستور  #URLبه عنوان مثال، به جای 

 ارسال نمایید.
را به دستگاه ارسال نمایید:                                         زیربرای تغییر رمز عبور عبارت 

 PASSWORD ,رمز قدیم,#رمز جدید
 :GPRSچک کردن پارامترهای  6-10

به دستگاه، وضعیت خاموش یا روشن  #GPRSSETبا ارسال دستور 
     ر ارسال به کاربو نام سرور دستگاه  APN، وضعیت GPRSبودن 

 .می شود
 :GPSفاصله آپلود اطالعات  6-11

اول به  عددد، می باش 10,10 ،ارسال فاصله آپلود ،حالت کارخانهدر 
ثانیه در حالت  10در هر سایت ارسال اطالعات موقعیت به معنی 
دوم به معنی ارسال اطالعات در هر  عددمی باشد و  ACCبودن  روشن

 می باشد. ACCثانیه در حالت خاموش بودن  10
دستور  ارسالکاربر می تواند با 

TIMER,time1(seconds),time2(seconds)#                             
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  . به عنوان مثال اگر عبارتنمایدتنظیم ثانیه  18000تا  5از  را زمانها
time,10,20#  یم، به این معنی است که در کنرا به دستگاه ارسال

ثانیه یک  10دستگاه اطالعات موقعیت را هر  ،ACCهنگام روشن بودن 
دستگاه  ،ACCو در هنگام خاموش بودن  بار به سرور می فرستد

 د.کنمی  ارسال ثانیه به سرور 20اطالعات را هر 
 حرکت)تغییر موقعیت(: هشدارتنظیمات زمان  6-12

 offدقیقه  10بیشتر از  ACCهنگامی که خودرو خاموش می شود اگر 
 خواهد شد.در این وضعیت اگر هشدارباشد، دستگاه وارد حالت 

، دستگاه تحریک خواهد شد. اگر بعد تغییر پیدا کندخودرو  موقعیت
را فعال  هشدار دوبارهدستگاه  ،باشد offهمچنان  ACC ،دقیقه 3از 

می توان با ارسال دستور  را ACCخواهد کرد. زمان خاموش بودن 
DEFENSE,TIMER(minutes)#  دقیقه  60تا  1به سیم کارت دستگاه از

 تغییر داد.
را به  #SENALM,OFFنیاز ندارید عبارت  این قابلیتتوجه: اگر به 

 سیم کارت دستگاه ارسال نمایید.
به  #FACTORYبا ارسال ه: بازگشت به تنظیمات کارخان 6-13

در  سیم کارت دستگاه، تمامی پارامترها به حالت کارخانه باز می گردد.
 ارسال می شود. OKصورت موفقیت 
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، با ارسال عبارت  Resetدر صورت نیاز به ریست دستگاه:  6-14
RESET# خواهد شدانجام  ریست عملیات به دستگاه. 

 

 .عملکرد دستگاه:7
 موقعیت مکانی: بررسی 7-1
 :  SMS( به وسیله 1

به سیم کارت دستگاه، موقعیت مکانی  #WHEREالف( با ارسال عبارت 
 د.شارسال خواهد  کاربربه جغرافیایی  ختصاتمبه صورت 

برای  دستگاهدستگاه، لینک نقشه گوگل به  #URLب(با ارسال دستور 
 شما ارسال خواهد شد.

 (به وسیله سایت:2
می توانید  monitorدر قسمت  ،سایت سرور وببه  ا مراجعهب

 نید.مشاهده کموقعیت مکانی وسیله خود را 
7-2 alarm SOS : 

 alarm SOSثانیه برای فعال شدن 3را  SOSدر مواقع اضطراری، کلید 
       شدهثبت  هایرا به شماره  SOSسپس دستگاه پیام  ید.فشار ب

تا زمانی  خواهد کردشروع به تماس با شماره ها می فرستد و سپس 
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 alarmکه به تماس پاسخ داده شود. در همین حین، دستگاه اطالعات 
SOS .را به سرور می فرستد 

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

 : برققطع  هشدار7-3
در . فعال می شودهشدار این  دستگاه قطع شود، برقهنگامی که  

    به شماره های ثبت شده ارسال cut off power پیام  ماین هنگا
. در صورت عدم پاسخ به گرفته می شودو با شماره ها تماس  دشومی 

د. در همین حین دستگاه بار دیگر تماس تکرار می شو 3اس، تم
 را به سرور می فرستد. برققطع  هشداراطالعات 

 :  باتریضعیف بودن  هشدار 7-4
کار می کند ،  بک آپ داخلی باتریدر مواقعی که دستگاه فقط با 

 هشدارولت، دستگاه  3.7به زیر  باتریبالفاصله پس از افت ولتاژ 
Low Battery  اطالعات را به سایت  وشماره های ثبت شده  را به
 .ارسال می کند

 حرکت)تغییر موقعیت(: هشدار  7-5
در تنظیمات اولیه دستگاه غیر فعال است. برای فعال  این هشدار

را به دستگاه  #SENALM,ONکردن این قابلیت، عبارت دستوری
 و به سرور ارسال می شود. SOSبه شماره های  هشدار ید.ئنما پیامک
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قرار  offدر وضعیت  ACCهنگامی که خودرو خاموش می باشد و 
ثانیه در 180) ن تنظیم شدهاین وضعیت بیش از زما، اگر از داشته باشد

می شود. در مواقعی که  armگذشته باشد، دستگاه  تنظیمات اولیه(
        هشداردستگاه  ،موقعیت تغییر پیدا کنداست اگر  armدستگاه 

 به سایت جغرافیایی و مختصات هشداردر این زمان پیام  .دهدمی 
 SOSبه شماره های  حرکت هشداربعد از آن پیام  می شود.  ارسال

 ارسال و با آنها تماس برقرار می شود.
 دستور ،هشدار حرکت توجه : برای غیر فعال کردن سنسور

SENALM,OFF#   ید.ئنما پیامکرا به دستگاه 
 داخل خودرو: فعال کردن میکروفون 7-6

 10هنگامی که با شماره سیم کارت دستگاه تماس برقرار شود، بعد از 
ثانیه تماس وصل، و تماس گیرنده می تواند صدای داخل خودرو را 

تعریف  SOS هایبشنود. توجه شود که برقراری ارتباط فقط با شماره 
دستگاه باید سیم کارت  caller idمی تواند انجام شود و قابلیت  شده

 فعال باشد.
 خاموش کردن خودرو )قطع برق( : 7-7

 سایت :  توسط (1
در  device commandزیرمنوی از طریق را  remote controlدستور 
تا این دستور از طریق سایت انتخاب کنید دستگاه  monitorمنوی 
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برای دستگاه ارسال شود.برای حفظ امنیت بیشتر این عملیات فقط 
از دستگاه به سرور  GPSت صحیح عازمانی انجام می شود که اطال

کیلومتر در ساعت بوده یا  20ارسال شده و سرعت خودرو کمتر از 
 20باالی خودرو در سرعت های  برقخودرو ساکن باشد.)سیستم قطع 

  .(کیلومتر عمل نمی کند
باید رمز ورود طریق سایت توجه شود برای خاموش کردن خودرو از 

 مجددا وارد شود. ایتس
 : SMSتوسط  (2

شماره اصلی می تواند دستور خاموش کردن خودرو را به دستگاه  
این عملیات انجام می شود.  RELAY,1#ارسال نماید.با ارسال عبارت 

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

Cut off the fuel supply:success! Speed; 0 kh/h 
 :رقخروج از حالت قطع ب 7-8

 :توسط سایت( 1     
زیرمنوی دستگاه غیر فعال است، می توان از طریق  alarmهنگامی که 

device command  در منویmonitor  ،و با رفتن به دستگاه در سرور
برق خودرو را مجددا وصل کرد. توجه شود  remote controlقسمت 

 .را مجددا وارد کرد passwordباید  ،برای انجام عملیات
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 : SMS توسط( 2     
شماره اصلی می تواند دستور غیر فعال کردن رله قطع برق را با عبارت 

RELAY,0#  در صورت موفقیت آمیز بودن  کند. پیامکبه دستگاه
 عملیات، پاسخ مربوطه به کاربر ارسال می شود.

 : هشدار سرعت باال 7-9
تعیین از سرعت هنگامی که خودرو در حال حرکت با سرعتی بیشتر 

را ارسال می کند. در  over speed alarmدستگاه پیام  ،شده است
غیر فعال /شد. برای فعالحالت کارخانه این قابلیت غیر فعال می با

 نمایید: پیامککردن هشدار سرعت عبارت دستوری زیر را به دستگاه 
SPEED,ON/OFF,Time,Limitedspeed,uploading mode# 

Time  ثانیه( باشد و  20ثانیه )حالت کارخانه  600تا  5می تواند از
limited speed  کیلومتر در ساعت است.)حالت کارخانه  255تا  1بین

 کیلومتر در ساعت( 100
uploading mode  باشد، به معنای ارسال اطالعات فقط با  0اگر

GPRS  باشد به معنی ارسال اطالعات با  1و اگرSMS  وGPRS 
به دستگاه  SPEED,ON,20,100,1#است.به عنوان مثال اگر عبارت 

ارسال شود، به معنی آن است که وقتی خودرو در حال حرکت با 
ثانیه باشد دستگاه  20کیلومتر بر ساعت به مدت  100میانگین سرعت 

 ارسال می کند. GPRSو  SMSتوسط  را به کاربر over speedپیام 
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 :موبایل و نرم افزار وسیله سایت با دستگاه به رکردکا.8
"پس از  توجه شود که مدت زمان استفاده از سایت و نرم افزار

یک سال می باشد و پس از آن می بایست  جایگذاری سیمکارت"
 .تمدید شود

 توسط پنل کاربری و یا دریافت نرم افزار به سایترای کار ب
www.xenotic.app  وارد پنل کاربری وارد شوید. برای استفاده از سایت

جهت دریافت نرم افزار موبایل روی گزینه دریافت نرم  یا جدید شوید و
، نرم افزار سیستم عامل گوشی خود توجه به باکلیک کرده و جدید افزار 

ثبت نام و نحوه استفاده از پلت حل امر .را دانلود و نصب نمایید مناسب
 بعد از وارد شدن به برنامهفرم سایت و نرم افزار مانند یکدیگر می باشند. 

نکته:اگر از قبل  نمایش داده میشود.ورود و  ثبت نامدو گزینه  یا سایت
 .ثبت نام کرده باشید به ثبت نام مجدد نیاز نیست

 : تنظیمات اولیه :8-1

را با دقت  های مربوط ، بخشثبت نامدر مرحله نخست با ورود به قسمت 
در  .شوید ارسال وارد محیط برنامه میگزینه پس از کلیک روی  پر کرده و

هایی که با ستاره قرمز رنگ مشخص شدند باید  بخش قسمت ثبت نام
شماره تلفن همراه دقت شود که در قسمت شماره موبایل،  شود.کامل پر 

کاراکتر باشد وارد  6از رمز دلخواه که بیشتر باید  ،و در قسمت رمز ورود کاربر
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شماره حال بر روی ثبت نام کلیک کنید دستگاه یک کد شش رقمی به . شود
رده و وارد ارسال میکند کد را وارد ک کاربر وارد شده هنگام ثبت نام، یلموبا

اگر قبال ثبت نام کرده باشید با انتخاب گزینه حساب کاربری خود بشوید. 
رنامه می وارد کردن شماره تلفن ثبت شده و رمز عبور وارد محیط ب رود وو

  شوید.

را با خود توانید دستگاه  با کلیک بر روی نماد )+( می برنامهبعد از ورود به 
 . اضافه کنید به شکل زیر الزمت اطالعا کردن دارو

 وارد کنید.به دلخواه نام دستگاه : دراین فیلد نام دستگاه را 

، اتومبیلبعنوان مثال نوع دستگاه: نوع دستگاه را مشخص میکنیم 
  .غیرهیا  و کامیون، تاکسی، موتور، اتوبوس

دستگاه : این شماره معموال بروی بدنه دستگاه درج شده است IMEIشماره 
 با وارد کردن این کد فیلد کامل میشود.

در این بخش ه را شماره سیم کارت دستگاه : شماره سیم کارت داخل دستگا
 .وارد کنید

 انتخاب کنید .انتخاب رنگ : میتوانید رنگ دستگاه را 
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 پر کردن سایر بخش ها اجباری نمی باشد.

منو اصلی برای شما  پس از وارد شدن به محیط برنامه با انتخاب گزینه 
قابل دسترسی  یر خدماتسا وشود که اطالعات کاربری  نمایش داده می

  .دباش می

هایی که در ه تعداد دستگا با انتخاب این گزینه نوع و لیست دستگاها:-
 شود . برنامه ثبت شده اند نمایش داده می

می توان با وارد کردن طول و  با انتخاب این گزینه موقعیت یابی دستی:-
 محل مورد نظر را بر روی نقشه مشاهده کرد.، عرض جغرافیایی

با انتخاب این گزینه دستگاه به صورت خودکار محل خودرو : موقعیت یابی-
 یری را نمایش می دهد و اطالعات جغرافیایی محل قرار گ

توان از پیام  می آنبا انتخاب  و باشد این گزینه به شکل زنگ می اعالنات:-
 دستگاه مطلع شد. هایهشدارها و 

اگر در کار با برنامه دچار مشکل شدید و نیاز به راهنمایی  شتیبانی:پ-
داشتید می توانید با انتخاب این گزینه از خدمات بشتیبانی بهره مند 

 شوید.



 

  23 
 

خود  کاربری با انتخاب این گزینه می توانید حساب تمدید حساب کاربری:-
 .دنماییرا تمدید 

 رد.این گزینه میتوان آخرین ورژن برنامه را دریافت کدر روز رسانی: ب-

توانید از حساب کاربری خود  می زینه: با انتخاب این گخروج از اکانت-
 . خارج شوید

امه چند گزینه شوید در محیط برن وارد می وقتی برای اولین بار به برنامه
وجود دارد که با انتخاب گزینه مورد نظر وارد آن برای دسترسی سریع 

 . گزینه ها به شکل زیر می باشند:شویم بخش می

ها:  اطالعات مربوط به دستگاه نوار سفید - موقعیت یابی دستی -اعالنات 
 آنالین: نمایش میدهد. کل دستگاهایی که ثبت شده اند را همه دستگاها:)

ربر نشان دستگاهایی که درحال حاضر به شبکه وصل هستند را به کا
هایی که آفالین هستند وبه شبکه وصل ه لیست دستگا آفالین: .میدهد

موقعیت دستگاه را : )موقعیت یابی دستگاه -( نیستند را نمایش میدهد.
 (برای کاربر بر روی نقشه مشخص میکند
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 نرم افزار:با  کار: 8-2

گزینه  4ه با کلیک بر روی همه دستگاها و با زدن تیک مربوط به دستگا
 خواهد شد : نمایش داده

با کلیک بر روی این گزینه کاربر می تواند اطالعات مربوط به  تنظیمات:
 دستگاه را ویرایش کند.

با کلیک بر این گزینه مسیرهای طی شده را  باز بخش مسیرهای طی شده:
این  داده خواهد شد.نمایش  فظه دستگاه ذخیره شده برای کاربرکه در حا

داده مسیر طی شده نمایش  دارد که با کامل کردن انها قسمتبخش دو 
  .ایانپگزینه دوم تاریخ و  گزینه اول تاریخ شروعمی شود: 

که  خواهید شد دستورات کنترلی قسمترد با انتخاب این گزینه وا کنترل:
 شامل بخش های زیر می باشد:

را  SOSشماره های بخش می توانید دراین  :(SOS)شماره های اضطراری-
شماره های ذخیره پاک کردن عملیات مربوط به به دستگاه معرفی کنید. 

 .می باشدز در این بخش نیشماره ها چک کردن و  شده

را به دستگاه  CENTERشماره دراین بخش می توانید  شماره اصلی:-
 معرفی کنید.
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زمان ارسال اخطار و میزان در این بخش دو فیلد  هشدار سرعت غیر مجاز:-
دارد و به این صورت می باشد که اگر خودرو به میزان زمان وجود سرعت 

ارسال می  هشدارفیلد اول، به اندازه سرعت فیلد دوم حرکت کند دستگاه 
 کند.

 کنترل کنید.با این گزینه توانید  ر لرزش را میهشدا هشدار لرزش:-

متر تعیین کرد 1000ات100توان بین  جایی را میجاب هشدار جایی:جاب هشدار-
جا شدن بیش از حد تعیین شده دستگاه به کاربر اطالع در صورت جاب

 خواهد داد.

: با فعال بودن این قابلیت با قطع شدن برق دستگاه به هشدار قطع برق-
 ارسال می شود.  هشدارکاربر 

درصورت کاهش سطح  گزینهبا فعال کردن این این  :باتری هشدار شارژ-
 .شدخواهد داده کاربر اطالع به باتری دستگاه 

برای  گزینه این رله قطع برق خودرو: فرمان کردن ورودی فعال/غیرفعال-
از تواند  که کاربر با وارد کردن رمز عبور می می باشددن خودرو کرخاموش 

 .این قابلیت استفاده کند
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این قسمت با توجه به این که در کدام نیمه سال  :تغییرمنطقه زمانی-
 .شود هستیم تنظیم می

 +3.30ماه دوم(=6نیمه دوم)و  +4.30ماه اول(= 6نیمه اول)

را به صورت  گزینه میتوان عملیات کنترلی به کمک این دستورات سفارشی:-
 پیامکی اعمال نمود. دستور

ن شده گردد زمانی که خودرو خارج یا وارد منطقه امن تعیی منطقه امن:-
 به کاربر اطالع خواهد داد.دستگاه 

 
توجه شود که ارسال اطالعات هر کدام از هشدارها را می توان بصورت 
سایت، سایت و پیامک، و سایت و پیامک وتماس تلفنی تنظیم و دریافت 

 نمایید.
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 ایرادات و رفع آنها: .9

 عدم برقراری ارتباط
 

 تعویض فیوز

 چک کردن اتصال برق

 کارت بررسی نصب سیم 

 پین های سیم کارت کردنیز تم 

تماس با ( gprsفعال نبودن  عدم اتصال به شبکه
 (اپراتور

 دستگاه ایراد در نصب 

تعویض مکان و قرارگیری در ناحیه ای  
 دباش gsmکه دارای پوشش 

 برداشتن پین کد سیم کارت 

 شارژ نشدن

شارژر را به برق با ولتاژ مناسب 
 متصل کنید

 بررسی کابل اتصال شارژر
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 جدول دستورات: .10
 

 کاربرد SMSدستور برای 
APN,APN's Name#  تنظیمAPN 

SERVER,1,DNS,PORT,0# تغییر سرور 

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

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

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

CENTER,A,mobile number# ذخیره شماره اصلی 

CENTER,D # پاک کردن شماره اصلی 

PARAM#  پارامترهای دستگاهبررسی 

STATUS# وضعیت دستگاه 

PWDSW,ON#  برای ارسال( تنظیم رمز عبورSMS) 

 تغییر رمز عبور PASSWORD ,رمز قدیم,#رمز جدید

GPRS SET# پارامترهای  بررسیGPRS 
TIMER,time1(seconds),time2(secon

ds)# 
 GPSفاصله آپلود اطالعات 
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 کاربرد SMSدستور برای 

DEFENCE,TIMER(minutes)#  تنظیمات زمانalarm سنسور 
 حرکت هشدار

FACTORY# کارخانه بازگشت به تنظیمات 
RESET# ریست دستگاه 

URL# & WHERE# موقعیت مکانی بررسی 

  BALANCE ,دستور چک شارژ #
 
#*141*1# , BALANCE  

سیم  شارژبررسی مقدار 
 کارت
 مثال جهت بررسی شارژ ایرانسل

ACCREP,ON# هشدار روشن شدن خودرو 
 کارت سیم کردن شارژ  BALANCE ,کارت الگوی شارژ سیم #

GMT,[A],[B],C]# 
[A]: E or W) ([B]: hour) ([C]: Min)) 

 تنظیم ساعت
 (GMT, E, 3, 30#مثال: برای ایران)

ACCALM,ON# با  هشدار روشن شدن خودروSMS 
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 بررسی شارژ و افزایش اعتبار سیم کارت: .11
ار مناسبی همواره باید دارای مقد دستگاه توجه شود که سیم کارت
افزایش اعتبار در سیم کارت های شارژ و شارژ باشد. برای بررسی 

اعتباری، نیاز به گذاشتن سیم کارت داخل گوشی نمی باشد. برای این 
می توان از نرم افزارهای کنترل حساب اپراتور های تلفن همراه منظور 

استفاده کرد. بعنوان مثال برای سیم کارتهای ایرانسل با نصب نرم 
افزار "ایرانسل من" و برای همراه اول نرم افزار "همراه من" می توان 
شارژ سیم کارت را در هر لحظه بررسی و یا آنرا شارژ کرد. )برای 

 بایست سیم کارت می آنفعالسازی اولیه نرم افزار و دریافت رمز عبور 
و فعال کردن  یکبار درون گوشی گذاشته و بعد از دریافت رمز عبور را

ضمنا از طریق ارسال  (.قرار دهید دستگاه وندر را سیم کارتافزار، نرم 
دستور مندرج در جدول دستورات نیز می توان شارژ سیمکارت را 

 مشاهده نمود.
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 تاریخ نصب  فروشنده 

 IMEI:شماره  

 PASS: 

 :شماره سیم کارت 
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