شرکت صدرا ردیاب
ارائه دهنده سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان

دفترچه راهنمای SR07
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مﺸﺨﺼات دستگاه:
وﻟتاژ کاری 12 :ﺗﺎ  90وﻟﺖ
باطری بﮏ آپ 3.7 :وﻟﺖ  450ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮﺳﺎﻋﺖ
دمای کاری -20 :ﺗﺎ  60درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد

وزن 62.5 :گرم
سایز 78mm*67mm*16mm
ﺟاگﺬاری سﯿﻢ کارت:
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن قﺎب روی دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺑﻪ صورت فﺮیﻢ ﮐﺎﻣل در ﺳوﮐﺖ
ﻣﺨﺼوص وارد ﻧﻤﺎیﯿﺪ .ﺗوﺟﻪ ﺷود در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻦ یﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،ﺑﺮق
دﺳﺘﮕﺎه و ﮐﻠﯿﺪ  off-onﺑﺎطﺮی ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷﺪ .قﺒل از ﺟﺎﮔﺬاری ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﭘﯿﻦ
ﮐﺪ آن را ﺣﺬف و از فﻌﺎل ﺑودن ( GPRSایﻨﺘﺮﻧﺖ آزاد ﺳﯿﻤکﺎرت) اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎصل
ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎفﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت را ﺷﺎرژ ﻧﻤایﯿﺪ(ﺣﺪاقل  30ﻫزار ﺗوﻣﺎن ﺷﺎرژ
ﻣﻌﻤوﻟﯽ) .ﺗوﺟﻪ ﺷود ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه را
ﻧزد ﺧود ﻣﺤﻔوظ ﻧﮕﻪ داریﺪ.
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سﯿﻢ بندی ردیاب

سﯿﻢ ﻗرمز :اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺗﺮی.
سﯿﻢ مﺸﮑی :اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻧﻪ
سﯿﻢ نارنﺠی :اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  ACCﺳوئﯿچ ﺧودرو( ﺣﺘﻤﺎ ﺳﯿﻢ  ACCرا وصل
ﮐﻨﯿﺪ).
سﯿﻢ زرد :اﺗﺼﺎل ﺑﻪ رﻟﻪ قﻄﻊ ﮐﻦ ﺑﺮق.
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وﺿﻌﯿت  LEDهای دستگاه:
نﺸانگر

وﺿﻌﯿت
فلش زدن سریﻊ

باطری ﺿﻌﯿﻒ

فلش زدن آهسته
(فلش یﮏ ثانﯿه ای

شارژ کامﻞ

هر سه ثانﯿه یﮑبار)

ال ای دی ﻗرمز

فلش زدن آهسته

ﻧﻤﺎیﺸﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه

(فلش  0.1ثانﯿه ای

کار در ﺣاﻟت ﻋادی

هر سه ثانﯿه یﮑبار)
در ﺣاﻟت شارژ

ثابت

باطری ﺿﻌﯿﻒ یا دستگاه ﺧامﻮش

ﺧامﻮش

در ﺣال راه اندازی و ﺟستﺠﻮی سﯿگنال

فلش زدن سریﻊ

سﯿگنال  GSMدریافت شد

فلش زدن آهسته

دستگاه به شبﮑه  GSMوﺻﻞ می باشد

ثابت

ﻋدم دریافت سﯿگنال GSM

ﺧامﻮش

در ﺣال

فلش زدن سریﻊ

ﺟستﺠﻮی سﯿگنال GPS

ال ای دی سبز
ﻧﻤﺎیﺸﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ
(GSMﺷﺒکﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ)

ال ای دی آبی

دستگاه به  GPSوﺻﻞ شده

ثابت

ﻋدم دریافت سﯿگنال  GPSو یا وﺿﻌﯿت

ﺧامﻮش

sleep
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ﻧﻤﺎیﺸﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ
GPS

مﻌرفی شماره های مﺠاز( :)SOSﭘﯿﺎم ﻫﺎ و ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣکﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺗوﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ایﻦ ﺷﻤﺎره
ﻫﺎ دو راه وﺟود دارد:
 -۱ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ﻋﺒﺎرت زیﺮ را ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه
SOS,A,NO1,NO2,NO3#

ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎیﯿﺪ:

ﻣﻨﻈور از  NO1و  NO2و  NO3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎره اول ،دوم و ﺳوم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل:

SOS,A,09121…,09352…,02123…#

-۲در صورﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ را یﮏ ﺑﻪ یﮏ ﺑﺨواﻫﯿﻢ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ایﻦ
صورت ﻋﻤل ﮐﺮد:
ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺷﻤﺎره اول ﻋﺒﺎرت

SOS,A,NO1#

ﺑﺮای ﺷﻤﺎره دوم ﻋﺒﺎرت

SOS,A,,NO2#

و ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﺳوم ﻋﺒﺎرت

SOS,A,,,NO3#

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎیﯿﺪ(.ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻣﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘور دقﺖ
ﮐﻨﯿﺪ)
در صورت ﻣوفﻘﯿﺖ واژه  OKﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﺧواﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺣﺬف کردن شماره های مﺠاز
قﺒل از ﭘﺎک ﮐﺮدن ایﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷوﻧﺪ .ﺑﺮای ایﻦ ﻣﻨﻈور دﺳﺘور  PARAM#را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎئﯿﺪ(.ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘواﻧﯿﺪ دﺳﺘور SOS#را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت
ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ)
ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز دو راه وﺟود دارد:
 -۱ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ،دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه
SOS,D,NO1,NO2,NO3#

ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎئﯿﺪ:

در ایﻦ روش  NO.1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اول (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل )۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
اﺳﺖ NO3 .و  NO2ﻧﯿز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ صورت در ﺣﺎفﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷوﻧﺪ.

-۲ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻫﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ،دﺳﺘور ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه
ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

 SOS,D,1#یﺎ

 SOS,D,2#یﺎ

SOS,D,3#

در ایﻦ روش  1ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎره اول 2 ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎره دوم و  3ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﻤﺎره ﺳوم ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨوان ﺷﻤﺎره ﻣجﺎز اﺳﺖ.
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تﻌریﻒ شماره کاربر مدیر ()CENTER
در صورﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨواﻫﯿﺪ ﺧودرو را ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺧﺎﻣوش ﮐﻨﯿﺪ(در صورت ﻧﺼﺐ رﻟﻪ
قﻄﻊ ﮐﻦ ﺑﺮق) ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎیﺪ یﮏ ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ را ﺗﻌﺮیﻒ ﮐﻨﯿﺪ .فﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺪ از طﺮیﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ دﺳﺘور ﺧﺎﻣوش و ﺑﺎزیﺎﺑﯽ ﻣجﺪد ﺑﺮق ﺧودرو را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ ردیﺎب ،ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
CENTER,A,mobile number#
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل CENTER,A,09131234567#
در صورت ﻣوفﻘﯿﺖ ،ﭘﯿﺎم  okﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
تﻮﺟه :ﺑﺮای ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ  ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎیﺪ شماره مﺠاز را ﺗﻌﺮیﻒ ﮐﻨﯿﺪ .فﻘﻂ
یکﯽ از ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز(  ) SOSﻣﯽ ﺗواﻧﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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ﺣﺬف شماره کاربر مدیر
دﺳﺘور زیﺮ ﺑﺮای ﺣﺬف ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ایﻦ دﺳﺘور را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
CENTER,D#
در صورت ﻣوفﻘﯿﺖ ،ﭘﯿﺎم  okارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﺗوﺟﻪ  :فﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ( )SOSو ﺧود ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ ﻣﯽ ﺗواﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره
ﻣﺪیﺮ را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.

بررسی مﺸﺨﺼات دستگاه:
دﺳﺘور  PARAM#را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎیﯿﺪ .اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﺟواب ﻣﯽ فﺮﺳﺘﺪ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زیﺮ اﺳﺖ:

•  IMEIدﺳﺘﮕﺎه ردیﺎب
• ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣوقﻌﯿﺖ ﻣکﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺳوئﯿچ ﺧﺎﻣوش و
ﺳوئﯿچ روﺷﻦ
• ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ()SOS
• ﺷﻤﺎره ﻣﺪیﺮ
• ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺳﻨﺴور ﻫﺸﺪار ﺣﺮﮐﺖ ()SENSORSET
• ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ ایﻤﻦ ()DEFENSE TIME
• ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ()TIME ZONE
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ﺧامﻮش کردن ﺧﻮدرو از راه دور:
شماره کاربر مدیر ﻣﯽ ﺗواﻧﺪ دﺳﺘور ﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن ﺧودرو را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻤﺎیﺪ.ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﺒﺎرت زیﺮ ایﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧجﺎم ﻣﯽ ﺷود..
RELAY,1#
در صورت اﻧجﺎم ﺷﺪن ،ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎم زیﺮ را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
Cut off the fuel supply:success! Speed; 0 kh/h

تﻮﺟه :در صورﺗﯿکﻪ دﺳﺘور ﺧﺎﻣوش ﺷﺪن ﺧودرو از ﺷﻤﺎره ای غﯿﺮ از ﺷﻤﺎره
ﻣﺪیﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷود  ،دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘور را اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳخ زیﺮ را ﺧواﻫﺪ
فﺮﺳﺘﺎد.
The command is not from the center number,
The command is not executed

تﻮﺟه :در صورﺗﯿکﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧودرو ﺑﯿﺸﺘﺮ از  20کﯿلﻮمتر ﺑﺎﺷﺪ ،ردیﺎب صﺒﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧودرو ﺑﻪ زیﺮ  20ﮐﯿﻠوﻣﺘﺮ (ﺳﺮﻋﺖ ایﻤﻦ) ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙس ﺑﺮق
ﺧودرو را قﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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بازیابی مﺠدد برق ﺧﻮدرو:
شماره کاربر مدیر ﻣﯽ ﺗواﻧﺪ دﺳﺘور غﯿﺮ فﻌﺎل ﮐﺮدن رﻟﻪ قﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
 RELAY,0#ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﺪ .در صورت ﻣوفﻘﯿﺖ
آﻣﯿز ﺑودن ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﭘﺎﺳخ ﻣﺮﺑوطﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﺷود.

انﻮاع هﺸدارهای ردیاب:
ﺗوﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دریﺎفﺖ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ردیﺎب  ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎیﺪ شماره مﺠاز
را ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺮیﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﻤﺎره ﻣجﺎز ﻟﻄﻔﺎ صﻔﺤﻪ ﭘﻨج را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ فﺮﻣﺎیﯿﺪ
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هﺸدار ﻗطﻊ برق ﺧﻮدرو:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه قﻄﻊ ﺷود ،ایﻦ ﻫﺸﺪار فﻌﺎل ﻣﯽ ﺷود (ﺳﺮﺑﺎطﺮی ﺧودرو
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷود یﺎ ﺑﺎطﺮی دزدیﺪه ﺷود و یﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ردیﺎب ایﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ) .در
ایﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺸﺪار  cut off powerﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ
ﺷود(ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷکل زیﺮ) و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ﺗﻤﺎس ﮔﺮفﺘﻪ ﻣﯽ ﺷود .در صورت
ﻋﺪم ﭘﺎﺳخ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ،ﺳﻪ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺗکﺮار ﻣﯽ ﺷود .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه
اطﻼﻋﺎت ﻫﺸﺪار قﻄﻊ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﯽ فﺮﺳﺘﺪ .ایﻦ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ صورت ﭘﯿش
فﺮض فﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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هﺸدار ﺿﻌﯿﻒ بﻮدن باطری :در ﻣواقﻌﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه فﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺎطﺮی ﺑﮏ آپ
داﺧﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼفﺎصﻠﻪ ﭘس از افﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎطﺮی ﺑﻪ زیﺮ  3.7وﻟﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺸﺪار  Low Batteryرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اطﻼﻋﺎت ﻫﺸﺪار را ﺑﻪ ﺳﺮور ﺳﺎیﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ایﻦ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ صورت ﭘﯿش
فﺮض فﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

فﻌال کردن هﺸدار ﺟابﺠایی و بﮑسﻞ ﺧﻮدرو:
در صورﺗﯿکﻪ ﻫﺸﺪار ﺟﺎﺑجﺎیﯽ را فﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﺧودرو از ﻣﺤل ﺧود ﺑﻪ ﻣﯿزان
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﺎﺑجﺎ و یﺎ ﺑکﺴل ﺷود(ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻣﺜﺎل  100ﻣﺘﺮ) ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣجﺎز
ردیﺎب ،ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ صورت ﭘﯿﺎﻣکﯽ و یﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ دریﺎفﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺑﺮای دریافت هﺸدار ﺟابﺠایی به ﺻﻮرت پﯿامﮑی و تماسی ،ﻟﻄﻔﺎدﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
MOVING,ON,100,2#
تﻮﺟه :در ایﻦ دﺳﺘور ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺪد  ،100ﻣﯽ ﺗواﻧﯿﺪ ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  100و
 1000ﻣﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
 ﺑﺮای دریافت هﺸدار ﺟابﺠایی به ﺻﻮرت پﯿامﮑی  ،ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘور زیﺮ راﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
MOVING,ON,100,1#
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ﺑﺮای غﯿﺮ فﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﺸﺪار ﺟﺎﺑجﺎیﯽ و ﺑکﺴل  ،ﮐﺎفﯿﺴﺖ دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
MOVING,OFF#

هﺸدار سرﻋت غﯿر مﺠاز:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧودرو در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣجﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎم  over speed alarmرا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ صورت ﭘﯿش
فﺮض ایﻦ قﺎﺑﻠﯿﺖ غﯿﺮ فﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای فﻌﺎل ﮐﺮدن ﻫﺸﺪار ﺳﺮﻋﺖ ،ﻋﺒﺎرت
دﺳﺘوری زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﻣﺎیﯿﺪ:
SPEED,ON,20,100,1#

ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻣﺜﺎل دﺳﺘور ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وقﺘﯽ ﺧودرو در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰۰ﮐﯿﻠوﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ
،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎم  over speed alarmرا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗوﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﭘﻠﯿکﯿﺸﻦ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 زﻣﺎن در دﺳﺘور ﺑﺎال ﻣﯽ ﺗواﻧﺪ از  ۵ﺗﺎ  ۶۰۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﭘﯿش فﺮض ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ)
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 ﺳﺮﻋﺖ ﻣجﺎز ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۲۵۵ﮐﯿﻠوﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺗواﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷود(ﭘﯿش فﺮض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۱۰۰ﮐﯿﻠوﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ)
 ﻧﺤوه ارﺳﺎل ﻫﺸﺪار اﮔﺮ  0ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت فﻘﻂ ﺑﺎ GPRS(ﻧوﺗﯿﻔﯿکﯿﺸﻦ یﺎ اﻋﻼن روی ﮔوﺷﯽ از طﺮیﻖ اﭘﻠﯿکﯿﺸﻦ) و اﮔﺮ  ۱ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ و  GPRSاﺳﺖ.
ﺑﺮای غﯿر فﻌال کردن هﺸدار سرﻋت ،ﮐﺎفﯿﺴﺖ دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
SPEED,OFF#
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فﻌال کردن دزدگﯿر ردیاب:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دزدﮔﯿﺮ ردیﺎب را فﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در صورﺗﯿکﻪ ﺧودرو ﺗکﺎن و یﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ﺑﺨورد ،ردیﺎب ﻫﺸﺪاری را ﺑﻪ صورت پﯿامﮑی ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و یﺎ ﺑﻪ شماره های مﺠاز
زنگ می زند .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘس از فﻌﺎل ﮐﺮدن دزدﮔﯿﺮ ردیﺎب ،یﮏ
دﻗﯿقه طﻮل می کﺸد تا دزدگﯿر فﻌال شﻮد.
 ﺑﺮای فﻌﺎل ﮐﺮدن دزدﮔﯿﺮ ردیﺎب و دریافت هﺸدار به ﺻﻮرت پﯿامﮑیو تماسی ،ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
SENALM,ON,2#

ﻫﺸﺪاری ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ردیﺎب ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ و ﺗکﺎن ﺧوردن ﺑﻪ صورت ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼویﺮ زیﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ﺑﺮای فﻌﺎل ﮐﺮدن دزدﮔﯿﺮ ردیﺎب و دریافت هﺸدار به ﺻﻮرت پﯿامﮑی،ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ
SENALM,ON,1#

برای غﯿر فﻌال کردن دزدگﯿر ردیاب  ،کافﯿست دستﻮر زیر را به شماره
سﯿمﮑارت ردیاب پﯿامﮏ کنﯿد
SENALM,OFF#
در ایﻦ صورت ردیﺎب  ،ﭘﯿﺎﻣکﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷکل زیﺮ را در ﭘﺎﺳخ ارﺳﺎل ﺧواﻫﺪ ﮐﺮد.

ریست دستگاه:
در صورت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣجﺪد(ﺧﺎﻣوش و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣجﺪد دﺳﺘﮕﺎه) ،
دﺳﺘور زیﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻋﻤﻠکﺮد ﺑﻬﺘﺮ
ردیﺎب  ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ایﻦ دﺳﺘور را ﻫﺮ چﻨﺪ وقﺖ یکﺒﺎر ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
RESET#
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بررسی وﺿﻌﯿت دستگاه:
دﺳﺘور  STATUS#را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﯿﻤکﺎرت ردیﺎب ﭘﯿﺎﻣﮏ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎه در
ﭘﺎﺳخ ،وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﺎﻣل وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎطﺮی ،وﺿﻌﯿﺖ ایﻨﺘﺮﻧﺖ و آﻧﺘﻦ
دﻫﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،آﻧﺘﻦ دﻫﯽ ﻣﺎﻫواره ﻫﺎی  ، GPSوﺿﻌﯿﺖ ﺳوئﯿچ و غﯿﺮه را
ارﺳﺎل ﺧواﻫﺪ ﮐﺮد.
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