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  :TM_102 دفترچھ راھنمای راه اندازی و استفاده از دستگاه 

شش پیچ پشت دستگاه را بوسیلھ پیچ گوشتی ھمراه دستگاه باز کنید سیم کارت را در جھت ابتدا 

  سیم کارت روی برد مشخص می باشد.صحیح در دستگاه قرار دھید شکل صحیح جا زدن 

سپس سیم برق دستگاه را وصل کنید و یک دقیقھ منتظر بمانید و بعد از آن کلید پاور دستگاه را 

  روشن کنید.

برای اعالم وضعیت خود می باشد کھ مفھوم ھر یک بھ شرح زیر می  LEDعدد  سھدستگاه داراری 

  باشد.

LED مربوط بھ :  سبزGSM اشد یعنی بھ شبکھ وصل نیست اگر سریع چشمک است اگر خاموش ب

ال است اگر کند نرم است و دستگاه GSMشبکھ  بھ مفھوم شناخت بزند یعنی ھر ثانیھ یک بار 

  کار می کند. GPRSدستگاه تحت بھ مفھموم این است کھ ثانیھ یکبار  3 ھرچشمک بزند یعنی 

LED مربوط بھ :  آبیGPS  است اگر خاموش باشد یعنی بھ ماھوارهGPS  وصل نیست اگر سریع

  را شناختھ است. GPSچشمک بزند یعنی ماھواره 

LED  قرمز : مربوط بھ باتری داخلی دستگاه می باشد اگر در حالت شارژ باشد روشن می شود اگر

  است. د و اگر سریع چشمک بزند یعنی باتری ضعیفطور کامل شارژ باشد خاموش می شو بھ

و سبز  آبی LEDبا توجھ بھ توضیحات باال در ابتدا کھ دستگاه را روشن می کنید باید صبر کنید تا  

 دستگاه در حالت نرمال است.  ھر ثانیھ یکبار چشمک بزنند این یعنی

سپس با موبایل خود بھ سیم کارت داخل دستگاه زنگ بزنید دستگاه خط را اشغال کرده و پیامی حاوی 

لینک مکان جغرافیایی دستگاه را برای شما ارسال می کند با کلیک بر روی آن می توانید مکان 

  گوشی فعال باشد. ترنتببینید دقت داشتھ باشد کھ اینجغرافیای خود را 
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  رستادن کد بھ دستگاه دقت کنید.نکات زیر را در ف

 است ارسال شود انگلیسی باشد. متمام اعدادی کھ الز  

 ای اصلھ فدر متون زیر در کد ارسالی تایپ نمی شود و معنی آن این است کھ ھیچ  +کاراکتر

  بین دو کد یا عدد و حرف وجود ندارد.

  کاراکترspace .بدین معنی است کھ یک فاصلھ خالی بین آن وجود دارد  

 .دستگاه بھ حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد  

  

  حال بھ آماده سازی دستگاه می پردازیم :

بھ تنظیمات اولیھ کارخانھ می ه برای  راه اندازی اولیھ دستگا   "begin+passwordکد "  - 1

می باشد . پس پیام ارسالی ما خواھد بود  123456باشد . پسورد پیش فرض 

"begin123456ب بھ ما " دستگاه در جوا"begin OK" .را بر می گرداند 

 برای تغییر پسورد پیش فرض بدین صورت عمل میکنید - 2

 “ password+old password+space+new password”   

" را password123456 111111تغییر کند باید کد " 111111بھ  خواھیم پسوردما بیعنی اگر 

  برای دستگاه ارسال کنید .

کاربر یا مستر تعریف نکنیم ھر شماره ای بھ دستگاه زنگ بزند می تواند اگر بھ دستگاه شماره  - 3

 اره ھایی کھ مستر اجازه داده میموقعیت دستگاه را ببیند ولی در صورت تعریف مستر فقط شم

 از موقعیت دستگاه اطالع یابند. توانند

  بھ منظور تعریف کردن شماره مستر از الگوی کد زیر استفاده می کنیم.

“admin+password+space+cell phone number”  

   09121234567شماره   admin123456"989121234567+"یعنی با ارسال کد 

. بھ ھمین د بھ الگوی وارد کردن شماره دقت کنیدان مستر برای دستگاه تعریف می شوبھ عنو

  شماره) 5ترتیب با شماره مستر می توانیم ما بقی شماره ھا را تعریف کنیم.(حداکثر 

  

دستگاه دارای دو حالت کاری می باشد اگر می خواھید صدای داخل ماشین را بشنوید باید وارد  - 4

 مانیتورینگ شوید بدین منظور از الگوی کد زیر استفاده کنید. تحال
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"monitor+password"  

  پخش می کند. برداشتھ و صدای محیط رابرای شما درصورت تماس با دستگاه گوشی را

  برگرداندن دستگاه بھ حالت ردیابی کد زیر را ارسال می کنید.و برای 

"tracker+password"  

کھ در صورت تماس با دستگاه شما را اشغال کرده و موقعیت جغرافیایی را برای شما ارسال 

  می کند.

  

و سپس سایت مقصد را تعیین کنیم بدین منظور  APNابتدا باید  GPRSبرای تنظیمات  قسمت  - 5

 ی کد زیر را برای دستگاه ارسال می کنیم.ابتدا الگو

“APN+password+Space+your local APN”  

Local APN   اگر از سیم کارت ایرانسل استفاده کنیمmtnirancell   می باشد و اگر از

  می باشد.  mcinetھمراه اول استفاده کنیم 

  

              را برای دستگاه ارسال کنید  ”GPRS+password“کد  GPRSبرای فعال کردن حالت     

باشیم ھمچنین برای    GPRSست برای چک کردن دستگاه از روی سایت باید در حالت ا یھیدب

 استفاده می کنیم. ”SMS+password“از کد  SMSقرار گرفتن بھ حالت 

  

 برای تنظیم آدرس سایت از کد الگوی زیر استفاده می کنیم.

adminip+password+Space+IPAddress+Space+Port Number.  

   9000و پورت ما 202.104.149.227ما در اینجا  انگلیسی سایت IPکھ آدرس 

   8006 و پورت ما  79.175.173.212ما در اینجا  فارسی سایت IPآدرس و 

  

  

  

" استفاده می کنیم load+passwordاز کد " GPRSبرای چک کردن درستی حالت  - 5.1

  د.یباش کردهانتخاب  GPRSفراموش نکنید کھ ابتدا باید حالت 

  

 برای اینکھ متوجھ شویم خودرو چھ زمانی روشن می شود کد زیر را ارسال می کنیم . - 6
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"ACC+password"  

تا بھ محض روشن شدن ماشین بھ ما پیام بدھد ھمچینین برای غیر فعال کردن آن نیز از کد 

  استفاده می کنیم.زیر 

"noACC+password"  

  

 برای تعیین حداکثر سرعت مجاز از الگوی کد زیر استفاده کنید. - 7

“speed+password+space+080”  

کیلومتر در ساعت بیشتر شود برای شما ھشدار بھ ھمراه  80ھر زمانی سرعت خودرو از 

  آدرس را ارسال می کند.

8 - Sleep mode  حرکتی ندارد می توانیم فرستادن اطالعات زمانی کھ خودرو خاموش است و

 را متوقف کنیم و در ھزینھ شارژ سیم کارت صرفھ جویی کنیم  با الگوی کد زیر

“sleep+password+space+on”   

  برای غیر فعال کردن آن نیز از کد 

“sleep+password+space+off” .استفاده می کنیم  

  

 را ارسال کنید.  "imei+password"دستگاه خود کد  IMEIبرای فھمیدن  - 9

 

 برای فعال و غیر فعال کردن آالرم ھا می توانید از کد زیر استفاده کنید -10

“arm+password”  این  قابلیت بسیار مفید است در مواقعی کھ باطری ریموت تمام می

دھیم ھمچنین برای باز  می توانیم با موبایل خود کار ریموت را انجام ریموت گم شده شود یا 

  استفاده کنید. "disarm+password"و غیر فعال کردن حالت آالرم از کد  دروکردن خو

در صورت وارد شدن ضربھ بھ خودرو دستگاه برای شماره ھای ذخیره شده در دستگاه  -11

SMS  می دھد کھ با فرستادن"disarm+password"  غیر فعال شده و با ارسال مجدد

“arm+password”  فعال می شود ھمچنین می توانیم حساسیت این سنسور را نیز تنظیم

sensi "نماییم  vity+password+space+1"  این پیام سنسور را در حساسترین وضع قرار

sensi "می دھد برای کاھش حساسیت  vity+password+space+2"   و برای کاھش بیشتر 

" sensi vity+password+space+3"   م را ارسال می کنیم .این پیا  
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  دستگاه بھ سایت  لود نرم افزار و ھمچنین خرید برای دریافت ھر گونھ راھنمایی و دان

WWW.Cartracker.ir .مراجعھ کنید  

 


