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 :TC_204 دفترچھ راھنمای راه اندازی و استفاده از دستگاه 

  ابتدا توجھ داشتھ باشید کھ پین کد سیم کارت فعال نباشد .

سیم  ،تیز دکمھ زرد رنگ را فشار دھید تا سوکت سیم کارت خارج شود  کبا یک جسم نو سپس

کارت را داخل آن قرار داده و اسالت را داخل دستگاه فشار دھید.(توجھ کنید کھ قسمت طالیی سیم 

  کارت بھ سمت باال باشد).

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

  روشن کنید.

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

  می باشد.

LED مربوط بھ  سبزGSM  است اگر خاموش باشد یعنی بھ شبکھ وصل نیست اگر سریع چشمک

نرمال است اگر کند  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  3چشمک بزند یعنی از 

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

ھ س بھ صورت متناوبقرمز و سبز  LEDرا شناختھ اگر ھر دو  GPSچشمک بزند یعنی ماھواره 

  را شناختھ است. RAMبار چشمک زد یعنی 

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

 ھر ثانیھ یکبار چشمک بزنند.

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

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

  نت گوشی فعال باشد.ترا ببینید دقت داشتھ باشد کھ اینجغرافیای خود ر
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  :ر فرستادن کد بھ دستگاه دقت کنیدنکات زیر را د

 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+password کد " - 1

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

"begin123456 دستگاه در جواب بھ ما ""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 .

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

اره ھایی کھ مستر اجازه د ولی در صورت تعریف مستر فقط شمتواند موقعیت دستگاه را ببین

 از موقعیت دستگاه اطالع یابند. توانند داده می

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

“admin+password+space+cell phone number”  

   91212345670شماره   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 
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دستگاه دارای دو حالت کاری می باشد اگر می خواھید صدای داخل ماشین را بشنوید باید  - 4

 حال مانیتورینگ شوید بدین منظور از الگوی کد زیر استفاده کنید. وارد

"monitor+password"  

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

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

"tracker+password"  

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

  می کند.

  

       " استفاده می کنیم load+passwordاز کد " GPRSبرای چک کردن درستی حالت  -     5

  د.یباش کردهانتخاب  GPRSفراموش نکنید کھ ابتدا باید حالت        

  

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

"ACC+password"  

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

  زیر استفاده می کنیم.

"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  زمانی کھ خودرو خاموش است و حرکتی ندارد می توانیم فرستادن اطالعات

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

 

را برای دستگاه ارسال کنید  ”GPRS+password“کد  GPRSبرای فعال کردن حالت  -10

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

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

  
 

را برای  STOP+passwordبرای فعال کردن رلھ وقطع جریان برق موتور باید دستور  -11

دستگاه ارسال کنید خودرو خاموش شده و دیگر روشن نخواھد شد تا زمانی کھ دستور 

Resume+password . را برای آن ارسال کنید  

 20برای جلوگیری از سوانح رانندگی دستگاه دارای حالتی است کھ اگر سرعت ماشین زیر 

دستور کیلومتر در ساعت بود ماشین را خاموش کند در غیر این صورت 

STOP+password . عمل نخواھد کرد و ماشین خاموش نمی شود  

را برای دستگاه ارسال کنید   noquickstop+passwordبرای فعال سازی این حالت کد 

برای  quickstop+passwordو اگر چنانچھ خواستید فورا دستگاه خاموش شود از کد 

گاه بود ، فراموش نکیند برای خاموش تغییر حالت استفاده کنید این دو حالت کاری برای دست

  استفاده می شود.  STOP , Resumeکردن و اجازه روشن شدن خودرو از ھمان دستور 

قابل توجھ است کھ نصب این قابلیت دستگاه با وجود تست مکرر توسط 

بھ ھیچ وجھ توصیھ برای برخی خودرو ھا شرکت تکسا و درست بودن آن 

ولیتی بابت عملکرد درست یا غلط این نمی شود و شرکت تکسا ھیچ مسئ

  خواھد شد .اشتھ و دستگاه از ضمانت خارج قابلیت ند
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اگر می خواھید با باز شدن درب یا ضربھ خودرن ماشین صدای آژیر در نیاید و فقط بھ شما  -12

SMS بدھد از کد زیر استفاده کنید “silent+password”  کھ دستگاه را بھ حالتsilent  

  استفاده کنید. ”loud+password“می برد برای غیر فعال کردن این حالت از کد 

برای قفل کردن خودرو و فعال کردن سیستم دزدگیر عالوه بر زدن کلید ریموت می توانید   -13

 از کد زیر استفاده کنید

“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
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begin123456 برگشت بھ تنظیمات کارخانھ 

imei123456  گرفتن کدIMEI  از دستگاه با پیامک کردن

را باز  IMEIاین کد دستگاه بھ شما کد 

 میگرداند

apn123456 mtnirancell  تعریف سیم کارت ایرانسل اگر از سیم کارت

                 ایرانسل استفاده می نمایید

apn123456 mcinet  تعریف سیم کارت ھمراه اول اگر از سیم

 کارت ھمراه اول استفاده می نمایید     

gprs123456  فعال کردنGPRS دستگاه 

load123456 تست کردن اینترنت سیم کارت 

adminip123456 79.175.173.212 8006 

adminip123456 202.104.149.227 9000 

adminip123456 199.201.122.233 10200 

adminip123456 185.4.29.222 31334 

                                  taksatracker.comتعریف آدرس سایت  

 cartracker.ir.1تعریف آدرس سایت 

   gps.cartracker.irبرای سایت 

 radyab.bizبرای سایت 

protocol123456 18             آپلود کردن دستگاه اختصاصی تکسا

                                           

fix060s***n123456  تعریف بازه زمانی انتقال نقاط بھ طور مثال

ثانیھ یکبار                              60  

angle123456 015  تعریف بازه اتقال اطالعات بر اساس درجھ بھ

درجھ                    15طور مثال   

acc123456 

noacc123456 

وقتی خودرو روشن شود شروع بھ فرستادن 

                                   موقعیت  می کند

move123456 

nomove123456 

حرکت کردن خودرو را بھ شما اطالع می   

 دھد

less gprs123456 on 

less gprs123456 off 

در صورت فعال شدن وقتی خودرو بھ مدت 

دقیقھ خاموش باشد دیگر نقطھ ارسال نمی  5

 کند

suppress123456  وقتی خودرو خاموش است آخرین مکان را
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nosuppress123456                    روی سایت ارسال می کند 

distance123456 0200  تعریف بازه مکانی انتقال نقاط بھ سایت بھ

متر                     200طور مثال ھر   

password+old password+space+new 

password 

 تغییر پسورد

admin+password+space+cell phone number 

noadmin+password+space+authorized 

number 

 تعریف و عدم تعریف شماره ادمین

address+password گرفتن آدرس خودرو وقتی کھ اینترنت ندارید 

monitor+password وارد شدن بھ حالت شنود 

save030s***n+password ذخیره مکان در حافظھ 

clear+password پاک کردن حافظھ 

load+ password چک کردن اینرنت 

load+ password+ space+ year month date  حالت شنودوارد شدن بھ  

lowbattery+password+space+on فعال کردن آالرم ضعیف بودن باتری 

lowbattery+password+space+off غیر فعال کردن ضعیف بودن باتری 

extpower+password+space+on  فعال کردن آالرم قطع دستگاه از باتری

 خودرو

extpower+password+space+off آالرم قطع دستگاه از باتری  فعال کردن

 خودرو

gpssignal+password+space+on  فعال کردن آالرم قطع سیگنالGPS   

gpssignal+password+space+off  غیر فعال کردن آالرم قطع سیگنالGPS   

stockade+password+space+latitude,longitude; 

latitude,longitude 

 تعریف حصار جغرافیایی مستطیل

nostockade+password غیر فعال کردن حصار جغرافیایی مستطیل 

move+password+space+0200 آالرم حرکت با فاصلھ 

nomove+password غیر فعال کردن آالرم حرکت با فاصلھ 
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speed+password+space+080 فعال کردن آالرم سرعت غیر مجاز 

nospeed+password غیر فعال کردن آالرم سرعت 

ACC+password  فعال کردن آالرم روشن و خاموش شدن

 ماشین

noACC+password  غیرفعال کردن آالرم روشن و خاموش شدن

 ماشین

nooil+password فعال کردن آالرم تغییر ناگھانی سوخت  

stop+password خاموش کردن خودرو 

quickstop+password فعال کردن حالت خاموش کن سریع 

noquickstop+password غیر فعال کردن خاموش کن سریع 

arm+password  فعال کردن آالرم درب،روشن شدن

 خودرو،ضربھ

disarm+password غیر فعال کردن آالرم ھا  

silent+password فعال کردن حالت بی صدا برای آژیر  

disarm+password غیرفعال کردن حالت بی صدا برای آژیر 

check+password وضعیت دستگاه چک کردن  

reset+password ریست کردن دستگاه 

sleep+password+space+on فعال کردن حالتsleep   برای مصرف

  کمترباتری

sleep+password+space+off غیر فعال کردن حالت sleep 

imei+password دیدن شماره سریال دستگاه 

time+space+zone+password+space+time جغرافیایی تنظیم زمان منطقھ  

less gprs123456 on  فعال کردن خاموش کردنgprs  وقتی

  خودرو خاموش است

less gprs123456 off  غیرفعال کردن خاموش کردنgprs  وقتی

  خودرو خاموش است

GPRS+password  انتخاب حالتGPRS 
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  برای دریافت ھر گونھ راھنمایی و دانلود نرم افزار و ھمچنین خرید  دستگاه بھ سایت 

WWW.Cartracker.ir .مراجعھ فرمایید  

 

SMS+password  انتخاب حالتSMS 

sensitivity+password+space+1 

sensitivity+password+space+2 

sensitivity+password+space+3 

  تنظیم سطح سنسور ضربھ داخلی


