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 :TP_101 غخصی ردیاب اًذازی راٍ

 

 ( تاغذ ًذاغتَ کذ پیي). کٌیذ خارج کذ پیي قفل حالت از را کارت ضین-1

 

 ضوت تَ کارت ضین دار پخ قطوت کَ غکلی تَ) دُیذ قرار دضتگاٍ داخل را کارت ضین-2

 از تعذ ّ غذٍ رّغي دضتگاٍ یعٌی زًذ هی چػوک تار یک دضتگاٍ چراغ.(تاغذ تیرّى

 . اضت غذٍ هتصل غثکَ تَ یعٌی زًذ هی چػوک ر تا ضَ ثاًیَ 30

 

 اًگلیطی صْرت تَ حتوا اعذاد کَ کٌیذ دقت گیرد هی فرهاى پیاهک ارضال تا دضتگاٍ

 .غْد ارضال

 

 زتاى اًتخاب ترای را lag2 کذ هٌظْر ایي ترای دضتگاٍ تا کار ترای زتاى اًتخاب اتتذا

 .کٌیذ ارضال SMS صْرت تَ اًگلیطی

 

 .کٌذ هی SMS غوا ترای را  Instruction ok! کذ تاییذ ترای دضتگاٍ

 

 تفرضتیذ دضتگاٍ ترای کٌیذ اضتفادٍ آى از خْاُیذ هی کَ را تلفٌی غوارٍ تایذ غوا ضپص

 تایذ غوا تاغذ هی 09121234567 غوا غوارٍ اگر هثال

 . کٌیذ ارضال دضتگاٍ ترای را hm109121234567 کذ

 

 غوا غوارٍ اگر دّم غوارٍ ترای کٌیذ هعرفی دضتگاٍ تَ تْاًیذ هی غوارٍ پٌح تا

 .کٌیذ هی ارضال را 09129876543hm2 کذ تْد 09129876543

 : دضتگاٍ تا تواش
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 تْاًیذ هی تگیریذ تواش ایذ دادٍ دضتگاٍ حافظَ تَ کَ ُایی غوارٍ تا کَ صْرتی در

 . داد ًخْاُذ پاضخ آى غیر ُایی غوارٍ تَ دضتگاٍ . دُیذ گْظ را هحیط صذای

 

ُوچٌیي دضتگاٍ دارای دّ ضٌطْر صْتی ّ ضرتَ هی تاغذ کَ تا فعال کردى آى ُا هی 

تْاًین تَ دضتگاٍ تگْییذ ُر زهاى صذایی را غٌیذ تا غوا تواش تگیرد یا در صْرتی کَ 

. دضتگاٍ تکاى خْرد تا غوا تواش تگیرد

 

. ترای فعال ضازی ایي دّ ضٌطْر تَ رّظ زیر عول هی کٌین

 :ُػذار اعالى ًحٍْ

 صْت تَ حطاش ضیطتن   -1

 هی گرفتَ تواش غوا تا هحیط در صذا ّخْد هحض تَ ضیطتن ایي کردى فعال تا

 غْد

GDM1:غْد هی فعال صْت تَ حطاش ضیطتن 

TIMxx:هثال عٌْاى تَ کٌذ هی تٌظین را صْت تػخیص حطاضیت TIM02ُر 

 . کٌذ هی تررضی صذا ّخْد خِت را هحیط دّدقیقَ

GDM2:هیگردد فعال غیر صذا تَ حطاش ضیطتن. 

 

 ارزظ تَ حطاش ضیطتن     -2

 . غْد هی اعالم غوا تَ دضتگاٍ هکاى تغییر هحض تَ ضیطتن ایي کردى فعال تا

GDM3:گردد هی فعال لرزظ تَ حطاش ضیطتن. 

GDM4:گردد هی فعال غیر لرزظ تَ حطاش ضیطتن. 
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 :ُػذار اعالم ضیطتن تٌظین

MOD1:گیرد هی تواش ضپص ّ پیاهک اتتذا ضیطتن 

MOD2:هیگیرد تواش فقط ضیطتن 

MOD3:هیکٌذ ارضال پیاهک فقط ضیطتن 

 

 

 : دضتگاٍ ّضعیت  اعالم ضیطتن

DSP: َغْد هی دادٍ ضیگٌال ّضعیت ّ تاطری ّضعیت از گسارغی غوا ت . 

 : کوک ّضعیت اعالم

 یا ّ دادٍ پیاهک دضتگاٍ حافظَ داخل غوارٍ 5 تَ ضیطتن دضتگاٍ کٌار دکوَ دادى فػار تا

 تْاى هی دضتگاٍ در فْى ُذ ّخْد صْرت در. کٌذ هی کوک ّدرخْاضت گرفتَ تواش

 .کرد قرار تر دضتگاٍ تا صْتی ارتثاط

 

 : ردیاب ضیطتن

LBS: ترای ضایت آدرش قالة در را دضتگاٍ خغرافیای هْقعیت ضیطتن کذ ایي ارضال تا 

 هتصل ایٌترًت تَ ّ هیکٌیذ اضتفادٍ ُْغوٌذ گْغی از کَ صْرتی در هیکٌذ ارضال غوا

 lbs:هثال. کٌیذ هی هػاُذٍ ًقػَ رّی تَ را  دضتگاٍ هحل لیٌک اخرای تا ُطتیذ
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 : ضایت در ردیاتی

 ایٌترًت یعٌی اضت هتصل GPRS غثکَ تَ غوا کارت ضین کَ کٌیذ حاصل اطویٌاى اتتذا

 (ُطتٌذ هتصل ایٌترًت تَ کذی ُیچ تذّى ایراًطل ُای کارت ضین) دارد

 .کٌیذ ارضال دضتگاٍ ایٌترًت ضازی فعال ترای را  gon کذ ضپص

 .غْیذ www.trackanywhere.org ّارد تْاًیذ هی ضپص

 ّ کٌیذ کلیک اًگلطتاى پرچن رّی اًگلیطی زتاى اًتخاب ترای ضایت تَ ّرّد از تعذ

 ّ کٌیذ ّارد را (دارد قرار دضتگاٍ رّی کَ ای غوارٍ)  User IMEI قطوت در ضپص

 دادٍ ًوایع غوا ترای دضتگاٍ آًالیي هْقعیت کٌیذ ّارد را 123456 پطْرد قطوت در

 .کٌذ هی تغییر ضایت در آى هکاى ُوسهاى دضتگاٍ حرکت تا کَ غْد هی

اهکاًات ضایت تذیي غرح . پص از ّرّد تَ ضایت هی تْاًیذ از اهکاًات آى اضتفادٍ کٌیذ

: اضت

 

  دضتگاٍ در چَ 12 تا 10اهکاى گسارظ گیری هثال دّغٌثَ ُفتَ پیع تیي ضاعت 

. هطیری حرکت کردٍ اضت

  هی تْاًیذ ترای دضتگاٍ حذاکثر ضرعت تعییي کٌیذ کَ اگر از ایي ضرعت تیػتر

. حرکت کرد تَ غوا ُػذار تذُذ

  هی تْاًیذ ترای دضتگاٍ هحذّدٍ خغرافیای تعییي کٌیذ کَ در صْرت خارج غذى

. از آى هحذّدٍ تَ غوا ُػذار تذُذ

 

 TP_101 دضتگاٍ از اضتفادٍ راٌُوای دفترچَ داًلْد
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 تواش تگیریذ 09126020441در صْرت ّخْد هػکل ترای پػتیثاًی تلفٌی تا غوارٍ 
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