ردیب خودرویی مدل IR230
دستور العمل نصة و استفاده از دستگاه ا
رٍش سریع ًصة:
یه سین وارت را درٍى آى لزار دّیذ (تزجیحا سین وارت ایزاًسل،ایٌتزًت ّوزاُ اٍل تسیار
اتتذا پیچ ّای پطت دستگاُ را تا پیچ گَضتی تاس وزدُ ٍ
 .تا تَجِ تِ هذل خَدرٍ هىاى
ضعیف هی تاضذ ) ٍ سپس دووِ سفیذ ( ) on-offرا تِ حالت  onلزار دّیذ ٍ تعذ لاب دستگاُ را دٍتارُ تثٌذیذ
هٌاسة ًػة را اًتخاب ًوَدُ ٍ سپس سین لزهش هتػل تِ فیَس سین ضوارُ چْار (هثثت ) ٍ سین هطىی ضوارُ یه (هٌفی ) را تِ تزق هستمین خَدرٍ
 .اوٌَى
ٍغل وٌیذ.حال سَوت را تِ فیص پاییي دستگاُ ٍغل وٌیذ  .اگز تزق درست هتػل تاضذ چزاغ لزهش رًگ رٍی دستگاُ رٍضي خَاّذ ضذ
هیتَاًیذ دستگاُ را درٍى خَدرٍ هخفی ٍ جا ساسی وزدُ ٍ تِ تمیِ سین ّا واری ًذاضتِ تاضیذ(.تِ ضىل سین وطی دلت ًواییذ).

رٍش ًصة کاهل دستگاُ تِ ّوراُ تواهی تجْیسات ٍ اهکاًات جاًثی:
تا تٍجِ تِ ضىل  ،سین ّای سَوت دستگاُ را تِ هىاى ّای هطخع ٍغل وٌیذ .




در غَرت ًیاس تِ ضٌَد هیىزٍفي را درٍى خَدرٍ ٍ در دستزس راًٌذُ جاساسی وٌیذ.
اگز تِ تعضی اهىاًات دستگاُ ًیاسی ًذاریذ هی تَاًیذ سین اًْا را تذٍى اتػال تالی تگذاریذ
ضزٍری است)
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(.فمظ اتػال سین ّای تزق هثثت ٍ م

ًفی




تزای ًػة سٌسَر تحزیه درب،السم است وِ تحزیه هثثت یا هٌفی تَدى درب خَدرٍ را لثل اس ًػة اس تزلىار تاتجزتِ تپزسیذ ٍ تا تَجِ
تِ اى سین سثش یا اتی را ٍغل وٌیذ.
.چز اغ سثش تایذ ّز سِ ثاًیِ یىثار
دستگاُ دارای سِ چزاغ هی تاضذ  .چزاغ لزهش ًطاًذٌّذُ ٍغل ٍ یا لغع تَدى تزق خَدرٍ هی تاضذ
چطوه تشًذ وِ ًطاًذٌّذُ ارتثاط تا سزٍر هی تاضذ ٍ چزاغ آتی تایذ ّز ثاًیِ چطوه تشًذ وِ ًطاى دٌّذُ ٍغل تَدى جی پی اس
دستگاُ هی تاضذ.

ضَد ٍ غزفاً تِ  ۲سین تزق هثثت (لزهش دارای فیَس ) ٍ هيفی (هطىی اٍل) خَدرٍ ًیاسهٌذ است .
ایي دستگاُ تایذ در هىاًی اس خَدرٍ ًػة ٍ هخفی
 )...لاتل ًػة است  .هحل ًػة هیتَاًذ غٌذٍق
ٍلتاصواری آى تیي ٍ 36-7لت هی تاضذ ٍ در ّز خَدرٍیی (هَتَر سیىلت ،سَاری ،واهیَى ٍ تزیلی ٍ
عمة،سیز ظًذلی ،درٍى درب ّا،سیز داضثَرد ٍ  ...تاضذ  ، .سپس دستگاُ ٍ سین ّای آى را درٍى خَدرٍ جا سا سی ٍ هحىن وٌیذ .تْتز است دستگاُ

(تِ

ّ.وچٌیي ضوا هیتَاًیذ اس تزلىار هجزب
صَرت افقی ٍ رٍ تِ تاال ) در هىاًی تِ دٍر اس رعَتت ٍ گزدٍغثار ًػة ضَد ٍ تایذ سز جای خَد هحىن گزدد
خَدرٍ ووه تگیزیذ .تعذ اس اتوام ًػة،حتوا خَدرٍ را تِ هذت  ۵-15دلیمِ تِ حزوت در آٍریذ.اوٌَى وار ًػة دستگاُ تِ اتوام رسیذُ است.
(دقت تفرهاییذ در صَرت ًصة دستگاُ پطت سیستن صَتی ٍپخص خَدرٍ ،اهکاى ایجاد پارازیت در صذای سیستن ٍجَد دارد)

رٍش استفادُ :رٍش اصلی :
گرفتي سریع هختصات آخریي مٍقعیت خَدرٍ ّوراُ تا لیٌک ًقصُ تر رٍی هَتایل :
هَبیل ضوا پیاهه
ًمص تِ ا
وافی است تا ضوارُ سیوىارت دستگاُ تواس تگیزیذ.دستگاُ تعذ اس یه یا  ۲تَق تواس ضوا را لغع هیوٌذ ٍ هَلعیت را ّوزاُ تا لیٌه ُ
هیفزستذٌّ.گاهی وِ تز رٍی لیٌه ًمطِ ولیه وٌیذ(ایٌتزًت گَضیتاى فعال تاضذ) غفحِ هزٍرگز هَتایل تاسضذُ ٍ خَدرٍ را رٍی ًمطِ تِ ضوا ًطاى هیذّذ.
رٍش جایگسیي  :گرفتي آدرس پستی آخریي هَقعیت خَدرٍ:
رٍش اٍل :ارسال پیاهه

address123456

تِ سین وارت دستگاُ ٍ سپس دستگاُ در عزؼ  ۱۰-۳۰ثاًیِ آدرس واهل پستی آخزیي هَلعیت خَد

را تزای ضوا هیفزستذ(.ضاهل ًام ضْز ،هحلُ ،خیاتاى ٍ وَچِ) تَجِ داضتِ تاضیذ هوىي است در تعضی ًماط ایي دستَر فعال ًثاضذ.

هطاّذُ خَدرٍ در کاهپیَتر:
جْت هطاّذُ خَدرٍی خَد تز رٍی ًمطِ – در غَرتی وِ پٌل ردیاتی را لثال سفارش دادُ ایذ  -تِ وارت هطىی رًگ گاراًتی  -هطخػات ساهاًِ رّیاتی دستگاُ-
وِ درٍى جعثِ هَجَد است رجَع وزدُ ٍ تَسظ واهپیَتز یا هَتایل دارای ایٌتزًتٍ ،ارد پٌل ردیاتیَ آدرس سایت درٍى وارت هطىی رًگ ضذُ.اىم وارتزی ٍ ولوِ
عثَر را درٍى سایت ٍارد وٌیذ ٍ دووِ ٍرٍد را تشًیذ.

حا ل ضوا هیتَاًیذ آخزیي هَلعیت خَدرٍی خَد را رٍی ًمطِ هطاّذُ وٌیذّ.وچٌیي تزای هطاّذُ هسیزّای پیوَدُ ضذُ اس هٌَی تاال سوت راست گشیٌِ "تواهی
هَلعیت ّا"را اًتخاب وٌیذ ٍ تا ووه گزفتي اس تكٍین هَجَد در آى تاریخ ٍ ساعت ضزٍع ٍ پایاى هسیز را اًتخاب ًوَدُ ٍ هسیزّای حزوت ٍ تَلف را هطاّذُ
وٌیذ.
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ضارش سین کارت ردیاب :
جْت ضارص اتَهاتیه ٍ اس راُ دٍر سین وارت دستگاُ ،هی تَاًیذ تا داضتي رهش دٍم وارت تاًىی خَد  ،تا ضوارُ ّای سیز تواس تگیزیذٍ 021-8734 :
ّوچٌیي *733# :

فعال سازی هکالوِ یکطرفِ داخل کاتیي:
در صَرتی کِ قاتلیت ضٌَد را قثل از خریذ سفارش دادُ ایذ :

فعال سازی تا ارسال  monitor123456تِ سین کارت دستگاُ ٍ تعذ از دریافت پیاهک  – monitor okتا دستگاُ تواس تگیریذ .
فعال سازی دٍتارُ ردیاب تا ارسال  tracker123456تِ سین کارت دستگاُ ٍ تعذ از دریافت پیاهک  – tracker okتا دستگاُ تواس تگیریذ .
زهاًی کِ ضٌَد فعال هیطَد ردیاتی از کار هیافتذ ٍ تالعکس .

خاهَش کردى خَدرٍ از راُ دٍر:
تا ارسال پیاهه

 stop123456تِ دستگاُ،دستگاُ یه پیاهه

 Stop engine succeedتِ ضوا جَاب هیذّذ ٍ ٌّگاهی وِ خَدرٍ تِ سزعت

ووتز اس  ۲۰نیلَهتز تز ساعت تزسذ ،تالفاغلِ دستگاُ خَدرٍ را خاهَش هیوٌذ.
تاس گزداًذى خَدرٍ تِ حالت آهادگی تزای رٍضي ضذى:
ارسال پیاهه دستَر

 resume123456تِ دستگاُ  ،خَدرٍ اس حالت لغع خارج ضذُ ٍ آهادُ استارت سدى هی تاضذ.

با ارسال پیامک  check123456به ردیاب اطالعات کاملی از وضعیت خودرو بدست خواهید آورد  ،جواب آن به شکل زیر است :
Power: ON/OFF
Battery: 100%
GPRS: ON/OFF
GPS: OK/NO GPS
ACC: OFF/NO
Door: OFF/NO
GSM Signal: 1-32 The higher digit it shows; the stronger of GSM signals it receives.

Power: ON/OFF
يصل بًدن ي یا قطع بًدن سیم برق دستگاٌ
Battery: 100%
میسان شارش باتری داخلی دستگاٌ

3

GPRS: ON/OFF
قطع یا يصل بًدن سیستم ایىتروت سیم کارت (در بعضی وقاط معذيد کشًر بٍ صًرت مًقتی قطع می شًد )
GPS: OK/NO GPS
قطع ي یا يصل بًدن اطالعات جی پی اس
ACC: OFF/NO
خامًش ي یا ريشه بًدن ماشیه در صًرتی کٍ سیم مخصًص آن يصل شذٌ است (در َمٍ خًدري ٌ ا قابل استفادٌ ویست )
Door: OFF/NO
باز یا بستٍ بًدن درب ماشیه در صًرتی کٍ سیم مخصًص آن يصل شذٌ است(در َمٍ خًدري َا قابل استفادٌ ویست )
GSM Signal: 1-32
میسان قذرت آوته دَی مًبایل در محذيدٌ

خاهَش ٍ رٍضي(ریستارت) کردى ردیاب تا پیاهک:
تا ارسال پیاهه  reset123456تِ دستگاُ.
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