(این گزینه در حالت عادی غیر فعال می باشد)

در این گزینه دستگاه ردیاب راه اندازی مجدد می شود.

"غیر فعال کردن هشدار سرعت " این را غیر فعال می کند.

خدمات اینترنتی :

دریافت موقعیت به صورت متنی:

درصورتی که تمایل به استفاده از خدمات اینترنتی داشته

در صورتی که بخواهیم موقعیت خودرو رو بصورت متنی اعالم

باشید ابتدا گزینه "فعال کردن ردیابی اینترنتی" را انتخاب

شود از این گزینه استفاده می شود .این گزینه بیشتر در زمانی

نمایید با انتخاب این گزینه ارسال داده موقعیت خودرو به

داده سپس سیم های مثبت (قرمز) و منفی (سیاه) دستگاه را به

که به اینترنت دسترسی نداریم کاربرد دارد.

سرور فعال می شود (شایان ذکر است با توجه به ارسال داده,

برق ثابت خودرو متصل نمایید (خیلی مهم :حداکثر ولتاژ قابل

گرفتن متن به صورت موقعیت جغرافیایی:

مقداری از موجودی شارژ سیمکارت دستگاه کسر می شود.

تحمل دستگاه  74ولت می باشد و اکیداً توصیه می شود جهت

در این گزینه لینک موقعیت خودرو به صورت مختصات

(این گزینه به صورت پیشفرض فعال است) درصورتی که

جلوگیری از اعمال هرگونه اضافه ولتاژ در خودرو های 47

جغرافیایی ارسال می شود که با کلیک بر روی آن موقعیت

تمایل به استفاده از خدمات اینترنتی را ندارید با انتخاب

ولت از ولتاژ  24ولت ثابت استفاده گردد).

خودرو از روی نقشه های گوگل مپ قابل مشاهده می باشد.

گزینه "غیر فعال کردن ردیابی اینترنتی" این عمل را لغو

سیم زرد جهت اتصال به خروجی مثبت آژیر (درصورت نصب

این گزینه در زمانی که بخواهید موقعیت خودرو را برای شخص

نمایید تا از شارژ سیمکارت نصب شده روی دستگاه هزینه

بودن دزدگیر روی خودرو) و سیم سبز (یا سفید) جهت اتصال

دیگری ارسال کنید هم کاربرد دارد.

کسر نشود.

گرفتن موجودی:

فعال کردن سنسور مختل کننده :

در صورتی که بخواهیم شارژ پولی سیمکارت نصب شده روی

درصورتی که رله قطع کن برق خودرو در مسیر دستگاه و

دستگاه ردیاب را بدانید و در صورت نیاز آن را شارژ کنید

خودرو نصب شده باشد  ,زمانی سارق که از دستگاه مختل

از گزینه های "گرفتن موجودی و ارسال شارژ" استفاده کنید.

کننده آنتن موبایل جهت ایجاد اختالل در ارسال هشدار به

البته می توانید از روش شارژ مستقیم سیمکارت هم استفاده

مالک استفاده نماید ,به صورت خودکار دستور فعال شدن

-2درتابش مستقیم نور خورشید نباشد-4 .درمعرض رطوبت

کنید.

رله صادر می شود و خودرو خاموش می گردد تا از سرقت

و حرارت نباشد-3 .دستگاه رو به باال نصب شود-7 .روی

فعال کردن ورودی:

آن جلوگیری شود.

دستگاه فلز نباشد.

زمانی کاربرد دارد که خودرو دارای دزدگیر بوده و سیم مثبت

غیر فعال کردن سنسور مختل کننده موبایل این عمل را غیر

راهنمای نصب و فعال سازی نرم افزار های اندروید

آژیر خودرو به سیم سیرن (زرد) دستگاه متصل باشد .با فعال

فعال می کند.

ردیاب

کردن این گزینه زمانی که آژیر خودرو به مدت  23ثانیه فعال

بروز رسانی ردیاب:

جهت دریافت لینک دانلود نرم افزار می توانید از روشهای زیر

شود از طریق پیامک و تماس تلفنی به مالک هشدار ارسال می

این گزینه نرمافزار و دستورات داخلی دستگاه را بروز می

استفاده نمایید:

شود.

نماید .توجه :در صورت استفاده از این گزینه به دلیل

در صورت تمایل می توانید این گزینه را غیر فعال نمایید( .این

بازگشت دستگاه به تنظیمات اولیه  ,باید مجدد تنظیمات انجام

عمل بصورت پیش فرض غیر فعال می باشد)

و ذخیره سازی شود.

هشدار حرکت و توقف:

گزینه درخواست رمز برای ورود:

در این گزینه هر زمان خودرو به حرکت در آید و متوقف

با فعال کردن این گزینه نرم افزار جهت اجرا از کاربر

شود پیامکی به مالک خودرو ارسال می شود .در صورت تمایل

درخواست رمز می نماید.

می توانید این گزینه را غیر فعال نمایید( .این عمل بصورت

شماره سیم کارت ردیاب:

 = 3دریافت نرم افزار اندروید مخصوص عاملین نصب

پیش فرض غیر فعال می باشد)

در این گزینه شماره سیم کارت نصب شده بر روی دستگاه

 = 7دانلود راهنمای نصب و فعال سازی

دستورات مهم:

ردیاب باید درج شود تا مسیر ارتباطی نرم افزار و دستگاه

 =3مدیریت ناوگان ویندوزی

ارسال شماره مالک:

برقرار شود .در صورتی که شماره سیم کارت روی دستگاه

در این گزینه شماره تلفن مالک خودرو برای دستگاه تعریف

ثبت نشود نرم افزار ردیابی عمال هیچ کارایی ندارد.

آموزش نرم افزار اندروید بر پایه پیامکی

می شود تا در صورت نیاز هشدار ها به این شماره ارسال شود.

رمز عبور ردیاب را که به صورت پیش فرض  24373می

پس از نصب و اجرای برنامه وارد قسمت تنظیمات شوید:

تغییر رمز ردیاب:

باشد را حتماً وارد نمایید .در صورتی که رمز عبور را تغییر

آیتمهای تنظیمات دستگاه :

دستگاه ها دارای رمز داخلی که به صورت پیشفرض 12345

داده اید رمز عبور جدید را وارد کنید.

هشدار محدودیت سرعت:

می باشد که در صورت تمایل می توان آن را تغییر دهید.

در پایان گزینه ذخیره تنظیمات نرم افزار را انتخاب نمایید.

جهت فعال کردن این قابلیت پس از تنظیم سرعت مورد نظر

راه اندازی مجدد :

راهنمای نصب دستگاه ردیاب شرکت صنایع توس آرا
ابتدا سیم کارت فعال با موجودی شارژ کافی را در دستگاه قرار

به رله قطع کن برق خودرو استفاده می شود.
پس از نصب در فضای باز  ,کلیه چراغ های دستگاه باید به
صورت ثابت روشن شوند.
(چراغ سبز در حالتی که خدمات اینترنتی فعال نیست
چشمکزن می باشد)
مکان های نصب دارای شرایط زیر باشد:

الف)دریافت نرم افزار از برنامه کافه بازار با جستجوی (ردیاب
پیامکی توس آرا) جهت نرم افزار آفالین برپایه پیامک و نرم
افزار آنالین با جستجوی (نرم افزار ردیاب آنالین میکرولینو )
ب)دریافت نرم افزار از سامانه پیامکی  :عدد یکی از گزینه
های زیر را به شماره  30004936436436ارسال نمایید:
 = 2دریافت نرم افزار اندروید بر پایه پیامک
 = 4دریافت نرم افزار اندروید آنالین

ج)دریافت از سایت فروش شرکت

itrax.ir

دکمه "فعال کردن هشدار سرعت " را انتخاب می نماییم.

اکنون با کیک بر روی گزینه دریافت موقعیت  ,ارتباط با

-4با استفاده از سامانه شرکت:

دستگاه برقرار و موقعیت خودرو نمایش داده می شود .توجه

جهت دریافت اطالعات نام کاربری و رمز عبور از سامانه زیر

داشته باشید به دلیل استفاده از نقشه های گوگل تلفن همراه

استفاده نمایید:

باید به اینترنت متصل باشد.
در صورت استفاده از " پارک امن روشن" حصاری به شعاع

بعد از ورود به سایت در قسمت "ورود به سامانه مدیریت
میکرولینو" یا لینک زیر:
www.karinaa.com/samaneh/tracker/login

 2000متر دور خودرو ایجاد می شود که در صورت خروج

میتوانید جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور ردیاب از لینک

از محدوده  ,از طریق تماس تلفنی و پیامک به مالک خودرو

دریافت نام کاربری و پسورد

هشدار ارسال می شود .مالک می تواند این شعاع را از طریق

یا لینک زیر استفاده کنید.

کد دستوری  12345617که توسط پیامک به شماره

www.karinaa.com/samaneh/tracker/adduser

سیمکارت نصب شده روی دستگاه ارسال می کند تغییر دهد.
به عنوان نمونه  12345170.1شعاع را  200متر تعیین می
کند  0.3شعاع را  300متر تعیین می کند.
(در مکانهای مسقف از این گزینه استفاده نگردد).

بعد از تکمیل اطالعات خواسته شده پیامکی حاوی نام کاربری
و رمز عبور دستگاه برایتان ارسال می شود.
نام کاربری :شماره سریال دستگاه
کلمه عبور 7 :رقم آخر شماره همراه مالک
توضیحات:

از کار انداختن :

 :serverTypeسرور درخواست کنند خدمات (=2طالیی-

در صورتی که رله قطع کن در مسیر برق خودرو نصب شده

=4نقره ای=3 -برنزی)

باشد با انتخاب این گزینه رله فعال و برق خودرو قطع و

-2طالیی مدت ذخیره اطالعات در سرور  2سال

خودرو خاموش می شود.

-4برنزی مدت ذخیره اطالعات  2ماه

فعال کردن:

(توجه هزینه تمدید خدمات آنالین و گزارش گیری بر اساس

این گزینه رله را غیر فعال و برق خودرو مجددا وصل می گردد.

سرور انتخابی در زمان ثبت نام می باشد).

لیست دستورات پیامکی:
(حتماً اعداد انگلیسی استفاده شود)

پس از بدست آوردن نام کاربری و رمز عبور از یکی از

 = 2437309دریافت موجودی سیم کارت دستگاه

روشهای معرفی شده  ,در صورت تمایل به تغییر رمز عبور

=123454209123456789تعریف شماره مالک خودرو
(بعد از  42شماره همراه مالک درج شود)
 =1234541ارسال موقعیت به صورت لینک نقشه
 =1234543ارسال موقعیت به صورت متنی

دستگاه می توانید از طریق سایت زیر اقدام و رمز عبور دستگاه
خود را تغییر دهید.
همچنین می توانید از طریق این سایت ضمن نمایش دقیق مکان
خودرو  ,از مسیر های پیموده شده قبلی نیز گزارش گیری
نمایید.

=1234517فعال سازی فنس الکترونیک (پارک امن)

آموزش نرم افزار اندروید آنالین

=1234519غیر فعال سازی فنس الکترونیک (پارک امن)

ب عد از دانلود  ,نصب و اجرای آن وارد نرم افزار شوید .نام

 =1234551فعال کردن رله (قطع سیستم برق خودرو)

کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

=1234551غیر فعال کردن رله (اتصال برق خودرو)

سرور زمان درخواست نام کاربری را انتخاب نمایید.

آموزش نرم افزار اندروید آنالین:

با انتخاب نام خودرو موقعیت آن نمایش داده می شود .با
می توانید با استفاده نقشه هوایی موقعیت

دستگاههای ردیاب طرح حمایتی بر پایه پیامک و ارتباط

انتخاب گزینه

دوسویه دستگاه و مالک می باشد .لذا به جهت ارج نهادن به

خودرو را مشاهده نمایید.

مشتریان عزیز ,در صورت تمایل می توانند از خدمات آنالین

با انتخاب نام دستگاه وارد منوی امکانات شوید.

و گزارش گیری که به صورت هدیه ارائه می شود استفاده

در صورتی که بخواهید از مسیر های پیموده شده گزارش گیری

نمایند.

نمایید با انتخاب قسمت گزارشگیری وارد این قسمت شوید.

جهت استفاده از خدمات آنالین نیاز به داشتن نام کاربری و

حال با انتخاب تاریخ ابتدا و انتهای زمان مورد نظر و انتخاب

رمز عبور دستگاه می باشد.

گزینه گزارش  ,و کلیک بر روی گزینه پخش (مثلث سبز)

روشهای تهیه نام کاربری و رمز عبور دستگاه:

گزارش حرکت خودرو نمایش داده می شود

-2با استفاده از نرم افزار پیامکی (قبال توضیح داده شده).

گارانتی دستگاه از زمان ساخت به مدت  21ماه می باشد.

آموزش تصویری نصب کامل دستگاه ردیاب:

