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 مقدمو

 به آهنربایی قوی طراحی از ستفادها با HGM-03K ( مدل خاص وسایل و خودرو  ردیاب

 فراهم را جوی بد شرایط در دستگاه کردن کار امکان IP65 استاندارد. شود می نصب راحتی

 با های دارایی ردیابی برای ، آن داخلی باطری از گیری بهره با  GPS دستگاه. کند می

 برای) سواری موتور مسابقات محموله، نقلیه، وسایل ، نقل و حمل های کانتینر ،انواع ارزش

 وسایل و خودرو ردیاب همچنین. است استفاده قابل...  و(  سرعت ثبت و مسیر تشخیص

 از استفاده با  .باشد می کشوری نقل و  حمل ناوگان در استفاده برای مناسب خاص

 با را یابی مسیر تواند می خاص وسایل و خودرو ردیاب ،  GSM+GPRS+GPS های تکنولوژی

 و گرد و آب برابر در HGM-03K خاص وسایل و خودرو ردیاب.دهد انجام باال سرعت و دقت

 خاص وسایل و خودرو ردیاب که وسایلی رفتن سرقت به صورت در. باشد می مقاوم غبار

 ارسال همچنین و وب ،صفحات ios و اندروید اپلیکیشن از استفاده با  است شده تعبیه آن در

 حتی. کنید پیدا نقشه روی بر را وسیله دقیق محل توانید می شما ، دستگاه سمت از پیامک

 قدم خاص وسایل و خودرو ردیاب طریق از توانید می شما باشد حرکت حال در وسیله اگر

 های محدوده تعریف قابلیت ردیاب این همچنین. نمایید تعقیب را وسیله حرکت مسیر قدم به

 از نقلیه وسیله خروج یا و ورود محض به .باشد می دارا را نقشه روی بر جغرافیایی

 و کامل شارژ از پس ردیاب این. دهد می هشدار شما به ،دستگاه شده مشخص محدوده

 ارسال محض به و گیرد می قرار (Standby) کار به آماده حالت روی روز 20 مدت به نصب

 افزار منر      برای اطالعات ارسال به شروع و شده روشن ردیاب کاربر سمت از درخواست

 دستگاه تر راحت شارژ برای.گردد می باز  (Standby) کار به آماده حالت به سپس و کند می

 دستگاه است قادر بانک پاور این. نمایید استفاده همگام های بانک پاور از توانید می شما

 به نیاز و ردیاب دستگاه ولتاژ افت صورت در نماید شارژ کامل بطور مرتبه سه را ردیاب

 بودن ضعیف بر مبنی شده تعریف تماس شماره برای هشدار پیامک یک دستگاه ، شارژ

 مدت به اطالعات سازی ذخیره و ثبت قابلیت دستگاه این همچنین. کند می ارسال باطری

 ردیاب صاحب دسترس در و تنظیم قابل شده ذکر های قابلیت تمام. است دارا را یکسال

 .باشند می

 

 
 

http://www.hamgamgrp.com/%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-2600-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-hgm-03k.html
http://www.hamgamgrp.com/
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 معرفی:PIC 

  LED َای وشاوگر

 (ردیاب بًدن ريشه يضعیت وشاوگر) قرمس وشاوگر -1

 معنی نشانگر در عملکرد ردیاب وضعیت نشانگر قرمس
 است ضعیف باطری سریع زدن چشمک

 (یکبار ثانیه2 هر)آهسته زدن چشمک
 کارکرد دستگاه و است شده شارژ کامل بصورت باطری

 دارد نرمال

 2 و ماند می روشن ثانیه یک) LED آهسته زدن چشمک

 (است خاموش ثانیه
 کند می کار نرمال شکل به دستگاه

 است شارژ حال در باطری  بودن روشن

 نیست فعال باطری کامل خاموش
 

 تًسط ردیاب(  GPSوشاوگر آبی )وشاوگر يضعیت دریافت سیگىال ماًَارٌ  -2

 ردیاب عملکرد در نشانگر معنی آبی نشانگر وضعیت

 (GPS) ماهواره سیگنال جستجوی حال در سریع زدن چشمک

 است شده شناسایی( GPS) ماهواره سیگنال آهسته زدن چشمک

 کامل خاموش
 ردیاب توسط( GPS)ماهواره سیگنال شناسایی

 است شده متوقف

 

 جُت ارتباط سیم کارت ردیاب( GSMوشاوگر سبس )وشاوگر يضعیت دریافت سیگىال تلفه َمراٌ  -3

 ردیاب عملکرد در نشانگر معنی آبی نشانگر وضعیت

 GSM سیگنال شناسایی حال در سریع زدن چشمک

 است فعال ردیاب داخل کارت سیم آهسته زدن چشمک

 خروجی/ورودی های تماس کامل روشن

 کامل خاموش
 ردیاب داخل کارت سیم یا و نشده شناسایی GSM سیگنال

 نشده شناسایی

 

 يضعیت  آمادٌ بٍ کار بًدن دستگاٌ ردیاب

)آتی، قشهض، سثض(  تِ ًَتت  چطوک هیضًٌذ تِ ایي هؼٌی است کِ دستگاُ دس حال قشاس گشفتي دس  LEDٌّگاهی کِ ّش سِ 

ّا تِ  LEDثاًیِ کِ دستگاُ هشحلِ هکاى یاتی سا تِ پایاى سساًذ  5 هذت صهاى هی تاضذ. تؼذ اصٍ هکاى یاتی ٍضؼیت آهادُ تِ کاس 

 ذ.ًصَست اتَهاتیک خاهَش هی ضَ

ثاًیِ فؼال خَاٌّذ تَد ٍ تؼذ اص  22ّا  LEDدس صَستیکِ ّیچ ضثکِ ای تشای ضشٍع تِ کاس دستگاُ ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ( 2ًکتِ 

 اتَهاتیک خاهَش هی ضًَذ ٍ دستگاُ آهادُ تِ کاس هی تاضذ.آى تِ عَس 



4 
 

 ّا سا سٍضي ٍ تا فطشدى هجذد آى ، آًْا سا خاهَش کشد. LEDهی تَاى  POWER( تا فطشدى سشیغ کلیذ 3ًکتِ

 مقدمات راٌ اودازی دستگاٌ :

 (استفادُ ضَدسشٍیس آًتي دّی هٌاسة دس اکثش ًقاط کطَس اص ایشاًسل تِ دلیل (سین کاستیک ػذد خشیذ  

 ( تشقشاسی استثاطفؼال ساصی سین کاست )قشاس دادى داخل یک گَضی هَتایل ٍ 

)دس هَسد سین کاستْای اػتثاسی( ٍ فؼال تَدى آى ٍ فؼال ًوَدى ایٌتشًت سین کاست ٍ چک کشدى هیضاى ضاسط سیوکاست

 کٌتشل آى.

 :HGM-03K  مدل خاص وسایل و خودرو  ردیابساُ اًذاصی دستگاُ 

 ٍ هتصل کشدى کاًکتَس تاعشی دستگاُ تِ دستگاُ سدیاب دادى سین کاست هَسد ًظش دسداخل دستگاُ  قشاس

ٍ   GSMّای هخاتشاتی  ضثکِقشاس دادى دستگاُ دس هحیظ تاص ٍ هکاًی کِ آًتي دّی هٌاسثی جْت تشقشاسی استثاط تا 

تاضذ. دستگاُ فقظ دس هحیظ ّای تاص قاتل  )جْت تؼییي هَقؼیت هکاًی اٍلیِ دستگاُ ( داضتِ GPSًیض  هاَّاسُ ّای 

 استفادُ هی تاضذ.

 .هجْض تاضذ GPRSسیوکاست هَسد استفادُ تِ ایٌتشًت 

تَجِ ( الصم تِ رکش است کِ دس صَست قغؼی ضثکِ ّای تلفي ّوشاُ هَقؼیت هکاًی تا خغای تیطتشی ًطاى دادُ هی 

اسسال ضذُ است ٍ        هی تَاى آًشا پس اص  پَستالضَد  یا اصال ًوایص دادُ ًوی ضَد ، ٍلی هَقیؼت دقیق دستگاُ تِ 

  سدیاتی ًوَد. پَستالتشعشف ضذى هطکل تش سٍی 

 

 یمات دستگاٌ تىظ

کِ تَسظ ضشکت پطتیثاى تشای دستگاُ تؼشیف ّوشاُ اص یک گَضی  SMSسا اص عشیق HGM03kدستَسات تٌظیوات دستگاُ 

دستَسات تِ عَس  ) هی تایست جْت تٌظیوات دستگاُ تا ضشکت ّواٌّگ ضَد(اسسال هی کٌین سدیاب تِ دستگاُ  ضذُ 

 .کاهل دس صیش آهذُ است

   SMSتىظیمات دستگاٌ از طریق ارسال 

 set  کردنAPN 
 

APN name  دس ٍاقغ اسن ضثکِ هخاتشاتی هَسد ًظش هی تاضذ کِ تِ ػٌَاى هثال تشای دستشسی تِ ایٌتشًت سین کاست

تؼشیف هی ضَد  APN: mtnirancellایشاًسل دس قسوت تٌظیوات ضثکِ تلفي ّوشاُ قسوت ًام ًقاط قاتل دستشسی 

http://www.hamgamgrp.com/%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-2600-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-hgm-03k.html
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یؼٌی تا استفادُ اص ایي ًقغِ قاتل دستشسی هی تَاى تِ ضثکِ ایٌتشًت هخاتشاتی ایشاًسل هتصل ضذ. حال تا ایي تَضیح 

  ًقغِ قاتل دستشسی تِ ضثکِ هخاتشاتی ایشاًسل یا ّوشاُ اٍل یا سایتل ٍ.. سا تؼشیف کشد.GPS هی تَاى تشای دستگاُ 

ًکتِ هْن: اگش تسلظ کاهل تِ ایي تخص داسیذ ایي قسوت سا دستی اًجام دّیذ دس غیش ایٌصَست تا گزاضتي سین کاست 

 تٌظین خَاّذ ضذ.  APNدس داخل دستگاُ تِ عَس اتَهاتیک 

شاُ اص یک گَضی تلفي ّو   SMSیک ( )تا تَجِ تِ ًکتِ تاالسا تِ ضکل دستی اًجام دّین  APN اگش تخَاّین تٌظیوات 

 اسسال تِ ضواسُ سین کاستی کِ داخل دستگاُ قشاس دادُ ضذُ است  #APN,APN nameدستَس    تا )سین کاست دیگش( 

 هی کٌین 

(APN name )ّواى ًام ضثکِ هخاتشاتی هی تاضذ کِ دستگاُ هی تایست تِ آى هتصل گشدد 

 تِ ػٌَاى هثال :

APN, internet# 

 

سا داضتِ تاضین دس ایٌصَست  user  ٍpassًکتِ: دس تؼضی اص کطَسّا تشای هتصل ضذى تِ ضثکِ هخاتشاتی هی تایست 

 دستَس تِ صَست صیش تغییش خَاّذ کشد.

APN,APN name, user name,password# 

 

 ّای اسسالی دسیافت ضَد. smsدس جَاب   okدس تواهی هشاحل هی تایست پاسخ 

 

 

 

   Set   کردن  مشاره ىایSOS  : 

ّوچٌیي دادى  کٌتشل ٍ ضواسُ تشای اعالع سساًی ٍ سدیاتی دستگاُ ٍ  3هَسد ًظش هی تَاًین  GPSها تشای دستگاُ 

 آى استفادُ کٌین .تِ  دستَس

 جْت تؼشیف ٍ اضافِ کشدى ضواسُ  تلفي ّای هَسد اص دستَس صیش استفادُ هی ضَد.

SOS,A,number1,number2,number3# 

 

 هی تَاى ضواسُ ّا سا یکی یکی تؼشیف کشد

SOS,A,number1 # هی کٌین  set اٍلیي ضواسُ سا         

SOS,A, ,number2 # هی کٌین   set دٍهیي ضواسُ سا      

  SOS,A, , ,number3# کٌین هی   set  سا ضواسُ سَهیي    
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 اص دستَس صیش استفادُ هی ضَد.    SOSکشدى ضواسُ ّای تؼشیف ضذُ  deleteجْت 

SOS,D,1,2,3# 

 تِ ػٌَاى هثال تشای پاک کشدى ضواسُ سَم دستَس صیش سا اجشا هی کٌین

SOS,D,3# 
استفادُ هی ضَد یؼٌی ضواسُ هَسد ًظش   #SOS,D,numberًطذ اص دستَس  deleteاگش تا ایي دستَس ضواسُ هَسد ًظش 

 ٍاسد هی کٌین. numberسا دس قسوت 

 ّای تؼشیف ضذُ تشای دستگاُ ًوایص دادُ هی ضَد. SOSتِ دستگاُ تواهی  #SOSتا اسسال دستَس 

 تؼذ اص فؼال ضذى دستگاُ هی تَاى یکی اص ضواسُ ّا سا دس اٍلَیت قشاس دّیذ.

 .ضَد دسیافت ،اسسالی ّای sms جَاب دس  ok پاسخ تایست هی هشاحل تواهی دس

 

  دستگاهفعال سازی و غیر فعال سازی 

 سٍش جْت قشاس دادى دستگاُ دس ٍضؼیت آهادُ تِ کاس ٍ خشٍج اص آى هی تاضذ. 3

 : POWERتا کوک کلیذ  -1

ّای دستگاُ یکی پس اص دیگشی تِ صَست آّستِ ضشٍع تِ  LEDهشتثِ کلیذ پاٍس سا فطاس دّیذ دس ایي ٌّگام  2

دستگاُ دس ٍضؼیت فؼال قشاس گشفتِ  ّا تا سشػت چطوک هی صًذ ٍ   LEDدقیقِ  3تؼذ اص چطوک صدى هی کٌٌذ ٍ 

 ٍLED .دس ایي حالت  ّا خاهَش هی ضًَذdisarm = on  .هی ضَد 

  هشتثِ فطاس دّیذ دستگاُ غیش فؼال هی ضَد. 2سا  Powerدس ایي حالت اگش دٍتاسُ کلیذ 

 تا تشقشاسی تواس -2

تشقشاسی ٍ تؼذ اص  هی تَاى سدیاب سا ضواسُ گیشی کشد،   (SOS number)تا ّش یک اص ضواسُ ّای تؼشیف ضذُ 

یک   SOSدس ٍضؼیت آهادُ تِ کاس قشاس هیگیشد ٍ تِ ضواسُ استثاط قغغ ضَد دستگاُ  ثاًیِ  12تواس اگش قثل اص 

اص Remote Fortification success ٍ یا پیام  (   Remote Sitting up defense Successful (پیام

دستگاُ فؼال ًوی ضَد ثاًیِ تاضذ  12ٍ اگش هذت صهاى تواس تیص اص  خَاّذ ضذ، اسسال  SOSتِ ضواسُ  دستگاُ 

 . ٍلی استثاط هاًیتَسیٌگ )ضٌَد صذا( تشقشاس هی گشدد

ثاًیِ  12اگش دس کوتش اص کٌیذ ، تِ دستگاُ تشقشاس  SOSیک تواس اص ضواسُ حال تشای غیش فؼال کشدى دستگاُ 

اسسال هی ضَد   Remote disarm successپیام  SOSاستثاط قغغ ضَد دستگاُ غیش فؼال هی ضَد ٍ تِ ضواسُ 

 ٍ غیش فؼال ًوی ضَد. ثاًیِ تواس گشفتِ ضَد دستگاُ تِ حالت هاًیتَسیٌگ )ضٌَد صذا( هی سٍد 12ٍ اگش تیطتش اص 

 SMSاسسال  -3

سا تِ دستگاُ  اسسال هی کٌین تا دستگاُ فؼال ضَد  ٍ جْت   111پیاهک  SOS Numberاص یکی اص ضواسُ ّای 

 سا تِ دستگاُ اسسال هیکٌین.  222غیش فؼال ًوَدى ًیض  پیاهک 
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 اعالم ضد سرقت 

 ّا اسسال ضَد: SOS Numberتِ چٌذ ػلت هی تَاًذ تِ اص دستگاُ  SMS)تِ صَست   (آالسم ٍیثشُ

 (fence) .جغشافیایی ػولیاتی تشای دستگاُ هطخص ًطذُ استٌَّص هَقؼیت صهاًیکِ  -1

 ٍ سشٍس قغغ ضذُ است  پَستالاستثاط دستگاُ تا   -2

 هطخص ًطذُ است. GPSهَقؼیت هکاًی دستگاُ تَسظ  -3

 یاتیعمل ییایجغراف حمدوده فیتعر 

ػولکشد هحذٍدُ جغشافیایی فؼال تاضذ ّش دستگاّی یا ضخصی اص هحذٍدُ تؼشیف ضذُ  پَستالدس ًشم افضاس صهاًیکِ 

 اسسال هی ضَد . SOSٍاسد یا خاسج ضَد یک پیاهک آالسم تِ ضواسُ ّای 

 صهاًیکِ فاًکطي هحذٍدُ جغشافیایی فؼال تاضذ -1

اص یک  SMSغیش فؼال هی تاضذ کِ هی تایست تَسظ اسسال  Geo – fenceدس حالت پیص فشض فاًکطي 

دایشُ ای ٍ هشتغ هستغیل ٍجَد ،  Geo – fenceتِ دستگاُ آى سا فؼال ًوَد. دٍ ًَع  SOS numberضواسُ 

 داسد.

 هحذٍدُ دایشُ ایالف( 

 تٌظین کشدى تش اساس هشکض هحذٍدُ هطخص ضذُ ٍ تٌظین تش اساس هسافت ضؼاػی.

  کِ اص یک ضواسُ  ٍسٍد ٍ خشٍج اص هحذٍدُ جغشافیاییدستَسSOS .تِ دستگاُ اسسال هی ضَد 

FENCE,ON,0,latitude,longitude,radius# 

EXP: FENCE ,ON,0,N22.57139,E113.87710,5# 

  …, radius 1=122M/radius 2=222M) (هتش است 522ضؼاع دایشُ هؼٌی دستَس تاال ایي است کِ 

 ّذ ضذ. اسسال خَا SOSتِ ضواسُ  OKاگش دستَس اسسالی تِ دستگاُ اػوال ضَد پیغام 

اسسال  SOSآالسم تِ ضواسُ  SMSصهاًیکِ دستگاُ تِ هحذٍدُ تؼشیف ضذُ ٍاسد ضَد ٍ یا اص هحذٍدُ خاسج ضَد 

 هی ضَد.

  صهاًیکِ هَقیؼت هکاًی دستگاُ هطخص است هی تَاى اص دستَس صیش استفادُ کشد. 

FENCE,ON,0,0,0,radius# 
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  ٍسٍد تِ هحذٍدُ جغشافیاییدستَس 

 تش اساس هشکض هحذٍدُ هطخص ضذُ ٍ تٌظین تش اساس هسافت ضؼاػی.دستگاُ تٌظین کشدى 

FENCE,ON,0,latitude,longitude,radius,IN# 

EXP: FENCE,ON,0,N22.57139,E113.87710,5,IN# 

 اسسال هی ضَد. SOSآالسم تِ ضواسُ  SMSیک    صهاًیکِ دستگاُ تِ هحذٍدُ تؼشیف ضذُ ٍاسد ضَد

  هحذٍدُ جغشافیایی خشٍج اصدستَس 

 تش اساس هشکض هحذٍدُ هطخص ضذُ ٍ تٌظین تش اساس هسافت ضؼاػی.دستگاُ تٌظین کشدى 

FENCE,ON,0,latitude,longitude,radius,IN# 

EXP: FENCE,ON,0,N22.57139,E113.87710,5,out# 

اسسال هی  SOSآالسم تِ ضواسُ  SMSیک    ایی  تؼشیف ضذُ خاسج ضَدیصهاًیکِ دستگاُ اص هحذٍدُ جغشاف

 ضَد.

 هشتغ  هحذٍدُ( ب

  ٍسٍد ٍ خشٍج اص هحذٍدُ جغشافیاییدستَس  

 

هی تایست تا تَجِ تِ عَل ٍ ػشض جغشافیایی ساست ٍ عَل ٍ ػشض جغشافیایی چپ کِ قغش یک هشتغ 

کِ اگش دستگاُ تِ هحذٍدُ تؼییي هی تاضذ ، یک هشتغ جْت تؼییي هَقؼیت جغشافیایی تؼشیف کشد 

 ّا اسسال هی ضَد. SOSضذُ ٍاسد ضَد یا اص آًجا خاسج ضَد پیغام آالسم تِ ضواسُ 

 ّش ضواسُ ای هی تَاى دستَس اص  

FENCE,ON,1,the latitude of upper left corner, the longitude of upper left corner,the 

latitude of lower right corner,the longitude of lower right corner# 

 ایی تؼشیف ضذُ استیهحذٍدُ جغشاف تِ عَس هثال دس صیش یکی اص  .سا تِ دستگاُ اسسال کشد

EXP: FENCE ,ON,1,N22.541183,E113.916,N22.557743,E113.892334# 

تِ عَس  تٌظین هَقؼیت جغشافیایی دس ایي حالت ضَد تِ ایي هؼٌی هی تاضذ کِ دسیافت  okپاسخ اگش 

 ضذُ است.اًجام هَفقیت آهیض 
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  هحذٍدُ جغشافیایی تِ ٍسٍددستَس  

هی تایست تا تَجِ تِ عَل ٍ ػشض جغشافیایی ساست ٍ عَل ٍ ػشض جغشافیایی چپ کِ قغش یک هشتغ 

هی تاضذ هی تَاى یک هشتغ جْت تؼییي هَقؼیت جغشافیایی تؼشیف کشد کِ اص دستَسات صیش استفادُ 

هی  ّا اسسال SOSهی ضَد. کِ اگش دستگاُ تِ هحذٍدُ تؼییي ضذُ ٍاسد ضَد پیغام آالسم تِ ضواسُ 

  ضَد.

 اص ّش ضواسُ ای هی تَاًذ دستَس 

FENCE,ON,1,the latitude of upper left corner, the longitude of upper left corner,the 

latitude of lower right corner,the longitude of lower right corner,IN# 

 فیایی تؼشیف ضذُ استتِ عَس هثال دس صیش یکی اص  هحذٍدُ جغشا تِ دستگاُ اسسال ضَد.

EXP: FENCE ,ON,1,N22.541183,E113.916,N22.557743,E113.892334,IN# 

اًجام ضذُ هحذٍدُ جغشافیایی   دس ایي حالت تِ عَس هَفقیت آهیض تٌظین ، دسیافت ضَد okپاسخ اگش 

 است.

  خشٍج اص هحذٍدُ جغشافیاییدستَس  

هی تایست تا تَجِ تِ عَل ٍ ػشض جغشافیایی ساست ٍ عَل ٍ ػشض جغشافیایی چپ کِ قغش یک هشتغ 

هی تاضذ ، یک هشتغ جْت تؼییي هَقؼیت جغشافیایی تؼشیف کشد کِ اگش دستگاُ اص هحذٍدُ تؼییي ضذُ 

 ّا اسسال هی ضَد. SOSخاسج ضَد، پیغام آالسم تِ ضواسُ 

 اص ّش ضواسُ ای هی تَاى دستَس  

FENCE,ON,1,the latitude of upper left corner, the longitude of upper left corner,the 

latitude of lower right corner,the longitude of lower right corner,IN# 

 تِ عَس هثال دس صیش یکی اص  هحذٍدُ جغشافیایی تؼشیف ضذُ است تِ دستگاُ اسسال ضَد.

EXP: FENCE ,ON,1,N22.541183,E113.916,N22.557743,E113.892334,IN# 

 ضذُ است.  اًجامتِ عَس هَفقیت آهیض تٌظیوات دس ایي حالت ضَد ، دسیافت  okپاسخ اگش 

 

       اسسال SOSیک  پیاهک دستَسی تِ دستگاُ تِ ضکل صیش اص یک ضواسُ   Geo fenceجْت غیش فؼال کشدى  -2

 هی ضَد.

FENCE,OFF# 

 تِ دستگاُ اسسال هی ضَد. SOSیک پیاهک تحت ػٌَاى صیش اص ضواسُ  Geo fence تشای چک کشدى ٍضؼیت   -3

SEEFENCE# 
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 .هطخص هی ضَد Geo fenceتَدى   OFFیا  ONتا ایي دستَس ٍضؼیت 

تاضذ  GO fence ،ONاسسال هی ضَد ٍ اگش  Swich:offتاضذ دس پاسخ تِ پیاهک ػثاست  Go fence  ،OFFاگش  

 صیش هطاّذُ هی ضَد. ػثاستتِ عَس هثال دس پاسخ تِ پیاهک اسسالی 

  

Swich:on;state:IN&OUT;lat:N22.597000;Lon:E113.890000,Radius:100M,fance 

type:circle. 

 

  ُحالت ّای کاسی دستگا 

 Mode1 یک فاصلِ صهاًی هٌظن  قشاس گشفتي دس -1

دقیقِ تشهیٌال آى فؼال هی ضَد اگش هکاى ضٌاسایی  32دس هذت  GPSتؼذ اص اٍلیي تاسگزاسی هَقؼیت هکاًی 

اگش هَقؼیت هکاًی  هی ضَد.اسسال هی ضَد ٍ دستگاُ تِ صَست اتَهاتیک خاهَش  پَستالضذ هَقؼیت آى تِ 

)ضثکِ هخاتشاتی( تِ  GSMضٌاسایی ًطذ دستگاُ خاهَش خَاّذ ضذ ٍ اعالػات هَقؼیت هکاًی اص عشیق 

  اّذ ضذ.اسسال خَ SOSضواسُ 

 Mode,1#دستَس فؼال ساصی   

 

 Mode 2 حالتی کِ تا تَجِ تِ لشصش دستگاُ فؼال هی ضَد. -2

ضٌاسایی ضَد تشهیٌال GPSدس حالت پیص فشض قشاس خَاّذ گشفت اگش هَقؼیت هکاًی  GPSتشهیٌال ٍسٍدی 

GPS  ِاسسال هیکٌذ. ٍ اگش  پَستالاٍلیي هَقؼیت هکاًی سا تGPS  ًتَاًذ هَقؼیت هکاًی سا ضٌاسایی کٌذ

اگش لشصُ ای سا دسیافت ًکٌذ خاهَش خَاّذ ضذ ٍ تؼذ اص  . ضذ تاسگزاسی خَاّذ GSMهَقؼیت هکاًی تَسظ 

 دسیافت حشکت دٍتاسُ ضشٍع تِ کاس خَّذ کشد.

 Mode,2#دستَس فؼال ساصی   

 . Mode 3ایجاد هی ضَد SMSحالتی کِ تا تَجِ تِ دستَسات  -3

هی ضَد ٍ استثاط آى تا پشتال قغغ هی تاضذ. دس ایي حالت هی تَاًیذ  Standbyدس ایي حالت تشهیٌال ٍسٍدی 

دس عی ایي هشحلِ حالت فؼال ساصی ٍ اص دستَسات  پیاهکی یا تواس تشای فؼال ساصی هکاى یاتی استفادُ کٌیذ. 

 The terminal is inیاهکی تحت ػٌَاى ٍ پ غیش فؼال ساصی)کِ قثال تَضیح دادُ ضذُ است( اجشا ًخَاّذ ضذ

Deep Sleep mose.please wake up!    
 

 Mode,3#دستَس فؼال ساصی   
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 :پارامرتىا کردن چک 

 :گشدد هی اسسال صیش دستَس عثق دستگاُ پاساهتشّای کشدى چک جْت   SMS یک دستگاُ تِ

PARAM# 

 .ضَد هی دادُ ًوایص صیش پاساهتشّای پاسخ دس

IMEI  number                        است دستگاُ ّواى هختص فقظ کِ ًظش هَسد دستگاُ هطخصِ ضواسُ        

Timer:2,20,30;                                              هذت صهاى اًتقال اعالػات دس حالت ّای هختلف    

SOS numbers                                                                      ُدستگاُ یتشا ضذُ فیتؼش یّا ضواس    

 Sensorset:10,3,5,1,,,;  سٌسَس دستگاُ تٌظین                                                                    

Defense time and time zone                                    کاس دستگاُ  تِ ٍصهاى ضشٍع صهاًی هٌغقِ

 تَضیحات دستَس

url#  با اجرای ایو دستٌر آدرس ایهرتنتی مٌقعیت مکانی دستگاه ارسال می گردد کً اگر بً ایهرتنت دسرتسی داشتً باشیم با
 کلیک بر روی آدرس ارسالی مٌقعیت دقیل را بر روی نكشً مشاىده می کهیم.

WHERE#                                                             خمتصات حمل قرار گیری دستگاه را نشان می دىد 
 

MONITOR#      با اجرای ایو دستٌر یک متاس از دستگاه بً یکی از مشاره ىای تعریف شده ارسال می گردد 
 

SOS#                                  با اجرای ایو دستٌر مشاره ىای تعریف شده در دستگاه منایش داده می شٌد
  
 

Status#                                                                        وضعیت کامل دستگاه را منایش می دىد
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Reset# ٌش و روشو می شٌد                                                              دستگاه از راه دور یکبار خام

   
 

SERVER#         آدرس سرور تعریف شده جيت اتصال دستگاه بً خبش نرم افزاری پٌرتال را منایش می دىد 
 

IMEI#  با اجرای ایو دستٌر عدد خاص مربٌط بً دستگاه ارسال می گردد 
 استفاده می کهیم. #Paramعدد مٌرد نظر ارسال نگردید از دستٌر  #IMEIاگر با دستٌر 

                                             
  

  

،       تؼشیف ضذُ تاضذ  number SOSقاتل تَجِ هی تاضذ کِ دس صَستیکِ ضواسُ تلفي هَسد ًظش اص قثل  تِ صَست

  هی تَاى ایي دستَسات سا اجشا کشد.


