
 

  هطتری گراهی

کارتردی ردیاب تِ ضرح زیر هی تاضذ. جْت استفادُ از دستَرات تایذ کلوِ  لیست دستَرات

 هَرد ًظر خَد را تِ ضوارُ سین کارت ردیاب پیاهک ًوائیذ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستـورات کـاربردی ردیـاب
 نام دستور دستور توضیحات

تعذ از صحت ًصة تایذ هذیر، تَسط هالک ردیاب 
 تعریف مذیر MODIR جْت تعییي هحذٍدیت ّا تعریف گردد.

 GETPOINT فعلی تِ ّوراُ لیٌک هَقعیت در ساهاًِ هکاى هختصات  
دریافت 

 فعلی مًقعیت

CAROFF پس از تَقف، خَدرٍ خاهَش هی ضَد 
CARON ٍرٍضي کردى هجذد خَدر 

CAROFF 
CARON 

ريشه/خامًش 

 کردن
ٌّگام تغییر جْت خَدرٍ تِ ّرجْت اطالعات ارسال هی 

 خَاّذ ترقهسیریاتی دقی َد ٍ ّرچِ عذد کَچکتر تاضذض
 zavie:10هثال:  .تَد

ZAVIE:? ٍتىظیم زايی 

از حذ تعییي  تیصسرعت خَدرٍ  تاال رفتي درصَرت
پیص هقذار  ضذُ تِ هذیر پیاهک ّطذار ارسال هی ضَد

 هی تاضذ. speed = 140 فرض
SPEED:? 

تعریف سرعت 

 غیر مجاز

 پیص فرض سین کارت ایراًسل تعریف ضذُ است
 MTNOK:   ایراًسل

  MCIOK: اٍلّوراُ 

اوتخاب سیم 

 کارت
Alarmsms:on  فعال ضذى دزدگیرارسال پیاهک 
Alarmsms:offارسال پیاهک دزدگیر فعال کردىغیر 

ALARMSMS:ON 
ALARMSMS:OFF 

 َشذار دزدگیر

Startsms:on ٍارسال پیاهک رٍضي ضذى خَدر 
Startsms:off  ارسال پیاهک ّطذار  فعال کردىغیر 

STARTSMS:ON 

STARTSMS:OFF 
 تحریک سًییچ

 هَرد ًظر جْت تعریف هحذٍدُ ای تِ ضعاع
دستگاُ هحذٍدُ دایرُ ای ضکل تِ ضعاع هَرد ًظرتعریف 

ٍرٍد ٍ .ٌّگام هَقعیت فعلی خَدرٍ است هرکس آى کِ
 هیطَدخرٍج از هحذٍدُ تِ هذیر پیاهک ارسال 

 mahdoode:1000:هثال

MAHDODE:? ٌتعریف محذيد 

Calling:1 تواس تا هذیر ٌّگام فعال ضذى ّطذارّا 
  Calling:0غیرفعال کردى قاتلیت تواس تا هذیر 

CALLING:0 
CALLING:1 

تماس َشذار 

  سًییچ –دزدگیر 

 قطع باتری -

 



 

 

 

  ِاٍلیي قذم تعذ از ًصة ردیاب ارسال کلوnasb   ُتِ ضوارُ سین کارت دستگا

جْت اطویٌاى از صحت ًصة تَسط ًصة کٌٌذُ ردیاب است. ایي دستَر تا زهاًی 

کِ هذیر ترای دستگاُ تعریف ًطذُ است تَسط ّر ضوارُ ّوراّی قاتل اجرا هی 

تاضذ ٍلی پس از تعریف هذیر ترای دستگاُ فقط هذیر هی تَاًذ از ایي قاتلیت استفادُ 

 کٌذ.

 ر دستگاُ : جْت استفادُ از پیاهک ّای ردیاب ٍ تعییي هحذٍدیت ّا، تعریف هذی

 را تِ ضوارُ سین کارت دستگاُ ارسال ًوایذ. modirهالک هی تایست کلوِ 

  )جْت  توذیذ ضارش سین کارت داخل دستگاُ از رٍش ضارش هستقین )ضارش تر خط

 استفادُ  گردد.

 یذ ًیس هَجَد ٍ قاتل اجرا هی دستَرات کارتردی ردیاب در ترًاهِ اًذرٍیذ رادض

 تاضذ.

  ٍکلوِهی تَاًیذ ترای دریافت آخریي هَقعیت خَدرaddress   ُرا تِ ضوار

 .ًوائیذپیاهک  7555500001

 

 در صَرت داضتي ّرگًَِ سَال تا ضوارُ ّای ٍاحذ  پطتیثاًی ضرکت رادضیذ

 تواس حاصل ًواییذ . 

13036323134   -   13053102036 


