
 
 

   هطتری گراهی
لیست دستَرات کارتردی ردیاب تِ ضرح زیر هی تاضد. جْت استفادُ از دستَرات تاید کلوِ هَرد 

 ًظر خَد را تِ ضوارُ سین کارت ردیاب پیاهک ًوائید.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X6مدل  دستـورات کـاربردی ردیـاب

 نام دستور دستور توضیحات
تؼد از صحت ًصبة تایبد هبدیرو طَسبل هالبک ردیباب جْبت        

 تعزیف مدیز MODIR طؼییي هحدٍدیت ّا طؼریف گردد.

 لیست کاربزان GETUSER هطاّدُ اػضای گرٍُ )کارتراى  ٍ هدیراى ردیاب( 

جدیبد  هدیر ٍ کارتراى دستگاُ حبف  ٍ مهبادُ پبفیر تي هبدیر     
 RESETMODIR هیگردد

حذف مدیز و 
 کاربزان گزوه

 ؼلی تِ ّوراُ لیٌبک هَعؼیبت در سباهاًِ ٍ    هکاى طَل ٍ ػرض  
 GETPOINT ٍضؼیت ٍرٍدی ٍ خرٍجی ّا  

 موقعیتدریافت 

 فعلی

CAROFF پس از طَعفو خَدرٍ خاهَش هی ضَد 
CARON ٍرٍضي کردى هجدد خَدر 

CAROFF 
 

CARON 

روشن/خاموش 
 کزدن

 َدٌّگام طغییر جْت خَدرٍ تِ ّرجْت اطالػات ارسال هی ضب 
 تببَد خَاّببد تببرقهسببیریاتی دعی کَچکتر تاضببدّرچببِ ػببددٍ 

 zavie:10هثال:
ZAVIE:? تنظیم ساویه 

)پیص  برض  هاى ارسال اطالػات در حالت رٍضبٌی ترای طغییر ز
 TIMEON:120   : هثال(( )دُ دعیقِثاًیِ 600ّر

اى ارسال اطالػات در حالت خاهَضی)پیص  رض ترای طغییر زه
  TIMEOFF:600 )هؼادل یک ساػت(( هثال:  ثاًیِ 3600ّر

TIMEON:? 
 

TIMEOFF:? 

سمان ارسال 
اطالعات در حالت 

 /خاموشیروشنی

BATSMS:1 تاطری از خَدرٍ پیاهک تِ هدیر ٌّگام عطغ 
  BATSMS:0غیر ؼال کردى عاتلیت طواس تا هدیر 

 هی ضَد پیاهک یادمٍری ًیس ارسالساػت 1در صَرت عطغ هاًدى ّر 

BATSMS:1 
 

BATSMS:0 
 هشدار قطع باتزی

از حبد طؼیبیي ضبدُ تبِ      تیصسرػت خَدرٍ  تاال ر تي درصَرت
 ?:speed = 140 SPEED پیص  رض.هدیر پیاهک ّطدار ارسال هی ضَد

تعزیف سزعت غیز 
 مجاس

Alarmsms:on  ؼال ضدى دزدگیرارسال پیاهک  
Alarmsms:offارسال پیاهک دزدگیر کردى غیر ؼال 

ALARMSMS:ON 
 

ALARMSMS:OFF 
 هشدار دسدگیز

Startsms:on ٍارسال پیاهک رٍضي ضدى خَدر 
Startsms:off  ارسال پیاهک ّطدار   ؼال کردىغیر 

STARTSMS:ON 
 

STARTSMS:OFF 
 تحزیک سوییچ

دسبتگاُ هحبدٍدُ   . هَرد ًظر جْت طؼریف هحدٍدُ ای تِ ضؼاع
هَعؼیبت   هرکبس مى کِ دایرُ ای ضکل تِ ضؼاع هَرد ًظرطؼریف 

ٍرٍد ٍ خبرٍ  از هحبدٍدُ تبِ هبدیر     .ٌّگام  ؼلی خَدرٍ اسبت 
 mahdoode:1000:هثال هیطَدپیاهک ارسال 

MAHDODE:? تعزیف محدوده 

 



 

 

 

  ِاٍلیي عدم تؼد از ًصة ردیاب ارسال کلوnasb   ُتِ ضوارُ سین کارت دستگا

جْت اطویٌاى از صحت ًصة طَسل ًصة کٌٌدُ ردیاب است. ایي دستَر طا زهاًی 

کِ هدیر ترای دستگاُ طؼریف ًطدُ است طَسل ّر ضوارُ ّوراّی عاتل اجرا هی 

طَاًد از ایي عاتلیت استفادُ تاضد ٍلی پس از طؼریف هدیر ترای دستگاُ  قل هدیر هی 

 کٌد.

 

  طؼریف هدیر دستگاُ : جْت استفادُ از پیاهک ّای ردیاب ٍ طؼییي هحدٍدیت ّاو

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

 

  )جْت  طودید ضارش سین کارت داخل دستگاُ از رٍش ضارش هستقین )ضارش تر خل

 استفادُ  گردد.

 

  ثاضد.رادضید ًیس هَجَد ٍ عاتل اجرا هیدستَرات کارتردی ردیاب در ترًاهِ اًدرٍید 

 

  ٍکلوِهی طَاًید ترای دریا ت مخریي هَعؼیت خَدرaddress   ُرا تِ ضوار

 .ًوائیدپیاهک  7000500001

 

 در صَرت داضتي ّرگًَِ سَال تا ضوارُ ّای ٍاحد  پطتیثاًی ضرکت رادضید

 طواس حاصل ًوایید . 

67636323-360 

45303057-360 


