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بکابل شارژ ردیا

محل ورود کابل شارژ

محل ورود سیم کارت



PR1Sنمای کلی ردیاب شخصی مدل 
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Power   :روشن ردیاب/ دکمه خاموش

Light  :    چراغ قوه ردیاب را روشن می کند

(کوچک زیر ردیاب LEDیک )
SOS   : اگر توسط دستور تعیین شمارهSOS

مشخص شده باشد بعد ازSOSشماره ای برای 
دسدتااه ردرزش کوتداه SOSفشردن کلیدد 

ویبره کوچد  بعدد 3پیدا می کند و ( ویبره)
2ز ازآن، دستااه موقعیت خود را حداکثر بعد ا

دقیقه ارسال خواهد کرد

Answer  : درصورت تماس گرفتن مددیر
ردیاب به شماره سیم کارت داخدل ردیداب 

تدا 2مدت میتوانید با ناه داشتن این کلید به
ثانیه تماس را وصدل کنیدد و شدروه بده 3

مکارمه نمایید

SIM  : مکان سیم کارت
(سیم کارت  کامل وارد دستااه می شود)

USBمحل ورود کابل شارژ 

LED3 : چراغ وضعیت شبکهGPS LED2  : چراغ وضعیتGSM

LED1 :چراغ  نمایش وضعیت شارژ شدن دستااه

LED3 LED2

LED1



مراحل فعال سازی به روایت  تصویر
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تهیه سیم کارت+  خرید دستگاه از سایت رادشید و یا نمایندگی های مجاز رادشید  •1

ساعت قبل از فعال سازی و قرار دادن سیم کارت درون دستگاه8دریافت ردیاب توسط مشتری و شارژ دستگاه به مدت •2

https://spa.radshid.comثبت نام ردیاب خریداری شده در سامانه ردیابی رادشید به آدرس اینترنتی •3

جاسازی ردیاب در مکان مورد نظر و انجام تست های اولیه صحت فعال سازی•4

انجام تنظیمات براساس نیازهای شخصی با استفاده از کدهای دستوری و استفاده از دستگاه•5



پیشنهاد می شود از سیم کارتهاای . نماییدبررسی را سیم کارت GPRSتهیه کنید و فعال بودن سیم کارت و فعال بودن قابلیت سایز کامل ابتدا یک سیم کارت اعتباری

.(رقرار نموددر سیم کارتهای پیام رسان امکان برقراری تماس صوتی وجود ندارد و فقط می توان با پیامک با دستگاه ارتباط ب. )استفاده گردد( نه پیام رسان)عادی 

ثانیه نگه دارید، در این حالت دستگاه با یک 3را به مدت Powerسیم کارت را درون ردیاب قرار دهید و پس از اطمینان از صحت جایگذاری سیمکارت، دکمه

.روشن شدن خود را اطالع می دهد( ویبره) لرزش کوتاه 

قرار می گیرد، در این حالت دستگاه کمترین مصرف انرژی Sleepدستگاه بعد از روشن شدن در حالت 

در این حالت از طریق . روز به فعالیت خود ادامه دهد5را داشته و اگر باطری کامل شارژ باشد می تواند تا 

.پیامک می توان موقعیت دستگاه را دریافت نمود

PR1Sفعال سازی ردیاب شخصی مدل 
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خاموش/ دکمه روشن

محل قرارگیری سیم کارت
جهت صحیح ورود سیم کارت

(گوشه مورب روبه باال سمت راست)



PR1Sفعال سازی ردیاب شخصی مدل 
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را به شماره ی "NASB"بعد از روشن شدن دستگاه و حاصل شدن اطمینان از وضعیت مناسب ردیاب، با توجه به وضعیت چراغ های دستگاه، ابتدا کلمه ی 

.سیمکارت دستگاه ارسال نمایید

:، برای دستگاه خود یک مدیر تعریف کنید که دستگاه جوابی به صورت زیر به شما می دهدModirشما همچنین می توانید با ارسال کلمه ی 

Set Admin : 9123456789

.به دستگاه، لینک موقعیت ردیاب را دریافت نماییدGetpointاکنون دستگاه شما آماده است و می توانید با ارسال دستور 

.با استفاده از کابل شارژ همراه دستگاه، شارژ نماییدساعت 8پیش از استفاده از دستگاه ردیاب، آن را به مدت : 1نکته 

اب برقارار ل ردیاز قابلیت های ویژه این ردیاب می توان به قابلیت مکالمه اشاره نمود این قابلیت با  تماس گرفتن مدیر ردیاب به شماره سیم کارت داخ:2نکته 

. ثانیه نگه داشته شود تا  تماس گرفته شده وصل و بتوان مکالمه را آغاز نمود3تا 2به مدت Answerمی گردد و برای پاسخ به تماس کافی است کلید 



وضعیتمفهوم وضعیترنگ چراغنام چراغ

LED 1
قرمز ثابت

.ردیاب در حال شارژ می باشدچراغ وضعیت شارژ دستگاه 

LED 2

آبی چشمک زن 
-

آبی ثابت
GSMچراغ وضعیت 

در این حالت دستگاه شبکه را شناسایی( : ثانیه 5هر )آبی چشمک زن 

،(البته برای اعالم روشنی دستگاه هم همین حالت را دارد) کرده است 

اگر سیم کارت در ردیاب قرار داده نشده باشد ردیاب روشن نمی شود 

.و چراغ ها خاموش هستند

شبکه را شناسایی نکرده است: آبی ثابت 

GSMدر حال شناسایی شبکه : آبی چشمک زن با سرعت 

LED 3
.سبز چشمک زن می باشدLED3مشکلی نداشته باشد GPSاگر وضعیت شبکه GPSچراغ وضعیت شبکه سبز چشمک زن

PR1Sردیاب شخصی مدل LEDراهنمای چراغ 
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PR1Sردیاب شخصی مدل روش های مکان یابی
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ردیابی از طریق پیامک: الف

یامکی شامل باشد، می توان با شماره سیم کارت تماس گرفت در این حالت حداکثر بعد از دو دقیقه پ( نه پیام رسان) اگر دستگاه دارای سیم کارت عادی 

.لینک موقعیت برای فرد تماس گیرنده ارسال می شود

واهد در یک پیامک به سیم کارت دستگاه ارسال شود، دستگاه موقعیت خود را حداکثر بعد از دو دقیقه ارسال خaddressیاgetpointاگر عبارت های

  .کرد

، دستگاه موقعیت خود ثانیه3به مدت حداقل SOSمشخص شده باشد، بعد از فشردن کلیدSOS، شماره ای را برایSOSاگر با دستور تعیین شماره

(مراجعه شودSOSبه قسمت توضیحات)  .ارسال خواهد کرددقیقه 2را حداکثر بعد از 



PR1Sردیاب شخصی مدل روش های مکان یابی
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ردیابی از طریق وب سایت، نرم افزار موبایل و تلگرام: ب

shocksleepامک پیال این دستگاه می تواند مسیر یابی دقیقی را به سرور ارسال نماید برای انجام این مهم ، الزم است ابتدا مد دستگاه تغییر یابد که با ارس

 .به سیم کارت دستگاه و دریافت پاسخ ، دستگاه به مد مسیریابی می رود

یت ارسال با توجه به تنظیمات اولیه انجام شده یک موقع( مانند جیب فردی که در حال حرکت است)در این مد اگر دستگاه در یک وسیله متحرک قرار گیرد 

رفته که با ارسال پیامک ، تماس تلفنی و یا حرکت Standbyمی کند و بعد از گذشتن دو دقیقه از زمان توقف دستگاه برای مدیریت مصرف باطری به حالت

.مجدد از این حالت خارج می شود

.خارج می شود ، اگر دستگاه به اندازه کافی تکان را احساس نکند ، از این حالت خارج نمی گردد StandByدر این حالت دستگاه با لرزش از حالت: نکته



وضعیتمفهوم وضعیت

عسه ویبره کوتاه و مقط

و یا به صورت غیر GPSیا به صورت دقیق و از طریق نشان دهنده این است که در لحظه ایجاد این ویبره موقعیت آن مکان دریافت شده

ها این موقعیت برای سرور ارسال شده است تا از طریق  وب سایت ، نرم افزار موبایل و  BTSدقیق از طریق موقعیت تقریبی سیم کارت و

 SOSطبق دستورات پیامکی تعریف شده باشد، لینک موقعیت برای شماره SOSتلگرام قابل مشاهده باشد، همچنین اگر شماره تلفن 

 .ارسال می گردد

ویبره ممتد و بلند

تالش SOSنشان دهنده آن است که متاسفانه امکان دریافت موقعیت برای دستگاه مهیا نشده و کاربر باید مجدداً با فشردن کلید 

  SOSتا زمان اعالم حالت اتفاق افتاده برای ردیاب، کلید ، SOSبعد از فشردن کلید :  نکته .  نماید تا موقعیت را دریافت نماید

، می توان مجدداً از این کلید استفاده نمود( سه ویبره یا ویبره ممتد) فعال نخواهد بود و بعد از اعالم وضعیت 

PR1Sردیاب شخصی مدل SOSراهنمای کلید نقطه زنی 
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در این حالت حداکثر بعد از  دو . شده است، SOSثانیه نگه داشته شود، دستگاه با یک ویبره کوتاه اعالم می کند که متوجه درخواست3به مدت  SOSاگر کلید قرمز رنگ

:دقیقه یکی از دو حالت زیر اتفاق می افتد
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IOS

android

بخش ثبت نام در سامانه ردیابی تحت وب و نرم افزار های تلفن همراه

Web
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ثبت نام سامانه ردیابی رادشید

.شما می توانید از طریق سامانه ردیابی رادشید اقدام به ثبت نام دستگاه خود نمایید

مراجعه کرده و در WWW.SPA.Radshid.comجهت این کار کافیست به آدرس  اینترنتی 

ام کلیک قسمت ثبت نام، اطالعات درخواستی  را وارد نمایید و در پایان کار بر روی گزینه ثبت ن

.کرده تا ثبت نام شما تکمیل و نهایی گردد 

نترنتیایآدرسهمینبهاستکافیارسالیگزارشاتبهدسترسیبراینامثبتاتمامازپس

بانتخاخودبراینامثبتزماندرکهعبوریرمزوکاربرینامکردنواردبااینبارومراجعه

.نماییداستفادهسامانهامکاناتازوشویدسامانهواردایدنموده

اه خود شماره سریال دستگاه و شناسه ثبت نام را می توانید بر روی جعبه دستگ: نکته مهم 

مشاهده نمایید

http://www.spa.radshid.com/
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دانلود راهنمای کار با سامانه ردیابی رادشید

https://radshid.com/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf
https://radshid.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.pdf
https://radshid.com/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.pdf
https://radshid.com/wp-content/uploads/2021/07/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7.pdf
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ثبت نام نرم افزار ردیابی تلفن همراه رادشید

.کنیدامنثبتبهاقدامخودهمراهتلفنرویبررادشیددستیارافزارنرمنصبودانلودبامیتوانیدهمچنین

بابنابراینباشد،میرادشیدسامانهطریقازنامثبتمشابهدقیقارادشیددستیارافزارنرمطریقازنامثبت

.نماییدنامثبتبهاقدامدرخواستیاطالعاتورود

کنیدیردیابراخوددستگاهوشدهواردخودگذرواژهوکاربرینامباافزارنرمطریقازنامثبتتکمیلازپس
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فعال سازی ربات تلگرام رادشید

.کنیداستفادهراحتیبهتلگرامرباتازمیتوانیدرادشیدIOSواندرویدافزارنرمیاردیابیسامانهدرنامثبتصورتدر

:دهیدانجامرازیرمراحلاینترنتبهاتصالازاطمینانازبعدوشدهتلگرامبرنامهواردکافیست

.کنیدجستجوراRadshid_bot@کلمهجستجودکمهازاستفادهبا-1

.کنیدکلیکStartدکمهرویسپس-2

.شودمیارسالتلگرامرباتبرایایدکردهنامثبتتلگرامدرآنباکهایشماره"همراهشمارهارسال"کلیدزدنبا-3

.ایدکردهتعریفسرپرستعنوانبهرادشیدسامانهدرکهباشدایشمارههمانشمارهاینباشیدداشتهتوجه



کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

چگونه از وضعیت ردیاب خود 

مطلع شویم؟
.با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ وضعیت سیستم را  به شما گزارش می دهد

nasb
یا 

check

چگونه برای ردیاب خود مدیر 

تعیین کنیم؟

د از آن، با ارسال یکی از این دو دستور شماره فرستنده پیام،  به عنوان مدیر ردیاب ثبت می گردد و بع

SOSاین شماره به عنوان شماره . دستگاه صرفاً به تماس و پیامک های مدیر دستگاه پاسخ می دهد

. نیز برای مدیر ارسال می شود SOSنیز تعریف می شود و پیامک مربوط به 

RegisterMe 

یا 

modir

چگونه از آخرین موقعیت مکانی

ردیاب مطلع شویم؟
.با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ لینک آدرس را  برای شما ارسال می کند

Getpoint
یا 

address

 PR1Sکدهای دستور پیامکی ردیاب
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

lbs.برای شما ارسال خواهد شدLBSبا ارسال این دستور، لینک مختصات حاصل شده از  مطلع شویم؟  LBSچگونه از مقدار 

چگونه مدیر ردیاب خود را تغییر دهیم ؟
ه ذکر است الزم ب. با ارسال این دستور، مدیر جاری دستگاه و کلیه کاربران معرفی شده به دستگاه حذف می گردند

.ارسال این دستور فقط توسط مدیر فعلی ردیاب امکان پذیر می باشد
resetmodir

چگونه می توان به سایر افراد جهت 

دریافت گزارشات دسترسی بدهیم؟

.شته باشندبا ارسال این دستور عالوه بر مدیر شماره های دیگری نیز می توانند به گزارشات دریافتی دسترسی دا

adduser:+989121234567:   مثال و فرمت پیامک 
Adduser

 PR1Sکدهای دستور پیامکی ردیاب
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

چگونه مطلع شویم چه 

کسانی به گزارشات 

دریافتی دسترسی دارند؟

.  با ارسال یکی از این دو دستور، شماره مدیر دستگاه و شماره کاربرهای فعلی پیامک می گردد

user 
یا 

GetUser

چگونه شماره ای را جهت 

 SOSدریافت هشدارهای 

تعیین کنیم؟

یر را در زمان تعریف مدیر، این پیامک به صورت خودکار برای مدیر ارسال می گردد اما با ارسال این دستور می توان شماره مد

پیامک فقط به این SOSتغییر داد و شخص دیگری را جهت دریافت هشدار مشخص نمود با این دستور بعد از فشردن کلید

SOS:+989123456789:                                                         مثال و فرمت پیامک .      شماره ارسال می شود

SOS

چگونه تعیین کنیم که

ردیاب پس از طی کردن 

یک مسافت مشخص ارسال 

اطالعات کند؟

در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک  بر اساس متر مشخص می شود

یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطالعات انجام شود باید متر200برای مثال اگر خواسته شود که هر . ارسال اطالعات نماید

:                                                         مثال و فرمت پیامک .  دستور را به صورت زیر به کار برد

.برای دستگاه ارسال نمودمقدار صفراین قابلیت کافی است پیامکی با غیر فعال کردنبرای 

distance
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

ال چگونه تعیین کنیم که ارس

اطالعات  در زمان حرکت 

ردیاب هر چند ثانیه یکبار 

انجام شود؟

، در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک  بر اساس ثانیه مشخص می شود

دقیقه یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطالعات انجام شود باید2برای مثال اگر خواسته شود که هر . ارسال اطالعات نماید

 ontime:120:                                                                 مثال و فرمت پیامک .  دستور را به صورت زیر به کار برد

هبرای دستگامقدار صفراین قابلیت کافی است پیامکی باغیر فعال کردناست برای65000حداکثر ثانیه این دستور مقدار 

.ارسال نمود

ontime

ال چگونه تعیین کنیم که ارس

اطالعات  در زمان توقف ردیاب 

هر چند ثانیه یکبار  انجام 

شود؟

در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان توقف کامل و عدم حرکت نیز بر اساس میزان ثانیه تعریف شده 

. ارسال اطالعات داشته باشد

تگاه برای دسمقدار صفراین قابلیت کافی است پیامکی باغیر فعال کردناست برای65000حداکثر ثانیه مجاز این دستور مقدار 

ارسال نمود

:                                                                        ثانیه 3600برای مثال با تنظیم این دستور روی 

.وارد نمودصفراین قابلیت باید میزان ثانیه را غیر فعال کردنبرای

offtime
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

فتند چگونه تعیین کنیم که با قرار گر

در پیچ جاده و تغییر زاویه ردیاب 

ارسال اطالعات انجام دهد؟

با ارسال این دستور در زمان حرکت ردیاب، در صورت تغییر جهت حرکت به میزان زاویه تعریف شده ، 

.ردیاب موقعیت جدید را برای سرور ارسال می کند

( :                                       مقدار بر اساس درجه است)مثال و فرمت پیامک 

.را روی صفر تنظیم نمودمقدار زاویهزاویه باید غیر فعال کردنبرای 

angle

چگونه از سرعت غیر مجاز

خودرو مطلع شویم؟

در صورتی که سرعت خودرو باالتر از سرعت ماکزیممبا ارسال این دستور و تعیین سرعت مدنظر، به عنوان 

.   حد تعیین شده برود به مدیر، پیامک هشدار سرعت ارسال می شود

Speed:120:                                                                                مثال و فرمت پیامک 

speed
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

چگونه دستگاه ردیاب را در حالت  

SLEEPقرار دهیم؟

رفته و فقط با پیامک یا تماس از آن حالت sleepبا ارسال این دستور، دستگاه به حالت 

.خارج می شود
sleep

با چه تنظیمی می توان به محض 

روشن شدن خودرو از آن مطلع شد؟
carsleep.با روشن شدن ماشین شروع به ارسال اطالعات می کند

با چه تنظیمی ردیاب با شوک حرکتی، 

طی کردن مسافت و گذشت زمان

ارسال  اطالعات می کند؟

با ارسال این دستور، دستگاه به حالت آماده خواهد رفت و به محض تحریک سنسور حرکت 

.بر اساس زاویه ، مسافت و یا زمان تعیین شده به سرور نقطه ارسال می نماید
shocksleep
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

در صورت تعیین محدوده ، 

چگونه 

می توان به محض ورود

و خروج از آن مطلع شویم؟

یت فعلی با ارسال یکی از این دو دستور میتوان محدوده ای مجازی به صورت دایره برای دستگاه تعریف نمود که مرکز آن موقع

وده به پس از تعیین این دستوردر صورت ورود و خروج از این محد. ردیاب و شعاع آن مقدار تعریف شده برای دستگاه می باشد

را به   MAHDOODE:1000متر دستور 1000برای مثال جهت تعریف محدوده ای به شعاع .مدیر پیامک ارسال می شود 

موقعیت دستگاه ارسال نمایید در این صورت دستگاه محدوده ای دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف میکند که مرکز آن

.فعلی خودروی شماست و در صورت ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال خواهد کرد

geofence 

یا 

mahdode

مچگونه دستگاه را تنظیم کنی

که با هر ثبت نقطه به صورت 

پیامک در سرور نیز این ثبت 

انجام شود؟

ز این دستور در صورتیکه الزم باشد بعد از هر بار دریافت نقطه به صورت پیامکی، دستگاه یک نقطه نیز در سرور ثبت کند ا

.استفاده می شود 

sms2gprs:1ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک    فعال کردن

 sms2gprs:0ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک                           غیرفعال کردن

را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه sms2gprsهمچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن می توان عبارت 

.استپیش فرض غیر فعالاین قابلیت به صورت . پیامک نمود

Sms2gprs:1

sms2gprs:0

 PR1Sکدهای دستور پیامکی ردیاب
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

را فعال یا  SOSچگونه هشدار پیامکی 

غیر فعال کنیم؟

:کافی است به صورت زیر عمل کرد  SOSبرای فعال یا غیر فعال سازی هشدار پیامکی 

SOSSMS:1:                                                                                   با ارسال دستورفعال سازی

SOSSMS:0:                                                                                 با ارسال دستورغیرفعالسازی

.را ارسال نماییدSOSSMSجهت مشخص کردن وضعیت فعال بودن یا نبودن این هشدار دستور 

Sossms:1

sossms:0

ارسال مختصات موقعیت ردیاب با 
تماس تلفنی

.با ارسال این دستور  و به ازای تماس، دستگاه تماس ورودی را قطع نموده و مختصات را ارسال می نماید

.این حالت پیش فرض دستگاه است

masiryabi 
یا

Trackerok

یم توانید اقدام کنید15تا 1جهت تنظیم صدای میکروفون با ارسال پیامک از ؟چگونه صدای میکروفون را تنظیم کنیم

mic:15:                                                                                              مثال و فرمت پیامک 
mic
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

چگونه تماس دوطرفه را فعال کنیم؟
دارا بودن قابلیت مکالمه می باشد که از طریقPR1Sیکی از قابلیت های اصلی ردیاب 

این کد دستوری می توانید تماس دو طرفه را فعال کنید 
useranswer

toneبا این دستور میزان صدا خروجی بلندگو تنظیم می گرددم؟چگونه میزان صدا خروجی بلندگو را تنظیم کنی

 PR1Sکدهای دستور پیامکی ردیاب
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

چگونه با دستور پیامکی

ر دریافت شارژ را فعال یا غی

فعال کنیم؟

ا غیر فعال در صورت استفاده از سیم کارت دائمی و یا عدم نیاز  به دریافت میزان اعتبار سیم کارت ، می توان این قابلیت ر

. نمود

Charge:0:    دریافت شارژغیر فعال کردن

Charge:1:                                                                                                      دریافت شارژفعال کردن

را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه chargeبودن می توان عبارت  غیرفعالیا فعالهمچنین برای بررسی وضعیت 

عبارتاست و برای دریافت شارژ به صورت اتوماتیک بایدپیش فرض غیر فعالاین قابلیت به صورت . پیامک کنید

Charge:1را ارسال نمود.

Charge:1

Charge:0

چگونه از کد 
USSDاستفاده کنیم؟

تور را توسط دستگاه استفاده می شود ، در اینصورت دستگاه در پیامکی پاسخ اپرا ussdاز این دستور برای اجرای یک کد

. ارسال می کند

 runussd:*141*1#. با این دستور، شارژ سیم کارت ایرانسل مشخص میشود:   مثال 

Runussd  

[USSD CODE]  
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کد دستوریشرح وضعیتکاربرد کد دستوری

تتنظیم فرمت یافتن شارژ سیمکار

اه میزان شارژ را اعالم می کنند، با این دستور می توان کد مربوطه را در دستگUSSDاپراتورهای مختلف با کدهای مختلف 

 Ucharge:ussdcode,str1,str2ست نمود                         

   Ucharge:*141*1#,rial,irr: مثال 

.است *141*1#در این مثال کد دریافت شارژ برای ایرانسل تنظیم شده که معادل 

آمده باشد را به عنوان میزان شارژ rialدر پاسخ اپراتور اولین عددی که قبل از عبارت irrو  rialدر صورت وجود عبارت 

را جستجو کرده و اولین عدد قبل از  irrوجود نداشت  عبارت rialدر نظر گرفته و در وب سایت درج می کند ، اگر عبارت 

.آن را به عنوان میزان شارژ در وب سایت درج می کند

ucharge

cpureset.ارسال این دستور ردیاب را خاموش و مجدد روشن می کند چگونه ردیاب را ریست کنیم؟
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مثالنوع فرمانشرح وضعیت

SOSچگونه کاربر دریافت کننده  هشدار 

را فعال کنیم؟
sosuser.را فعال کنیم sosبا این کد دستوری میتوان شماره دریافت کننده 

eraseflash.از این دستور برای پاک کردن اطالعات بر روی حافظه داخلی استفاده می شودپاک کردن تمام حافظه فالش اکستنرنال
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دشرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشی
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مشکلهرگونهبروزصورتدرمستمرمشاورهقالبدررادشیدازشدهخریداریخدماتوکاالبرعالوهتااستآمادههموارهرادشیدپشتیبانیتیم

تلفنی،ماستطریقازرادشیدپشتیبانیتیماینبرعالوه.رساندیاریراشماردیابازاستفادهنحوهونصبخرید،زمینهدرمشاورهیاواحتمالی
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گارانتیازه،واسطوجودعدموکشورداخلدرتولیددلیلبهرادشیدمحصوالتکلیهکهاستنکتهاینذکرباشدمیاهمیتحائزبینایندرآنچه

.هستندمندبهرهواقعی

.باشندمیبرخوردارگارانتیسالیکوفروشازپسخدماتسالپنجازنامثبتزمانازاقالم،اینکلیهکهترتیباینبه



دشرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشی
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.کاالی معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان این شرکت، تعمیر خواهد شد. 1

توسط دستکاریمشاهده هرگونه آثار ضربه فیزیکی، آب خوردگی، شکستگی، خراشیدگی و تاب برداشتن، آتش سوزی، مخدوش بودن برچسب گارانتی، تعمیرات و. 2

.افراد غیر مجاز، کاال را از شمول گارانتی خارج می کند

ت کاال به واحد بوده و این بدین معناست که عالوه بر شرایط گارانتی معمولی کلیه هزینه های رفت و برگشگارانتی طالیی یکماه اول گارانتی رادشید به عنوان . 3

.گارانتی رایگان می باشد

ربران بعد از ثبت در مورد دستگاه ردیاب پاوربانکی رادشید با توجه به اینکه فعال سازی تنها توسط واحد تولید انجام می پذیرد و کا( : ردیاب پاوربانکی رادشید). 4

موده و برای لمپ نا پنهایی خرید خود باید سیم کارت مدنظرشان را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند تا واحد فنی ، سیم کارت را درون برد جاسازی و دستگاه ر

مدل دستگاه در شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش این دستگاه با سایر دستگاه های تولیدی متفاوت می باشد و باز شدن قاب و پلمپ این. مشتری ارسال نمایند

.آن می باشدساله 5خدمات پس از فروش و گارانتی یکساله خارج از شرکت رادشید به منزله خارج شدن ردیاب از 

https://radshid.com/Product/shop-personal-tracker/%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c/


محصوالت رادشید
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