.

TR-06Pro
راهنمای نصب سریع

ضمن تشكر از انتخاب شما ،لطفا قبل از نصب دستگاه راهنمای
آن را به دقت مرور كنيد .
ابتدا سيم كشي دستگاه را مطابق نقشه نصب نمایيد سپس
یك سيم كارت فعال بدون پين كد را داخل دستگاه گذاشته
،كليد دستگاه را روشن و آن را به سيم گشي نصب شده وصل
نمایيد.
در صورت نياز به استفاده از ميكروفن و شنود داخل كابين،
سوكت ميكروفن را وصل نمایيد .دكمه درخواست كمك
اضطراری نيز به سوكت مربوطه وصل ميشود.

* دقت شود سيم كارت پين كد نداشته باشد واینترنت سيم
كارت فعال باشد.قبل از اتصال دستگاه به برق و روشن كردن
دستگاه  ،سيم كارت را داخل دستگاه قرار دهيد.
در این زمان  ،تنظيمات مربوط به شماره راننده و تماس های
اضطراری را انجام ميدهيم .این كار با استفاده از برنامه های
موبایل یا وب سایت ميسر گردیده وهمچنين با ارسال پيامك
توسط سيم كارت صاحب خودرو به دستگاه امكان پذیر است-
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تنظيم اپراتور سيم كارت

#نام اپراتورAPN,
نام اپراتور ایرانسل MTNIRANCELL
نام اپراتور همراه اول MCINET


معرفي شماره های اضطراری

#شماره سوم  ,شماره دوم  ,شماره اولSOS,A,
این شماره ها قابليت شنود دارند و نيز كليه هشدار ها از طرف
ردیاب به این شماره ها اس ام اس و تماس یكطرفه برقرار
ميشود .



تنظیم شماره مرکز
#شماره رانندهCENTER,A,

این شماره قابليت خاموش كردن خودرو را دارد(.توجه داشته
باشيد كه این دستور توسط یكي از شماره های اضطراری باید
ارسال گردد)
اكنون دستگاه آماده استفاده ميباشد ،برای استفاده از سرور
آنالین به سایت  WWW.IRSMT.IRو پنل ردیابي مراجعه
فرمایيد  .شماره سریال یا  IMEIشما كه پشت جعبه دستگاه
قرار دارد نام كاربری و رمز عبور پيش فرض شما  6رقم آخر شماره
سریال ميباشد كه پس از ورود ميتوان آن را تغيير داد.
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مشاهده موقعيت آفالین با لينك گوگل

URL#
یا
123
با ارسال این دستور یك لينك حاوی موقعيت خودرو دریافت
ميكنيد كه با استفاده از اینترنت موبایل خود ميتوانيد محل
خودرو را بر روی نقشه مشاهده نمایيد.



خاموش كردن ماشين

RELAY,1 #
در صورت ارسال این دستور ،اگر ماشين در حال حركت باشد،
زماني ماشين خاموش ميشود كه سرعت به زیر  01كيلومتر
برسد .همچنين ميتوانيد با برنامه های موبایل و یا از طریق وب
سایت خودرو را خاموش كنيد.
نكته :این گزینه فقط در صورت نصب رله قطع كن امكان پذیر
است


برای روشن شدن مجدد ماشين نياز به ارسال
SMSزیر ميباشد:

RELAY,0 #

4



تنظيم هشدار روشن شدن خودرو

ACCALM,X#
 Xبرابر با  ONو یا  OFFميباشد كه در صورت فعال بودن این
دستور هر زمان كه خودرو روشن یا خاموش شود یك پيام به
مالك خودرو ارسال ميگردد.


سرعت غير مجاز

با تنظيم عملكرد زیر ،اگر خودرو از سرعت مجاز عبور كند دستگاه
سرعت خودرو را به شما هشدار ميدهد .

,1#سرعت,زمان بر حسب ثانيهSPEED,ON,
مثال :
SPEED,ON,20,140,1#
با دستور باال اگر خودرو به مدت  02ثانيه با سرعت  042كيلومتر
حركت كند به مالك اس ام اس و همچنين در سایت اعالم
ميكند.
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كنترل پارامتر های دستگاه

PARAM#
با ارسال این دستور یك پيامك حاوی شماره سریال،شماره های
اضطراری،شماره مركزی،ساعت دستگاه و ...را دریافت ميكنيد..


كنترل وضعيت كلي دستگاه

STATUS#
با ارسال این دستور،دستگاه در پاسخ  ،وضعيت دستگاه را كه
شامل موارد ذیل است برای ما ارسال ميكند:
قدرت باطری،وضعيت اینترنت سيم كارت،آنتن دهي سيم
كارت،آنتن دهي ماهواره های جي پي اس،وضعيت سویيچ و ...


تنظيم رمز عبور (برای ارسال اس ام اس)

PWDSW,ON#
با ارسال این دستور رمز دستگاه فعال گردیده و پس از آن بعد
از كليه دستورات باید رمز وارد گردد تا دستگاه پاسخ مربوطه را
بدهد.
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به عنوان مثال به جای URL#شما باید دستور URL,000000#
را ارسال نمایيد .
*رمز پيش فرض برای اس ام اس دستگاه  000000ميباشد.


تغيير رمز عبور

#رمز جدید,رمز قدیمPASSWORD,

برخی از هشدار های احتمالی که از دستگاه دریافت میکنید عبارت
است از:
قطع شدن برق اصلی 1-CUT OFF POWER
فعال شدن شوک سنسور 2-VIBRATION ALARM
جابجایی خودرو در وضعیت خاموش 3-MOVEING ALARM
ضعیف شدن باطری بدلیل نبود برق اصلی 4-LOW BATTERY
هشدار اضطراری که به واسطه فشردن کلید آن 5-SOS ALARM

از داخل خودرو دریافت میشود.
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درصورت نیاز به پشتیبانی نیز میتوانید به بخش آنالین
سایت مراجعه نمایید

WWW.IRSMT.IR
TELEGRAM.ME/IRSMT_BOT
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