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GPS Tracker ST-907 
User Manual 

 
بکار دستگاهشروع   

 

 24.برای اطالع از نحوه نصب و راه اندازی و استفاده از خدمات پشتیبانی  ما GPS یابرد یدخر یتشکر از شما برا با

 تماس بگیرید.  persianradyab@gmail.comو ایمیل  09391612223ساعته با شماره  تلفن 

.دهد یدستگاه را نشان م  یحکارکرد صح نحوهتابچه ک این . 

 

 

mailto:persianradyab@gmail.com
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(یشخص یانه)نسخه را یتوب سا یابیرد  

 
 

 www.sinotrackpro.com ینرم افزار یبستر ها

 که بر روی برچسب روی هر دستگاه چسبیده شده است. یابشماره شناسه در رد یکاربر نام

 که پس از نصب اپلیکیشن و ورود به برنامه در اولین فرصت تعویض نمایید. -123456پیش فرض  رمز ورود 

 

 (یلبرنامه )برنامه موبا یابیرد

 

 یدجستجو کن Google Play (Android) یا APP Store (iOS) را در SinoTrack PRO یدتوان یم

 یدکن یریبارگ QR Code از یا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
GPS SinoTrack شما  ی، ما برا یرید، لطفا با ما تماس بگ یدکن یریتحساب مد یکآنها را در  یدخواه یو م یددار یابرد یشتریاگر تعداد ب

یدعامل کنترل کن یستمدستگاه را همزمان در س ینچند یدتوان یم ین، بنابرا یمکن یم یجادا یحساب . 
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  .PIN باشد ، بدون کد Nano SIM کارت ید، با یدرا انتخاب کن GSM کارت.   1

 
 

 .یدباز کن یچرا با پ یابرد یی. پوشش باال2

 

 .یخارج یهشود ، اتصال منبع تغذ یشروع م یاب، رد GSMکارت سیم  . قرار دادن مناسب 3

 

 یدستگاه به طور معمول کار م یراشوند ز یها م یهپا ییباعث روشنا LED ی، چراغ ها یدقرار ده دستاز  یرون. دستگاه را ب4

 کند.

 

  لون و الت با معتبر است یابیرد یامشماره تلفن ، آن را قطع و پاسخ پ یریگ شماره

 

 

 است( BLANK)محل زرد  یدارسال کن یامکپ یاببه رد APN یمتنظ ی. لطفاً برا6

 APN 8030000کوتاه  پیام

(APN  نامAccess Point یریدکارت خود تماس بگ یمبا ارائه دهنده س یددان یکارت شماست ، اگر نم یمس) 

 یددارد ، لطفاً دستور را ارسال کن یازو گذرواژه ن یبه نام کاربر APN اگر

  گذرواژه APN APNuser APN 8030000کوتاه  پیام

 

 

 یدکوتاه ارسال کن یامها به سرور ما پ یابرد یمتنظ ی. برا7

 8090 45.112.204.245 8040000کوتاه  پیام
 

 

 .یدکن یابیرد ینآن را به صورت آنال یدتوان ی، م یدکن ییداگر همه موارد را تأ -8

 ، یدرا به دستگاه ارسال کن RCONF،  یدکن یدستگاه را بررس یمات، لطفاً تنظ یستن یندستگاه آنال اگر

 را پاسخ خواهد داد. یماتتنظ این

1 .APN است. یحصح 

2 .IP است. یحو پورت صح 

 است. یحعامل صح یستم. شناسه موجود در س3
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 (GPRSمدل  یاکوتاه  یامدستگاه ، )مدل پ. مدل کارکرد 4

 

 ، یدروبرو هست یشنهادیپ یاهنوز با مشکل  یا یددار یازن یستماگر به حساب ورود به س

 ( پشتیبانی آقای فتاحی تماس بگیرید 09391612223با )  تلفن  لطفا

 یدرسال کن ا    sino@sinotrack.com  -iran.sinotrack@gmail.comبه  یمیلا یا

 

 

 

1.1 LED یتوضع --- یآب GPS 

 

 

 

 GSM یتوضع --- LED ینارنج  1.2

 

 

 است 0000فرض  یشورود پرمز

است یفرض کار عاد یشحالت پ    

 .مکان نامعتبر است Vاست ،  یافتمکان در GPS A یتوضع  

 .حالت هشدار روشن است  

شود یشماره کنترل ارسال م 3هشدار به    .  

٪100 تا ٪0از  باتری  

 

 

 

 

 

یتوضع  معنی 

زدن چشمک GPS یگنالبدون س  GPS یا  شود یشروع م   

 تخوب اس GPS روی روشن

 

یتوضع  معنی 

ن زد چشمک GSM یاکارت  یمبدون س  شود یشروع م   

 خوب GSM روشن

 

mailto:-%20%20iran.sinotrack@gmail.com
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یراه اندازنصب و   
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  .به سمت آسمان پاک شود یدبا  GPS.سمت آنتن 1
 

( مشکلی ندارد یکو پالست یشهفلز قرار داد ، اما ش یرتوان ز ینم   ) 

 
 

رکردکا  

یدکن یمشماره کنترل را تنظ. 1  

شماره عبور یخال یالسر دستور  

  139504434650000 1 نمونه 

 .شماره اول است یبه معن یالسر 1رمزعبور است ،  0000است ،  یلشماره موبا 13950443465 

خوب است یمخوب است تنظ یماتدهد ، تنظ یپاسخ م یابکه رد هنگامی . 

ید . کن یمتنظ یزشماره کنترل دوم و سوم را ن یدتوان می  

 

   حالت کار. 2. 

 ST-907 و هم با یامکهم حالت کار با پ GPRS دارد. 

یمکان یتموقع یدتوان ی، م یداستفاده کن یامکو فقط از پ یدکنترل کن از طریق گوگل  آن را با تلفن همراه یدخواه یاگر م ا از ر. 1 

یدکوتاه را انتخاب کن یامحالت پ یدتوان ی، سپس م یدکن یافتتلفن همراه خود در . 

 ید، با یدرا سالها نصب کن یابرد یداده ها یدخواه یرصد شود و م ینبه صورت آنال ینبه صورت آنال یابرد یدخواه یاگر م. 2 

یدرا انتخاب کن GPRS حالت . 

.یدکوتاه ارسال کن یامپ یدتوان یانتخاب حالت م برای  

 

کوتاه یامحالت پ  

 رمز عبور 700دستور 

7000000نمونه   

خوب یمتنظ پاسخ  

کند یم ییرکوتاه تغ یامکند ، به حالت پ یم یافتدستور را در ST-907 وقتی . 

) GPRS حالت فرض یشپ ) 

710دستور رمز عبور   

7100000نمونه   

خوب یمتنظ پاسخ  

 .کند یم ییرتغ GPRS کند ، به حالت یم یافتدستور را در ST-907 وقتی

 

 

 

ید ده ییرمز عبور را تغ.ر3  

یمیرمزعبور قد یدرمزعبور جد 777 دستور  



[7] 

 

 

77712340000نمونه   

 .است یمیرمز عبور قد 0000است و  یدرمز جد1234 

 دهد یرا پاسخ م SETکرد ،  یافتدستور را در ST-907 وقتی

 

ید.کن یافتدریوند گوگل را با پ یمکان یتموقع  4 .  

669دستور رمز   

6690000نمونه   

 .کند یارسال م Google یوندکند ، مکان را با پ یم یافتدستور را در ST-907 که هنگامی

    ید.را باز کن یوندنقشه ، پ یرو یابمحل رد یبررس یبرا یدتوان می

 

 

 

 
 

 

یدرا بدست آور یتموقع یتماس تلفن . با5 . 

مکان با  یناردیاب با پیامک پاسخ می دهد  ،  یداستفاده کن یلیاز هر موبا یدتوان یم یابکارت در رد یمتماس با س برای

یدکن یرا در نقشه بررس یابتا مکان رد یدرا باز کنگوگل   یوندپ یدتوان ی.  میوندپ . 
 

 
 

دوباره  ینکهدهد ، بعد از ا یمکان معتبر را به شما پاسخ م ین، آخر یریدگ یدر مکان نامعتبر است ، با آن تماس م یابرد یوقت

کند یها را ارسال م یهکرد ، ثان یافتدر یدیمکان جد  

ید. ارسال کن یامکشما پ یبرا یدمکان جد با  

  

یدده ییررا تغ یمنطقه زمان. 6  

 E / W HH 896فرمان رمز عبور 

 (فرض یشپ) 8960000E00 نمونه

 Eشرق ،  یبه معنW است یمنطقه زمان یبه معنا 00غرب ،  یبه معن. 

خوب یمتنظ پاسخ  

 است E00 8960000 یمنطقه زمان 0 
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ارسال مکان در زمان مشخص شده هر روز.7   . 

شود یشماره کنترل ارسال م ینبه اول ینا . 

  HHMM گذرواژه 665دستور 

 HH است ، 23تا  00ساعت ، از  یانگینم 

 MM است 59تا  00است ، از  یقهدق یبه معنا. 

66500001219نمونه   

خوب یمتنظ پاسخ  

فرض( یشخاموش )پ 665رمز عبور  یدعملکرد را ببند دستور  

 6650000OFFنمونه 

یدکن یمتنظ پاسخ  

 
8  ( .Geo Fence )ارسال زنگ فقط به شماره اول 

 Open Geo Fence  211رمز عبور 

2110000نمونه   

خوب یمپاسخ تنظ  

 210رمزعبور  Geo Fence بستن

2100000نمونه   

خوب یمتنظ پاسخ  

 Geo Fence یدکن یمرا تنظ 

 متر است Geo 1000 حصار) 1000 0050000 (نهنمو

یدده پاسخ  OK 

 .یمده یم یشنهادمتر پ 1000از  یشرا ب Geo Fence ما
 

از حد )ارسال زنگ  یشب سرعتزنگ هشدار.9

کنترل( یهشدار به شماره ها  

 XXX یخال 122رمز عبور  فرمان

 120 1220000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ
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 .است KM / H ، واحد 999تا  0سرعت است ، از 

 یداز حد را ببند یشاست که زنگ هشدار ب یمعن ینباشد ، به ا XXX 0 اگر

 

 

 

 

  شده یمودهسافت پ.م10 .

یدکن یمرا تنظ یهشده اول یمودهپ مسافت  

 <M X> رمز ورود 142دستور 

X  است ، واحد متر است یهشده اول یمودهمسافت پ. 

 1420000نمونه 

 خوب است یرتصو یبازنشان پاسخ

 1420000M1000نمونه 

 1000 یخوب ، فعل یمتنظ پاسخ

 یدرا قرمز کن یشده فعل یمودهپ مسافت

 143دستور رمز عبور 

 1430000نمونه 

 .XX در حال حاضر یکل یربرداریتصو پاسخ

XX  شده ، واحد متر است یمودهمسافت پ 

 

 

 کوتاه به شماره اول( یامنگ شوک )ارسال زنگ هشدار پ. ز11

 T 181هشدار شوک باز رمز عبور 

 1810000T10نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ

T  زمان تکان دهنده ، واحد دوم است ، یبه معن 

 .است یهثان 120تا  0 از

 180بستن هشدار شوک رمز ورود 

 1800000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ
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 کوتاه به یام)ارسال پ یهشدار کم باتر .12 .

 شماره اول(

کند یکوتاه زنگ هشدار را به شماره اول ارسال م یامپ یابکم است ، رد یباتر وقتی  

 

 

 
 یعنی Bat 1 ، ٪40 یعنی Bat 2 ، ٪60 یعنی Bat 3 ، ٪80 یعنی Bat 4  .است ٪100 ی، به معنا Bat 5پر شد ،  یباتر یوقت 

 .کند یشما ارسال م یرا برا یباشد ، زنگ هشدار کمتر 1که خفاش  هنگامی.  20٪

 

 لت تماسحا.13

 حالت تماس روشن است

 رمز عبور 150دستور 

 1500000نمونه 

 خوب یمپاسخ تنظ

 

 حالت تماس خاموش است

 151دستور رمز عبور 

 1510000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ

 کنند ، یارسال م یامککنترل شماره پ یحالت مکالمه روشن باشد ، هشدارها تماس گرفته و برا وقتی

 ید.ارسال کن یامکحالت تماس خاموش است ، فقط پ وقتی

 

 

خاموش کنیدموتور را از راه دور . 14 .  

 940رمز  Cut Engine دستور

9400000نمونه   

کند یرا ارسال م یامکیپ یماتکرد ، موتور را قطع کرده و تنظ یافتدستور را در یابرد ینکهاز ا پس  

 خوب

941رمز عبور  یابیاز:  دستور موتور   
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فرستد یم یامککرده و پ یابیدستور ، موتور را باز یافتپس از در ردیاب  

ید.کن تنظیم  

 

15. APN یدکن یمرا تنظ 

 یخال APN 803رمز عبور  1 فرمان

 CMNET 8030000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ

 

 دارد یازنپسورد و  یوزرشما به  APN اگر

 803رمز عبور  2دستور 

APN یکاربر خال یخال APN یپاس خال APN 

 CMNET CMNET CMNET 8030000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ

 

 

16 .(IP  و Port یدکن یمرا تنظ( 

 password Blank IP Blank Port 804دستور 

 8090 45.112.204.245 8040000نمونه 

  خوب یمتنظ پاسخ

 

 ) است یهثان 20فرض  یشپ ( یدکن یینرا تع یفاصله زمان. 17 

 Blank T 805دستور رمز عبور 

 20 8050000نمونه 

 خوب یمتنظ پاسخ

T است ، واحد دوم است ، یفاصله زمان یبه معن 

 است ، یهثان 18000تا  10 از

 است GPRS بستن یبه معنا T = 0 وقتی

 

 .است یهثان 10 یحداقل فاصله زمان

 

 

Online Track: 
Please login from www.sinotrackpro.com or http://45.112.204.245 

Other Functions: توابع یرسا   
 
 

http://www.sinotrackpro.com/
http://45.112.204.217/
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 1. RESTART یدکن یدوباره راه انداز 

شود یم یدوباره راه انداز یابرد    . 

 

  RCONF 2.  

یدرا بخوان یابرد تنظیمات     

 

 دهد یپاسخ م یابرد

ST-907  8160528336، شناسه  ،UP 0000  ،U1  ،U2  ،U3 حالت ، GPRS 

DAILY OFF  ،GEO FENCE OFF  ،OVER SPEED OFF 

VOICE روشن ، لرزش 

 GPRSUPLOAD 20 ، زمان APN CMNET  ،،،IP 45.112.204.245 8090زنگ هشدار خاموش ، خواب خاموش ، 

 E00 یزمان منطقه

 

1.    ST-907 نسخه نرم افزار 

2. ID  : 8160528336 (یاب)شناسه رد 

3. UP   :0000  ( است 0000فرض  یشپ) پسورد 

4. U1 شماره کنترل ، یناول 

5. U2 شماره کنترل دوم 

6. U3 شماره کنترل سوم 

 ( است GPRS فرض یشپ)    GPRS حالت کار .7

8. DAILY:OFF   (فرض خاموش یشزمان گزارش روزانه ، پ ) 

9. GEO FENCE   :حصارش خامو Geo فرض خاموش یش، پ 

10. OVER SPEED   تنظیمات اولیه (–: خاموش ) سرعت بیش از حد خاموش 

11.    VOICE فرض روشن( یشروشن )حالت تماس ، پ 

 فرض خاموش( یشلرزش خاموش )زنگ شوک ، پ هشدار  .12

 فرض خاموش( یشخواب خاموش )حالت خواب ، پ حالت .13

14.  APN CMNET ،،، فرض یشپ CMNET است 

15. IP:45.112.201.245:8090 (The IP and Port) 

16. GPRS UPLOAD TIME:20 (time interval) 

 ( TIME ZONE:E00 Time zone.)     پیش فرض است  0  تنظیم منطقه زمانی عد  .17


