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SinoTrack GPS TRACKER 

USER MANUAL 

 

PREFACE 

 
  یات کتابچه راهنما نحوه کارکرد روان دستگاه را با جزئ  ینا   .GPS SinoTrack یابرد  یدخر   یبا تشکر از شما برا

که هر گونه   یداش.  لطفاً توجه داشته بیدکتابچه راهنما را به دقت مطالعه کن  یندهد ، لطفاً قبل از استفاده از دستگاه ، ا  ینشان م

فروش محصول   ینکتابچه راهنما در آخر  یشود.  هر بار به روزرسان  یانجام م  یقبل  اطالعکتابچه راهنما بدون    یبه روزرسان

        .راهنما بر عهده نخواهد گرفت ینقصور در ا یادر قبال هرگونه خطا  یقانون یتیمسئول  یچشود.  سازنده ه یمنتشر م

                              

 عملکرد

را   SMS موجود کار می کند ، می تواند اهداف  GPS و ماهواره های  GSM / GPRS این محصول که بر اساس شبکه
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را به   AGPS و  GPS و اینترنت تعیین و کنترل کند.  پیشرفته ترین فناوری موقعیت یابی دوگانه  SMS  ،APP از طریق

 .کار می گیرد

 

 مشخصات محتوا 

 ابعاد 

ST-905 80 * 68 * 22  میلی متر 

ST-915 112 * 78 * 28  میلی متر 

ST-925 112 * 78 * 45  میلی متر 

 گرم   500گرم ،  300گرم ،  150 وزن

 GSM / GPRS شبکه 

 مگاهرتز  850/900/1800/1900 باند 

 GPS -159dBm حساسیت

 متر  GPS 5 دقت

 DC 5V == 1.0A ورودی شارژ 

 باتری 

ST-905  3.7باتریV 5000mAh 

ST-915  3.7باتریV 10400mAh 

ST-925  3.7باتریV 20800mA 

 روز  240روز ،  120روز ،  60 عمر باطری بترتیب 

 درجه سانتیگراد  85درجه سانتیگراد تا +   40- دمای ذخیره سازی 

 درجه سانتیگراد   55درجه سانتیگراد تا  20- دمای عملیاتی 

 ٪ غیر متراکم 95 -٪ 5 رطوبت 

  

 

 به عنوان مثال ST-915) سخت افزار حاتیتوض .)2
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 . شیار سیم کارت  3چراغ نشانگر                               .USB.                                2 پورت .1   

 . آهن ربا قوی6                    . سنسور القایی             5        پالگین سیلیکون                          .4 

چراغ شاخص  یت وضع ی معن   

 GPRS اتصال جامد -نور زرد 

 وجود ندارد GPRS سیگنال براق -نور زرد 

 GPS اتصال جامد -نور آبی 

 وجود ندارد GPS سیگنال فلش -نور آبی 

 

اده در این مدل کار می کند. لطفاً از سیم کارت بدون پین کد استف  GSM فقط سیم کارتGSM توجه راهنمای نصب سیم کارت 

 .داشته باشد GSM استفاده می کنید ، لطفاً تأیید کنید که باید عملکرد4Gیا  3Gاگر از کارت . کنید

.  

 دستگاه را روشن کنید : .3

 .وارد کنید محل نصب سیم کارتپوشش الستیکی را باز کنید ؛  سیم کارت )تراشه باال( را به  •

   .روشن استو آبی ( های نشانه ) زرد هنگام قرار دادن سیم کارت ، چراغ  •

 GPS را دریافت می کند و در صورت عدم وجود سیگنال GPS موقعیت GPS دستگاه در صورت وجود سیگنال •
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 .را دریافت می کند LBS موقعیت

   .هنگام برداشتن سیم کارت ، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود •

 smsردیابی با .4

 .خالی است SMS توجه فضای زرد در دستور

به    6690000یا ارسال پیام   Google Maps با شماره تلفن سیم کارت در ردیاب تماس بگیرید ، پیوند موقعیت  .1.4 

 .شماره تلفن سیم کارت در ردیاب دریافت خواهید کرد

 

 .  تنظیم شماره مدیر )پس از تنظیم شماره مدیر ، تمام عملیات پیامکی دستگاه فقط تحت این شماره است(  4.2

 .این شماره تلفن شماره تلفن همراه خود شما است نه شماره سیم کارت در ردیاب 1رمز شماره تلفن دستور    

 !پاسخ تنظیم خوب  

132657901800000 1 

 

 مانیتور صوتی 

 ارسال کنید ،  GPS Tracker را به 66از شماره کنترل ، دستور 

 .ردیاب با این شماره کنترل تماس می گیرد

 

گ هشدار بیش از حد ، زنگ سنسور لرزش یا زنگ هشدار باتری کم باشد ، هشدار را به شماره مدیر هنگامی که واحد در زن

 کند.  ارسال می

 

 کنسل کردن شماره ادمین

 D101#دستور : 

 !SET OKپاسخ : 

 تنظیم بیش از حد زنگ هشدار  .3.4 
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     ）Suppose speed is 70km/h（ :0000122 070دستور:

      SET OKپاسخ:  

 

 

 .دقیقه به شماره مدیر  5کیلومتر در ساعت باشد ، زنگ هشدار سرعت پیام را ارسال می کند!  هر  70تی سرعت  بیش از وق

 :کنسل نمودن بیش از حد زنگ هشدار

 0000122 0دستور: 

 SET OKپاسخ:  

 

 . تنظیم هشدار لرزش 4.4

 1810000T10دستور: 

 !SET OKپاسخ با پیامک: 

 

Note  Pls:  دقیقه ثابت نگه می دارد ، این عملکرد کار می کند.  ردیاب زنگ هشدار  5به مدت    : ردیاب را SMS   را ارسال

 .می کند!  وقتی واحد شوکه شد به شماره مدیر مراجعه کنید

 

 :کنسل نمودن هشدار لرزش

 1810000T0 دستور :

 !SET OKپاسخ: 

 

 ( عال استفرض کارخانه ف  یشپ یمات)تنظ  یدهشدار را خاموش کن یمتنظ .5.4

 TAKEOFF0000 1 دستور:

 !SET OKپاسخ با پیامک: 
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Note :  تحت پوشش دوباره   یی سنسور القا ین ضد حذف وجود دارد.  اگر ا  ییدر پشت دستگاه سنسور القا

 کوتاه  یام با پ SOS و شماره  یر دارد!  به شماره مد  یپوشانده نشود. هشدارها را برم

 :لغو هشدار را خاموش کنید

 TAKEOFF0000 0دستور:  

 !SET OK پاسخ:

 

 تنطیم حالت کار دستگاه .6.4

 WORK-Keep  10000  روز  7حالت کارهرmAh 

 WORK0000: دستور

 !SET OKپاسخ: 

 )ردیاب به کار خود ادامه داده و داده ها را با فاصله زمانی ارسال می کند(

 

 (پرآم یلیم 10000روز در هر  30) یدکار کن یابهنگام حرکت رد -حرکت  .2

 MOVE0000دستور: 

 !SET OKپاسخ: 

 (کارخانه حالت حرکت است  یماتتنظ )

شود ،    یخاموش م GPSخوابد ،    یشود ، م  یمتوقف م  یکند ، وقت  یکه در حال حرکت است کار م  یفقط هنگام  یابرد)

GSM کار   یقهدق  5کند تا    داریرا ب  یابتواند رد  یتماس م  یابکوتاه ، رد  یام کند.  لرزش ، دستور پ  یدر حالت کم مصرف کار م

  (کند

 

3 .STANDBY-SMS  کار خواهد کرد یقهدق 5،  یابتماس با رد یا.  

 ( آمپر ساعت یلیم  10000روز در هر   120) 

 STANDBY0000دستور: 

   !SET OKپاسخ: 

 

را بیدار کند تا  در مصرف کم کار می کند.  پیام کوتاه ، تماس می تواند ردیاب GSMخاموش ،  GPSحالت آماده به کار ، )

 (دقیقه کار کند 5

 

 (GMT 0 تنظیمات کارخانه ) ( تنظیم زمان ترمینال )محلی .7.4

 8960000E00: دستور

 !SET OK: پاسخ 
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8960000E01 
8960000W01 
8960000E00 

 

 ریستارت دستگاه  . 8.4

 RESETدستور:  

 !SET OKپاسخ: 

 

 . ید بخوان داده ها را  یکربندیپ  GMT 0 کارخانه یمات تنظ . 9.4

   RCONFدستور:  

   the ID, work mode, IP and Port, APN of trackerپاسخ :  

 

 

 

 کوتاه یامپارامترها / کدها در پ یحتوض .5
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•     

 است  یابرد یماتتنظ ینا •

• u ST-915  یابمدل رد. 

 GPS Tracker  شناسه u 6180127780 شناسه •

• UP 0000  کوتاه  یامرمز عبور پ 

• u U1  ،U2  ،U3 ه کنترلشمار 

 .GPS حالت کار GPRS-MOVE حالت شما •

• u DAILY OFF   ،GEO FENCE OFF   ،OVER SPEED OFF   ،VOICE ON   ،SHAKE 

ALARM OFF  ،SLEEP ON یاب رد یتوضع 

• u APN APN  کارت   یمس ینترنتیا 

• u IP 45.112.204.245 8090 IP و Port of tracker 

• u GPRS UPLOAD TIME 30 یفاصله زمان GPS 

• u TIME ZONE 0.0 یابرد یمنطقه زمان 

 

 

 ین آنالردیابی شروع      
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 یمآن دار  نصب یخود را دارد ، ما دو روش برا APN یکارت محتوا یمس یهر شرکت مخابرات. 6   

 یدمطلع شو APN تا از  یدکارت را در تلفن همراه قرار ده یمس یا یدکن یبررس ینترنتکارت را در ا یمحامل س :

 

 sms   : )APN 8030000 (توربا  ارسال دسنمونه 

(APN) یریدکارت خود تماس بگ یمبا ارائه دهنده س یددان یکارت شما است ، اگر نم یمس ینام نقطه دسترس. 

 

 .یمکرد یافتدر یررا در ز APN ، اطالعات  یجنوب یقایدر آفر MTN کارت یمس یرامثال : ب 

 ینترنت ا APN نام

  APN  یکاربر نام

   APN  رمز عبور

 یدارسال کن را smsنمونه زیربه سیم کارت موجود در ردیاب این  مانند apn یمتنظ یراب

internet 8030000 

 یدا ارسال کنزیر ر sms، لطفاً  اشتد یازو گذرواژه ن یبه نام کاربر APN اگر

APNpassword APNuser APN 8030000SMS:  

 

E.g: 

 .یمکرد  یافت در یرز بشرح را  APN عات ، اطال یس در انگل tesco کارت تلفن همراه  یمس  یبرا
APN name:prepay.tesco-mobile.com 
APN username:tescowap 
APN password:password 

 ید کوتاه ارسال کن  یام پ  یر در ز apn یمتنظ  یبرا

8030000 prepay.tesco-mobile.com tescowap password 

 

SMS: 8040000 IP PORT 

Send SMS to set trackers to our server: 
SMS: 8040000 45.112.204.245 8090 

6.1 WEBSITE  TRACKING 

  Platform : www.sinotrackpro.com 
  Select “Log in by ID” on the bottom of screen 
  ID No. : ID number on Tracker (10 numbers) 
  Password: 123456 

http://www.sinotrackpro.com/
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6.2 APPLICATIONS FOR ANDROID/IOS 

You can search SinoTrack PRO on APP Store (iOS) or Google Play (Android) 
Or Download from the QR Code: 

 

، لطفا با    ید کن   یریت حساب مد   یک آنها را در    ید خواه   یو م   ید دار GPS SinoTrack یابرد  یشتریاگر تعداد ب

  ی شما حساب  ی، ما برا  ( نماینده ما در ایران تماس بگیرید   www.persianradyab.comپرشین ردیاب )  

 .ید عامل کنترل کن  یستم دستگاه را همزمان در س ینچند   ید توان  یم  ینکرد ، بنابرا یم خواه  یجاد ا

 

Server: SinoTrackPRO 
User Name: ID number on tracker 
Password: 123456 

 

http://www.persianradyab.com/
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 ها   یه اعالم. 7
 .شود  باز   یضا تواند در ف ی م GPS یابی رد  .1
  یبانی پشت  GPRS ، شبکه  یامتماس ، ارسال پ   یاز برقرار GSM کارت  یم که س  ید حاصل کن  ینانلطفاً اطم . 2
 .کند  یم
 .است  ی تعادل کاف یدارا GSM کارت  یمکه س ید حاصل کن  ینان لطفاً اطم  .3
س را خاموش کرده تماس ها را باز کرده و انتقال تما یشنما  GSM که کارت  ید حاصل کن  ینان لطفاً اطم  .4

 .است 
 .ید وارد کن   یرا به درست  GSM لطفاً کارت تلفن  .5
 .ید خود مونتاژ و جدا نکن  یل دستگاه خود را به م .6
 

 

 .سواال ت و جوابهای متداول  .8



12 
 

 جواب/توضیح /علت  سوال   

 شارژ شده است یباتر یاکه آ یدکن یلطفا بررس شود یوشن نمردیاب ر

 وجود ندارد GSM سیگنال

 .نصب شده است یکارت به درست یمس یاکه آ یدکن یطفا بررسل

 .است GSM کارت شبکه یمکه س یدکن یبررس لطفا

l ید را روشن نکن ینکد پ 

 کرد  یتتوان هدا  یرا نم یتماس یچه من

 است  یعیولتاژ برق طب یاکه آ یدکن یلطفا بررس لطفا

 است  یعیولتاژ برق طب یاکه آ یدکن یلطفا بررس لطفا

 GPS بدون
کند ،  یافترا به طور معمول در GPS یگنالتواند س یدستگاه م  ینکهاز ا یناناطم یبرا

 .شود یم  یهاز آسمان توص یبازتر ینما

 سیم کارت اعتبار شارژ ندارد یاعبور اشتباه است  رمز کوتاه  یامپاسخ به دستور پ بدون

 یامپاسخ به تماس با & بدون پ بدون

 زنگ هشدار
 .قالب اشتباه است یااست عبور اشتباه  رمز

تواند از  یکوتاه ، نم یامپ موقعیت

 برنامه و بستر وب استفاده کند 
 نشده است  یمتنظ  یااشتباه است  یرتلفن مجاز / مد شماره

بستر متفاوت از    موقعیت 

 .است  یواقع  یت موقع

  یام و پ   یرید با شماره تلفن دستگاه تماس بگ  GPS یگنالس یا یبارگذار یتبدون زمان موقع

 یابی   یت مکان موقع  ینآخر یتندارد.  موقع GPS یگنال.  اگر سیدکن یافترا در یتموقع

GPS یگنالاست.  اگر س GPS است که دستگاه به زمان  یمعن ین داشته باشد ، به ا

 .رسد ینم یبارگذار

 


