
GPS ردایب
G18 دفترچه راهنمای

لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
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معرفی محصول
راهنما عملکرد اصلی، نصب،  این  انتخاب کردیم، متشکریم.  را  اینکه  ما  از 
دقت  با  را  آن  لطفا  می دهد.  شرح  را  پایانه  احتیاطی  اقدامات  و  نگهداری 

بخوانید.

نمای جلو نمای پشت
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توضیح ساختار
ظاهر محصول.1 

ساختار داخلی.1 

نشان گر GPS )زرد(

نشان گر GPS )قرمز(

سوییچ باتری بکاپ

شکاف سیم کارت
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بسته بندی استاندارد

لوازم جانبی اختیاری

تعریف رابط محصول و اتصال سیم ها

واحد مقدار مورد

واحد ۱ دستگاه

عدد ۱ کابل برق

عدد ۱ دفترچه راهنما

عدد ۱ کارت گارانتی

واحد مقدار مورد

عدد ۱ رله

زرد

نارنجی

قرمز

مشکی
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پارامترها و عملکردها

جدول تعریف رابط ها
اتصاالت سیم

به قطب مثبت)۹-۹۰ولت( قرمز

به قطب منفی مشکی

ACC به سیم نارنجی

به رله زرد

مشخصات مورد

9V-90V  )DC(مستقیم ولتاژ

25mA12-V)10 جریان ساکنmA( جریان

L83mm×W23mm×H12.5mm سایز

GPS هدف گیری

دقت موقعیت یابی> 10متر )این داده ها فقط برای 
مرجع است که توسط آزمایشگاه شرکت اندازه گیری 
می شود، گاهی اوقات خطا مربوط به زمین و مکان 

وسیله نقلیه است(

دقت موقعیت یابی

GPRS شبکه ارتباطی

TCP/IP روش ارتباطی

-25°C-75°C دمای کارکرد

بله هشدار نور

۲۷ گرم وزن خالص

۳ ساعت مدت کارکرد باتری بکاپ
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بسته بندی استاندارد

بسته بندی استاندارد

شرح مشخصات عملکرد

دستگاه برخورد را تشخیص داده و زنگ 
هشدار می دهد. تنظیمات پیش فرض 

خاموش است.
هشدار برخورد

 تشخیص
 وضعیت

خودرو

دستگاه شتاب سریع،  ترمز شدید و چرخش 
تند را تشخیص خواهد داد. رفتار راننده

در صورت واژگون شدن خودرو، دستگاه 
هشدار را شناسایی و بارگذاری می کند. هشدار واژگونی

اگر به طور غیرقانونی جداسازی شود، 
دستگاه هشدار می دهد. هشدار جداسازی

اگر ولتاژ خودرو به زیر ۵ ولت برسد، هشدار 
باتری کم فعال می شود. )سوییچ باتری 

پشتیبان را روشن کنید(
هشدار باتری کم

وضعیت نور رنگ نور

چشمک سریع: راه اندازی

 GSM )قرمز(
چشمک آهسته: دریافت عادی سیگنال

نور طوالنی: GPRS آنالین

بدون نور: عدم سیگنال GSM/عدم وجود سیم کارت

چشمک سریع: جستجوی سیگنال

چشمک آهسته: یافتن سیگنال GPS )زرد(

بدون نور: خواب/غیرفعال
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دستورالعمل نصب و راه اندازی
 . نصب تجهیزات

ظاهر GPS و لوازم جانبی را بررسی کنید.

۲. نصب سیم کارت
سیم کارت را در جایگاه قرار دهید و تایید کنید به اینترنت و سرویس تماس و 

پیامک دسترسی دارد.
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موتور سیکلت دوچرخه برقی

نزدیک قسمت 
داخلی پوشش 

چراغ جلو

کنار کلید
زیر صندلی

داخل چراغ عقب

۳. محل نصب
الف( در محل خشک و به دور از دریچه های کولر نصب شود.

ب( در معرض لرزش طوالنی مدت نصب نشود.
ج( در معرض تشعشعات نصب نشود.

ماشین
زیر شیشه عقب
یا داخل صندوق

داخل داشبورد

زیر شیشه جلو

زیر برف پاک کن
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حل مشکل
راه حل شرح مشکل

دستگاه را به فضای رو باز ببرید.
نمی تواند ماهواره ها را 
به درستی دریافت کند.

سیگنال ضعیف

باتری را شارژ کنید. باتری ضعیف

عدم راه اندازی
فیوز با همان مشخصات را 

جایگزین کنید.
سوختن فیوز

دستگاه را به مکانی که شبکه 
 GSM قوی دارد، ببرید.

سیم کارت برعکس

وصل نشدن به 
اینترنت

با متصدی سیم کارت تماس 
بگیرید تا قابلیت GPRS را فعال

سیم کارت کثیف

Contact The Supplier سیم کارت خراب یا نامعتبر

دستگاه را به فضای رو باز ببرید. GSM عدم سرویس

دستگاه را به فضای رو باز ببرید. سیگنال ضعیف

بررسی اتصال سیم برق اتصال ضعیف
وصل نشدن به 

اینترنت

تماس با اپراتور سیم کارت GPRS عدم سرویس
عدم دریافت

GPS موقعیت
بدهی سیم کارت شارژ مجدد

ارسال فرمت درست پیام فرمان اشتباه
GPS عدم تنظیم

فعال کردن سرویس پیامکی عدم پاسخ پیامکی
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فرمان پیامکی

دستورالعمل ها

 >CKWW< 1. پارامترهای بررسی محتوای پیامک: 
RELAY,�# 2.تنظیمات قطع و وصل بنزین: قطع بنزین:  
RELAY,�# بازیابی بنزین: 
GMT,E,�# 3. تنظیم منطقه زمانی: 

برای خاموش کردن آالرم ها باید نوع آالرم را مطابق نمونه ارسال کرد مثال: 
Acc خاموش نمودن آالرم

ACCALM,OFF#

عدد صفر در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن از آن دستور 
نوتیفیکیشن با  باتری  بــودن  ضعیف  هشدار  فعال سازی  مثال:  اســت. 

BATALM,on,0#

عدد یک در تمامی دستورات به معنای دریافت نوتیفیکیشن و پیامک از آن 
و  نوتیفیکیشن  با  ضربه  و  لرزش  هشدار  مثال: فعال سازی  است  دستور 

پیامک

SENALM,on,1#

و  پیامک  نوتیفیکیشن،  دریافت  معنای  به  دستورات  تمامی  در  دو  عدد 
با  ــودرو  خـ ــدن  ش روشـــن  مــثــال: آالرم  ــت  اس دســتــور  آن  از  تلفنی  تــمــاس 

نوتیفیکیشن، تماس تلفنی و پیامک

ACCALM,on,2#

تماس  و  نوتیفیکیشن  دریافت  معنای  به  دستورات  تمامی  در  سه  عدد 
نوتیفیکیشن،  با  خودرو  شدن  روشن  مثال: آالرم  است  دستور  آن  از  تلفنی 

تماس تلفنی 

ACCALM,on,3#
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شماره سیم کارت ردیاب

SEND

SOS,A,09123456789#

OK! SOS1:09123456789 SOS2: SOS3:

انتخاب شماره به عنوان ادمین

SOS,D,09123456789#

OK! SOS1: SOS2: SOS3:

map.google.com

حذف شماره ادمین

STATUS#

Charging; GPRS:Link Up;GSM Signal 
Level:low;GPS:OFF;ACC:OFF;Defense:ON;

دریافت وضعیت فعلی ردیاب

URL#

دریافت لوکیشن اخرین موقعیت ردیاب

Last position! Lat:N27.211652, 
Lon:E56.352220, Course:0,Speed:2, 
DateTime:20:31:41  14-07-2022

WHERE#

دریافت موقعیت فعلی  در  طول و عرض جغرافیایی



دفترچه راهنمای G18پرشین ردیاب12

شماره سیم کارت ردیاب

SEND

PARAM#

IMEI:866330051129264;IMSI:043235046
7656163;TIMER:10,10;SENDS:3;SOS:0912
3456789,,;CENTER:;Sensorset:10,2,3,1;De
fense time:0;TimeZone:E,3,30;

ارسال کد IMEI، محدوده موقعیت، منطقه زمانی و زمان خواب

OK

OK

OK

OK

RELAY,1#

RELAY,1#

خاموش کردن خودرو با پیامک

بازیابی برای روشن شدن مجدد

RESET#

FACTORY#

ریستارت مجدد دستگاه

حذف اطالعات و برگشت به حالت کارخانه
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شماره سیم کارت ردیاب

SEND

ACCALM#

استعالم وضعیت فعلی ارسال هشدار روشن شدن خودرو

OK

OK;SW=1,MODE=1;

OK

Currently
Timezone(GMT):E,3,30

ACCALM,on,1#

BATALM,on,0#

LJDW#

GMT#

سرچ مجدد اینترنت خط ردیاب در یک دقیقه

ارسال منطقه زمانی پیکربندی شده

OK

آالرم روشن شدن خودرو با نوتیفیکیشن و پیامک

فعال سازی هشدار ضعیف بودن باتری داخلی
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دسترسی به پلتفرم

)www.iopgps.com( ۱. پلت فرم
۲. برنامه اندروید یا IOS )برای دانلود برنامه کد QR زیر را 

اسکن کنید.

برای ورود به پلت فرم یا برنامه دو روش وجود دارد.
۱. ورود با کد IMEI )کد ۱۵ رقمی پشت دستگاه( رمزعبور: شش رقم 

IMEI آخر کد
۲. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید تا برای شما حساب کاربری 

ایجاد کند.

www.iopgps.comسامانه ردیابی تحت وب:
www.persianradyab.comسامانه پشتیبانی:

۰ ۹ ۳ ۹ ۱ ۶ ۱ ۲ ۲ ۲ ۳
۰۹۳۸۲۳۷۲۵۲۵

پشتیبان ۲۴ ساعته:

@Persian.radyab


