
GPS ردایب
G19S دفترچه راهنمای

لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
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عملکردهای محصول
سیم کارت به دسترسی پیامک، سرویس اینترنت و تماس نیاز دارد.

 ACC تشخیص
)سوئیچ(

Geo-Fence هشدار باتری کم

هشدار حرکت تماس اضطراری خاموش کردن موتور 
از راه دور

بازپخش ردیابی در لحظه Geo-Defence

هشدار قطع
برق خودرو

ارسال صدای محیط هشدار لرزش
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پارامترها و عملکردهای محصول
پارامترهای محصول1 1 

لیست وسایل جانبی1-1 

مشخصات نام مورد

۸۰(L)× ۴۰(W)× ۱۳(H) mm اندازه
اصلی

گرم ۴۰ اصلی

۲۴۰ mAh باتری
امکانات

MT۲۵۰۳D GPS تراشه

داغ > ۲ ثانیه (فضای رو باز)

 GPS زمان ثابت
GPS

گرم > ۱۵ ثانیه

سرد > ۳۸  ثانیه (فضای رو باز)

۵-۱ Om دقت موقعیت یابی

۸۵۰/ ۱۹۰۰/ ۹۰۰/ ۱۸۰۰ MHZ GPS فرکانس GSM

مقدار واحد مورد

۱ PC دستگاه

۱ PC SOS

۱ PC میکروفون

۱ PC رله

۱ PC دفترچه راهنما
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نصب محصول
۱. بررسی کنید که دستگاه کامل باشد.
دستگاه  ایــن  روی  که  ۲. سیم کارتی 
 2G اینترنت  شبکه  از  باید  می گذارید 

پشتیبانی کند.
۳. سیم ها را وصل کنید و کلید روشن 

را بزنید.

قطب  به  مشکی  سیم  و  خــودرو  باتری  مثبت)+(  قطب  به  قرمز  ۱. سیم 
منفی)-( باتری خودرو وصل شود.

۲. سیم ACC )نارنجی( دستگاه به سیم ACC خودرو وصل شود.

کلید باتری/برقمونتاژ و نصب
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اتصال سیم ها

چراغ LED  قرمز )وضعیت برق/عملکرد(

)GSM زرد)سیگنال LED چراغ

)GPS آبی )سیگنال LED نور

اتصاالت سیم

به قطب مثبت(۹-۹۰ولت) قرمز

به قطب منفی مشکی

ACC به سیم نارنجی

به رله زرد

معنا وضعیت

عملکرد عادی(منبع تغذیه باتری) چشمک آهسته

عملکرد عادی(منبع تغذیه خودرو) روشن

اشکال در دستگاه یا حالت خواب خاموش

معنا وضعیت

GSM راه اندازی چشمک سریع

دریافت سیگنال عادی چشمک آهسته

عدم وجود سیگنال یا حالت خواب خاموش

معنا وضعیت

GPS جستجوی چشمک سریع

عملکرد عادی چشمک آهسته

عدم وجود سیگنال یا حالت خواب خاموش
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مکان نصب

موارد احتیاط

شرح عملکرد

ردیاب باید به طور پوشیده نصب شود. لطفا برای مشاوره نصب حرفه ای با 
متصدی تماس بگیرید.

۱. نصب پنهان و نبودن در معرض آب.
فلزی  پوشش  و  باشد  آسمان  به  رو   LED سمت  کنید  حاصل  ۲. اطمینان 

نداشته باشد.
۳. برای محکم کردن دستگاه از کابل یا نوار سه متری استفاده کنید.

۱. پس از اتصال به باتری خودرو، دستگاه به طور خودکار روشن می شود و        
چراغ نشانگر برق )قرمز( برای مدت طوالنی روشن می ماند.

۲. اگر دستگاه از باتری پشتیبان خود استفاده کند، پس از روشن شدن به 
صورت دستی، چراغ نشانگر برق به آرامی چشمک می زند.

زیر شیشه عقب
یا داخل صندوق

داخل داشبورد

زیر شیشه جلو

زیر برف پاک کن
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حل مشکل

۳. چراغ GSM)زرد( و چراغ GPS)آبی( هنگام راه اندازی، شروع به چشمک 
زدن سریع می کنند.

به  شروع  آرامی  به  و  می شوند  ثابت   GPS و   GSM چراغ  بعد  ثانیه  ۴. چند 
چشمک می زنند. دستگاه وارد وضعیت عادی عملکرد می شود.

۵. هشدار شرایط اضطراری)SOS(. دکمه SOS را ۳ ثانیه فشار داده و نگه 
را  تلفنی  تماس های  شده  تعیین  پیش  از   SOS شماره های  سپس  داریــد، 

دریافت می کنند و می توانند صدای اطراف خودرو را بشنوند.
۶. نظارت بر صدا. با شماره های SOS از پیش تعیین شده با دستگاه تماس 
بگیرید، پس از ده ثانیه تماس پاسخ داده خواهد شد و فرایند نظارت بر صدا 

آغاز می شود.

راه حل شرح مشکل
بررسی سیم کارت عدم نصب سیم کارت

مشکل در اتصال به اینترنت

نصب مجدد عدم نصب صحیح سیم کارت

دستگاه را به مکانی که شبکه 
 GSM دارد، ببرید.

عدم وجود سیگنال

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

GSM شبکه ضعیف

با متصدی سیم کارت تماس 
بگیرید تا قابلیت GPRS را 

فعال کند.

 GPRS سیم کارت قابلیت
ندارد

مشکل در دریافت موقعیت

Contact The Supplier
همیشه پاسخ می دهد 

"دریافت موقعیت با 
مشکل مواجه شد"

 دستگاه را به فضای رو باز
ببرید.

مناطقی که سیگنال 
ضعیف است مانند زیرزمین، 

تونل ها قادر به دریافت 
سیگنال GPS نیستند.

GPS عدم وجود موقعیت
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فرمان پیامکی

دستورالعمل ها

STATUS# ۱. بررسی وضعیت دستگاه: 
SOS,A,SOS NUMBER# ۲. تنظیم شماره تماس اضطراری: 
URL# ۳. دریافت لوکیشن به وسیله پیامک: 
CENTER, A, CENTER NUMBER# ۴. تنظیم شماره مرکز: 

کارت  سیم  با  شدن  ادمین  از  پس  است  کافی  میکروفون  از  استفاده  برای 
داخل ردیاب تماس بگیرید.

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 
دستور است مثال: فعال سازی هشدار لرزش و ضربه با نوتیفیکیشن و 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
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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



11 پرشین ردیاب G19S دفترچه راهنمای

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


