
GPS ردایب
S20 دفترچه راهنمای

لطفا قبل از نصب و استفاده، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.
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معرفی محصول
پارامتر مورد

۸۵۰/۹۰۰/۱۸۰۰/۱۹۰۰ مگاهرتز GSM فرکانس

BDS/GPS/ LBS روش های پشتیبانی شده موقعیت یابی

۵متر > دقت موقعیت یابی

بله هشدار نور

۸۰x۵۰x۳۲ میلی متر ابعاد دستگاه

۶۰۰۰ میلی آمپر ظرفیت باتری

۳.۷ ولت ولتاژ کار

۲۵-  تا  ۸۵+ دمای کار

۲۲۷ گرم وزن

نمای کلی

بریدگی را پیدا کنید و قاب رویی دستگاه را باز کنید.
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عایق سیم کارت را باز کنید و سیم کارت را 
در جهت مشخص شده وارد کنید.

و  خاموش  را  دستگاه  ابتدا  توجه: 
سپس سیم کارت را وارد کنید.

LED نشان گر
نشان گر برق

نشان گر اینترنت
نشان گر موقعیت

سطح دریافت آنتن

مغناطیس قوی

سنسور نور

روکش پالستیکی

دکمه خاموش/روشن

USB رابط

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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شارژ کردن

روشن/خاموش کردن
روشن کردن: کلید را بیش از 3 ثانیه فشار دهید، نشانگر LED اصلی شروع 
می کند،  کار  عادی  طور  به  که  معنی  این  به  می کند،  سریع  زدن  چشمک  به 
این  چون  می شوند  خاموش  دقیقه  دو  از  بعد   LED نشانگرهای  سپس 
راه اندازی و دریافت سیگنال هستند. برای اینکه  نشانگرها فقط راهنمای 
تماس  دستگاه  داخل  شماره  با  لطفا  است،  روشن  دستگاه  شوید  مطمئن 

بگیرید و چنانچه دستگاه بوق آزاد خورد، روشن است.

ماندن  روشــن  کنید.  متصل  برق  به  و  کنید  باز  را  دستگاه  سیلیکونی  در 
آهسته  زدن  چشمک  اســت.  دستگاه  شدن  شــارژ  معنی  به  قرمز  نشان گر 

نشان گر قرمز به معنی شارژ کامل دستگاه است.

LED نشان گر
وضعیت نشان گر

روشن ماندن طوالنی: منبع تغذیه خارجی در حال شارژ

نشان گر برق )قرمز(
چشمک آهسته: منبع تغذیه یا باتری کامال شارژ شده است.

چشمک سریع: ضعیف بودن باتری پشتیبان

خاموش: نشانگر خراب است یا در حالت خواب

چشمک سریع: راه اندازی

چشمک آهسته: دریافت عادی سیگنالنشان گر اینترنت )زرد(

خاموش: حالت خواب یا عدم وجود اینترنت

چشمک سریع: جستجوی سیگنال

چشمک آهسته: سیگنال عادینشان گر موقعیت )آبی(

خاموش: حالت خواب یا عملکرد غیرعادی
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راه حل مشکالت متداول

راه حل شرح مشکل

دستگاه را به فضای رو باز ببرید.

برخی مکان ها که سیگنال 
ضعیف است، مانند زیرزمین 

و تونل ها، قادر به دریافت 
سیگنال GPS نیستند. سیگنال 

ضعیف

لطفا در جهت دیگری قرار دهید یا 
در مکان دیگری نصب کنید.

اگر دستگاه رو به پایین یا باال 
باشد و مانعی فلزی وجود 

داشته باشد، نمی تواند 
سیگنال GPS دریافت کند.

قبل از استفاده، کامال شارژ کنید. باتری پشتیبان خالی است. عدم راه اندازی

لطفا برای بررسی اینترنت، با اپراتور 
سیم کارت تماس بگیرید.

سیم کارت سرویس اینترنت 
ندارد.

وصل نشدن به 
اینترنت

لطفا زمانی که نمی توانید مشکل را برطرف کنید با فروشنده تماس بگیرید.

وسایل جانبی
مقدار مورد

۱ دستگاه

۱ شارژر

۱ کابل برق

۱ دفترچه راهنما

۱ گواهی صالحیت
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نصب
۱. بررسی دستگاه

قبل از نصب، قاب دستگاه و لوازم جانبی را بررسی کنید.
۲. نصب دستگاه

۱( ضدآب: لطفا جایی نصب کنید که ضدآب باشد. دقت کنید که دستگاه را 
میعانات  از  حاصل  آب  معرض  در  تا  نکنید  نصب  تهویه  خروجی  به  نزدیک 

نباشد و طول عمر بیشتری داشته باشد.
۲( ضد لرزش: دستگاه را در موقعیتی با دامنه ارتعاش زیاد نصب نکنید.

از تداخل  از تجهیزات الکترونیکی دور باشد تا  ۳( ضد تداخل: دستگاه باید 
سیگنال جلوگیری شود.

۳. موارد احتیاط نصب
۱( قسمت مغناطیسی دستگاه نباید با مکانی که دمای باال دارد، مانند لوله 

اگزوز، برخورد کند. وگرنه خاصیت مغناطیسی را از دست می دهد.
انجام  سالیانه  یا  ماهانه  صورت  به  را  سیم کارت  مستمر  پرداخت  لطفا   )۲

دهید، زیرا در صورت دیرکرد  دستگاه قابل استفاده نیست.

زیر شیشه عقب

داخل جعبه درب خودروداخل سپر عقب

داخل سپر جلوداخل جعبه نظم دهنده

داخل داشبورد

زیر صندلی کمک راننده 
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لیست مشخصه های دستگاه
شرح مشخصه اصلی

سه شماره می تواند تنظیم یا حذف شود.
تنظیم یا حذف شماره 
)SOS(تماس اضطراری

در صورت سرعت غیرمجاز، هشداری دریافت می کنید. هشدار سرعت غیرمجاز

شماره SOS شماره تلفن روی دستگاه را شماره گیری می کند 
و بالفاصله وارد وضعیت شنود می شود. )توجه: این عملکرد 

فقط توسط کارت صدا قابل پشتیبانی است(

شنود صدا

اگر وارد منطقه محدودی شوید، هشداری دریافت می کنید. حصار جغرافیایی

هنگامی که ماشین پس از روشن کردن حالت دفاعی خود 
ضربه شدیدی بخورد، هشدار شوک دریافت خواهید کرد.

هشدار شوک

پس از اینکه اعالن باتری کم را روشن کردید، هشدار باتری کم 
دریافت می کنید.

هشدار باتری کم

واحد تنظیم ثانیه و پیش فرض ۱۰ ثانیه برای مکان یابی است 
که دقیق ترین حالت است. سنسور کنترل کننده GPS هر بار ۴ 

دقیقه کار می کند.

حالت ذخیره نیرو 
هوشمند

واحد دقیقه است و از ۵ تا ۱۴۴۰ دقیقه، قابل تنظیم برای 
گزارش دادن است.

فاصله زمانی حالت کار

هنگامی که سیگنال GPS یا BDS یافت نشد، ایستگاه پایه به 
طور خودکار برای موقعیت یابی شروع می شود.

GPS/BDS

تشخیص نور تیره به روشن جهت هشدار جداسازی هشدار قطع سیم

مغناطیس قوی، بدون نصب نصب آزاد  

۳( دستگاه پس از نصب، ابتدا باید تست شود.
۴( قسمت مغناطیسی قوی در پشت دستگاه نباید با محصوالت دیجیتالی 

برخورد کند زیرا  باعث آسیب به هارد دیسک می شود.
اگر سوالی داشتید، لطفا با ما تماس بگیرید.
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موارد احتیاط

دستورالعمل ها

1( گارانتی دستگاه شامل آسیب با عوامل انسانی نمی شود.

2( دستگاه یا باتری را در معرض آب یا آتش قرار ندهید. باتری را خم یا باز نکنید.

3( دستگاه را باز نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب شود.

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

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 
تماس تلفنی از آن دستور است مثال: فعال سازی هشدار لرزش و ضربه با 

نوتیفیکیشن، تماس تلفنی و پیامک

SENALM,on,2#

تماس  و  نوتیفیکیشن  دریافت  معنای  به  دستورات  تمامی  در  سه  عدد 
نوتیفیکیشن،  با  خــودرو  برق  قطع  مثال: آالرم  است  دستور  آن  از  تلفنی 

تماس تلفنی 

POWERALM,on,3#
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برای فعال سازی حصار با پیامک باید اول مختصات طول و عرض جعرافیایی 
مورد نظر را با دستور #WHERE دریافت می کنید:

WHERE#

Last position! Lat:N27.211273, Lon:E56.352313, Course:313, 
Speed:2, DateTime:2022-07-21 15:58:20

سپس مطابق فرمت ذیل می نویسید:
FENCE,ON,�

طول عرض جفرایایی را از دستور #WHERE دریافت شده است:
N و E :
شعاع ایجاد حصار به متراژ  ۳۰۰ متر مربع )مثال برای ۱۰۰۰ متر عدد ۱۰ نوشته 

می شود(
IN یا OUT

مشخص کردن نوع آالرم  IN ورود به حصار، OUT خروج از حصار
و عدد ۱  نوع حالت دریافت آالرم که عدد ۱ برای نوتیفیکشن و پیامک است.

FENCE,ON,0,N27.211273,E56.352313,03,OUT,1#

OK

دستور حالت خواب به ردیاب بعد از ده دقیقه

DEFENSE,10#

دریافت آالرم حرکت خودرو بعد از ۱۰۰ متر

MOVING,on,100#

استعالم حالت ردیاب )آنالین یا آفالین(

SWMODE#

حالت کار آنالین

SWMODE,0,0#
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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

Enter Message

شماره سیم کارت ردیاب

OK

LJDW#

سرچ مجدد اینترنت خط ردیاب در یک دقیقه
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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

RESET#

ریستارت مجدد دستگاه

Enter Message

شماره سیم کارت ردیاب

Currently
Timezone(GMT):E,3,30

GMT#

ارسال منطقه زمانی پیکربندی شده

OK

OK

DFS,on#

BATALM,on,0#

هشدار جابه جایی

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


