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 ST-901 4PIN بردیا

(ST-901L 4G) 

 
    فترچه راهنماد
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 شروع سریع 

 شکریم. از شما مت  ا،م GPS یابرد ی خریدبرا

 ه استفاده کنید.دستگاز  تی ادهد چطور به راحنشان میاین راهنمای سریع به شما  

 (:کامپیوتر) نسخه سایت وبیابی روی رد

 

  .comsinotrackprowww. :فرمپلت

 یابرد یشماره شناسه رو :نام کاربری

 123456  :ر رمزعبو 

 با برنامه موبایل: یابی رد

 .ید( جستجو کنید)اندرو Google Play یا APP Store (iOS) را در  SinoTrack PRO توانیدیم

 :یددانلود کنزیر  QR از کد یا

 

Server: SinoTrackPRO 

User Name: ID number on tracker 

Password: 123456 

 

http://www.sinotracker.com/
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، ک حساب مدیریت کنیدروی ی  زمانهمها را  آنخواهید  و میدارید  ی  رتبیش  SinoTrackهای  اگر ردیاب 

روی چند دستگاه نظارت  زمان  کنیم که بتوانید همشما ایجاد می  برایبا ما تماس بگیرید. ما حساب کاربری  

 کنید. 
 

 

 

 

 و بدون پین کد باشد. یا میکرو  لنرما  د. در اندازهی نکارت را انتخاب کسیم . 1

 

 

 گوشتی باز کنید. چدرپوش باالیی ردیاب را با پی. 2

 وارد کنید.  شود، منبع برق خارجی راوارد کنید، ردیاب روشن می کارت را به درستیسیم   .3

 

  ک م شچ  ر شودکه دستگاه آماده کا  تا وقتی  LEDهای  غثانیه بیرون قرار دهید. چرا   30. دستگاه را حدودا  4

 . زنندمی

عتبر فیایی مض جغراعریامکی حاوی طول و  د و پشوری کنید، تماس قطع مییگ. شماره دستگاه را شماره5

 شود.سال میار 

 (خالی استی )زرد به معنی جااب ارسال کنید. ییامک را به رداین پ APN. برای تنظیم 6

8030000 APN 
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 (APN  کارت خود   یمبا ارائه دهنده س یددان یر آن را نملطفاً اگ کارت شما است،  یمس ینام نقطه دسترس

 .( یرید تماس بگ

 کنید:  پیامکنام کاربری و رمزعبور الزم داشت، فرمان زیر را  APNاگر 
8030000 APN APNuser APNpassword 

 

 ی سرور ما تنظیم کنید. وای تنظیم ردیاب ر پیامک زیر را بر .7
8040000 45.112.204.245 8090 

 

 

 ت آنالین ردیابی کنید. ر وتوانید به صدرستی تنظیم کنید میرا به اگر همه  .8

را به دستگاه  RECONF، ده تنظیمات، تنظیمات را بررسی کنید. برای مشاهاگر دستگاه آنالین نشد

 پیامک کنید تا تنظیمات برای شما ارسال شود. 

1 .APN  .درست است 

2 .IP   است. درستو پورت 

 ست.اه درست اسه روی دستگشنا. 3

 ( GPRSا ، )مدل پیامک ی. مدل دستگاه4
 

 

، لطفا زیر سفارش ی داشتیدو یا پیشنهاد باز هم به مشکلی برخورد کردید، خواستیدیبری محساب کار اگر 

 sino@sinotrack.com ا ایمیلی به این آدرس بفرستید:ی ؛خود پیامی بنویسید

 رید.  ا ذبهتر است زیر همان سفارش پیام بگسفارش  شتیبانیپ برای

 . گذاریمسپاسشود،  به سرعت حل میمشکل شما 

 

 LED  وضعیت 

 

 GPSضعیت و -بی . آ1

 

 

 

 

 

 

 

 

فهوم م وضعیت  

روع عدم وجود سیگنال یا ش چشمک زدن  GPS 

 نرمال روشن

mailto:sino@sinotrack.com
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 GSMوضعیت  -. نارنجی 2

 

 

 0000فرض: رمزعبور پیش

 ( در حال کار است. ACC)فرض سوییچحالت پیش    

 امعتبر یت نموقع یعنی Vقعیت، یعنی دستیابی مو GPS :Aوضعیت   

 . شودیارسال م 3نترل به شماره ک ر ا است. زنگ هشد فعالحالت هشدار     

  درصد است.  100پنج به معنی درصد و 20یک به معنی   ج است.عدد باتری از یک تا پن  

 

 نصب:

 باید به سمت آسمان باشد. GPSآنتن  .1

 دارد.( ما شیشه و پالستیک مشکلی ن)نباید زیر فلز باشد ا

 

 

 مفهوم  وضعیت

مک زدن چش کارت یا در حال شروع عدم وجود سیم   

مالنر روشن  
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 ها اتصال سیم .2

 

 

 عملکردها:

 سریال(  3تا   1)تنظیم شماره کنترل:  .1

    +سریال+رمز+جای خالیفرمان: شماره

  650000950443413 1ثال: م

 ست. سریال یعنی اولین شماره ا 1رمز و  0000شماره تلفن،  13950443465

 یعنی تنظیمات درست است. "set ok"وقتی ردیاب پاسخ دهد 

 مین و سومین شماره کنترل را نیز تنظیم کنید. توانید دوشما می

 

 حالت کار  .2

ST-900  حالت کار با پیامک و هر دوGPRS .را دارد 

گوگل   یمکان یتموقع یدتوانیم ید،استفاده کن یامکو فقط از پ یدکنترل کن یلآن را با موبا یدخواهیمر اگ. 1

 .یدرا انتخاب کن یامکحالت پ یدتوانیسپس م ید،کن  یافتخود در  یلرا از موبا

 

  یاب رد  یهاهدادها  سال  یدخواهیو م  یدکن  یتور مان  یواقع  انا زمب  ینرا به صورت آنال  یابرد  یدخواهیاگر م.  2

 .ید را انتخاب کن GPRS حالت  یدبا ،دریافت کنیدرا 

 .الت را انتخاب کنیدمک حا یبا ارسال پ
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 : حالت پیامک

 ر عبو+ رمز700 فرمان:

 700000ثال: م

 SET OKپاسخ: 

 کند. یم ییرتغ یامکد، به حالت پنک یافتفرمان را در  ST-906که  یهنگام

 ض()پیش فر  :GPRSحالت 

 بور عزم+ ر 710فرمان: 

 7100000: ال مث

 SET OKپاسخ: 

 کند. یم ییرتغ GPRSحالت  هبد، نک یافتفرمان را در  ST-900که  یهنگام
 

 ر عبوتغییر رمز .3

 + رمز جدید+ رمز قبلی777 فرمان:

 77712340000مثال: 

 رمز قبلی است. 0000و   رمز جدید 1234

 تد. فرسمیرا  SET OKد، نک یافتفرمان را در  ST-900 یوقت

 

 ل گبا لینک گو وقعیتم تفدریا  .4

 + رمزعبور 669فرمان: 

 6690000مثال: 

 .فرستدگل موقعیت را میک گولیند، نک یافتفرمان را در  ST-900 که یهنگام

د.یز کنرا با لینک  یدتوان ی مدر نقشه  یابرد یتموقع یبررس رایب    
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 ی دریافت موقعیت با تماس تلفن .5

را با   وقعیت م  ردیاب   ید،استفاده کن  یابرد ت درکار   یمس  ا تماس ب  یبرا  یلیاز هر موبا  یدتوانیشما م

   د.ینکباز  در نقشه    یاب رد  یتموقع  یبررس  یرا برا  لینکنید  توایم   فرستد. میگوگل    ینکل

 
کند. عتبری باشد، آخرین موقعیت معتبر را ارسال میدر موقعیت نام گیریدتماس می ردیاب با امی کهاگر هنگ

 کند. مجددا آن را ارسال میفت کند، ی که موقعیت جدید دریاهنگام
 

 ر منطقه زمانی تغیی  .6

 E\W+HH+ور + رمزعب896فرمان: 

 فرض()پیش 8960000E00مثال: 

E ق، یعنی شرW   زمانی.طقه یعنی من 00یعنی غرب و 

 SET OKپاسخ: 

 

 در زمان تعیین شده   روزه موقعیت ارسال هر .7

 شود.به اولین شماره کنترل ارسال می

 HHMM+بور +رمزع665فرمان: 

HH است. 23تا   00و از  ه معنی ساعتب 

MM  است. 59ا  ت 00به معنی دقیقه و از 

 66500001219ال: مث

 SET OKپاسخ: 

 (فرض)پیش OFF++رمزعبور 665:  خاموش کردن این فرمان

 6650000OFFمثال: 

 SET OKپاسخ: 
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 ( اره)ارسال هشدار فقط به اولین شم صار جغرافیایی ح .8

 رمزعبور+211بازکردن حصار: 

 2110000مثال: 

 SET OKسخ: پا

 +رمزعبور 210صار: بستن ح

 2100000مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 تنظیم حصار

 متر است.(1000)حصار  0050000 1000مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 متر تنظیم کنید.  1000تر از کنیم حصار را بزرگپیشنهاد می

 
 

 کنترل(های ل هشدار به شمارهسا )ارهشدار سرعت غیرمجاز. 9

 XXX+جای خالی++رمزعبور 122فرمان: 

 1220000 120مثال: 

 SET OKپاسخ: 

XXX  واحد کیلومتر بر ساعت است.  ،999تا   0یعنی سرعت، از 

 به معنی خاموش کردن سرعت غیرمجاز است.  0 سرعت
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 ده شدهمسافت پیمو. 10

 اولیه  پیموده شده تنظیم مسافت

 M +X++رمزعبور 142: فرمان

X  متر به معنی مسافت پیموده شده اولیه براساس 

 1420000M1000مثال: 

 SET OK, CURRENT: 1000پاسخ: 

 لیفعمسافت پیموده شده 

 ر+رمزعبو143فرمان: 

 1430000مثال: 

 وده شده فعلی براساس مترپاسخ: مسافت پیم

 

 ه اولین شماره(هشدار شوک)ارسال هشدار ب. 11

 T+ رمزعبور+181سازی هشدار شوک: فعال

 1810000T10: مثال 

 SET OKپاسخ: 

T  .ثانیه(  120تا  0)از زمان شوک است و واحد آن ثانیه است 

 +رمزعبور180سازی هشدار شوک: یرفعالغ

 1800000مثال: 

 SET OKپاسخ: 
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 ه( راولین شما ارسال هشدار به کم)هشدار باتری . 12

 فرستد. را به اولین شماره می هشدار کم بودن باتریپیامک شد، ردیاب وقتی باتری ضعیف با

 
وقتی   درصد،   60باشد    3، وقتی  درصد  80باشد    4درصد است، وقتی    100باشد به معنی    5قتی عدد باتری  و

وقتی    40باشد    2 و  است.در   20اشد  ب  1درصد  باتری    صد  ارسال   20وقتی  کم  باتری  باشد، هشدار  درصد 

 خواهد شد. 

 

 ACCشدن  . هشدار روشن 13

 با پیامک  ACCشدن سازی هشدار روشن فعال

 رمزعبور+886فرمان: 

 8860000مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 با پیامک  ACCشدن سازی هشدار روشن فعالغیر

 +رمزعبور887: فرمان

 8870000مثال: 

 SET OKخ: پاس

 تماس با  ACCشدن روشن سازی هشدار فعال

 +رمزعبور888فرمان: 

 8880000مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 تماس با  ACCشدن سازی هشدار روشن فعالغیر

 +رمزعبور889فرمان: 

 8890000مثال: 

 SET OKپاسخ: 
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 حالت تماس . 14

 س: ن کردن حالت تماروش

 رمزعبور+150فرمان: 

 1500000ال: مث

 SET OKپاسخ: 

 س:خاموش کردن حالت تما 

 +رمزعبور151فرمان: 

 1510000ثال: م

 SET OKپاسخ: 

شد،  باحالت تماس غیرفعال  ی  ند. وقتشووقتی حالت تماس فعال باشد، هشدارها با تماس و پیامک ارسال می

 شود. فقط پیامک ارسال می

 

 ه دورقطع موتور از را. 15

 رمزعبور+940فرمان قطع موتور: 

 9400000مثال: 

 فرستد. را می "SET OK"کند و طع میر را قن را دریافت کرد، موتواز اینکه دریاب فرمپس ا

 رمزعبور+ 941فرمان بازیابی موتور: 

 فرستد. را می "SET OK"کند و می بازیابیان را دریافت کرد، موتور را ز اینکه دریاب فرمپس ا
 

 APN تنظیم. 16

 APN+رمزعبور+جای خالی+803فرمان: 

 CMNET 8030000مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 

 داشت: کاربری و رمزعبور  به نامنیاز  APNاگر 

 +جااااایAPN+جااااای خالی+نااااام کاااااربریAPNخااااالی+ +رمزعبور+جااااای803فرمااااان: 

 APNمزعبور خالی+ر 

 CMNET CMNET 030000 CMNET8مثال: 

 SET OKپاسخ: 
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 و پورت  IPتنظیم . 17

 +جای خای+پورتIPرمزعبور+جای خالی++804فرمان: 

 8040000 2452.204.45.11 8090مثال: 

 SET OKپاسخ: 

 

 ه زمانیظیم فاصلتن. 18

 ثانیه است.( 20فرض )حالت پیش ACCروشن شدن صله زمانی فا

 Tرمزعبور+جای خالی++805: فرمان

 8050000 20مثال: 

 SET OKپاسخ: 

T ثانیه( 18000تا  0صله زمانی است و واحد آن ثانیه است. )از به معنی فا 

 است.   GPRSنی غیرفعال کردن د، به معصفر باش Tوقتی 
 

 ثانیه است(  300ض فر)حالت پیش ACCاموش شدن  صله زمانی خفا

 T+رمزعبور+جای خالی+809فرمان: 

 0000809 180: مثال 

 SET OKپاسخ: 

T ثانیه( 18000تا  0صله زمانی است و واحد آن ثانیه است. )از به معنی فا 

 ست. ا  GPRSد، به معنی غیرفعال کردن صفر باش Tوقتی 

 ثانیه است. 10 حداقل فاصله زمانی
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 یابی آنالین:رد

 ا وارد شوید:هآدرسی از این ز یکلطفا ا

www.sinotrackpro.com  

http://45.112.204.245 

 

 د: یکن  دانلود یتدر وب سا  را ما  موبایل برنامه  یدتوانیم ینهمچن

 

http://www.sinotrackpro.com/
http://45.112.204.217/
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 سایر عملکردها:
 

1  .RESTART 

 . شود اندازی میمجددا راهردیاب     

 

2  .RCONF 

  دی ردیابپیکربن  ندنخوا   

 

 

 

 پاسخ ردیاب: 

ST901,ID: 8160528336,UP:0000,U1:,U2:,U3:,MODE:GPRS 

DAILY:OFF,GEO FENCE: OFF,OVER SPEED:OFF 

VOICE:ON,SHAKE 

ALARM:OFF,SLEEP:OFF,APN:CMNET,,,IP:45.112.204.245:8090,GP

RSUPLOAD TIME:20 

TIME ZONE:E00 

 

ST907افزار: نسخه نرم 

ID: 8160528336 ( شناسه ردیاب) 

UP:0000 (0000,رمزعبور :فرضپیش ) 

U1:اولین شماره کنترل, 

U2: ترلدومین شماره کن , 

U3:سومین شماره کنترل. 

MODE:GPRS ( رحالت کا ,GPRS فرض:پیش ) 

DAILY:OFF (فرض خاموشپیش ,زمان گزارش روزانه ) 

GEO FENCE: OFF (فرض خاموش پیش ,حصار جغرافیایی ) 

OVER SPEED:OFF ( فرض خاموشپیش ,سرعت غیرمجاز ) 

VOICE:ON (فرض روشن پیش ,حالت تماس ) 
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SHAKE ALARM:OFF ( ک هشدار شو فرض خاموش پیش , ) 

SLEEP MODE : OFF ( اب الت خوح  فرض خاموشپیش , ) 

APN:CMNET,,, (APN, CMNET فرض:پیش ) 

IP:45.112.204.245:8090 (IP  پورت و) 

GPRS UPLOAD TIME:20 ( انیصله زمفا ) 

TIME ZONE:E00 ( 0+,منطقه زمانی فرض: پیش ) 

 

 

 

 

 


