دیب خًدريیی مدلGM200
دستًر العمل وصة ي استفادٌ از دستگاٌ ر ا
رٍش ًصة:
اتتذا سین کارت دستگاُ را هطاتك ضکل درٍى آى لرار دادُ ٍ درب آى را تثٌذیذ .تْتر است از سین کارت ایراًسل استفادُ ضَد.دلت کٌیذ اگر سین کارت ضوا فعال ًطذُ
است تا اصل کارت هلی تِ یکی از ضعة خذهات پیطخَاى دٍلت یا ایراًسل یا هخاترات هراجعِ کٌیذ ٍ سین کارت را فعال کٌیذ.
تٍ محض قراردادن سیم کارت ،ردیاب اتًماتیک ريشه خًاَد شد .ي شريع تٍ فعالیت میکىد.

قراردادن سیم کارت

چراغ وشاوگر
عملکرد

پًشش ضد آب

4.

3.

2.

ایي دستگاُ تایذ در هکاًی از خَدرٍ ًصة ٍ هخفی ضَد ٍ صرفاً تِ  ۲سین ترق هثثت(لرهس) ٍ هٌفی(هطکی) خَدرٍ ًیازهٌذ استٍ .لتاشکاری آى تیي ٍ ۶-۳۶لت هیتاضذ ٍ در
ّر خَدرٍیی(هَتَر سیکلت ،سَاری ،کاهیَى ٍ تریلی ٍ )...لاتل ًصة است .هحل ًصة هیتَاًذ صٌذٍق عمة،زیر ظًذلی ،درٍى درب ّا،زیر داضثَرد ٍ ...تاضذ .دٍ رضتِ سین
هثثت(قرهس ) ٍ مًفی (آتی یا هطکی) سین خَدرٍیی را تِ ترق هستمین خَدرٍ هتصل ًواییذ.
ضمىا حتما ي حتما سیم واروجی روگ  ACCرا تٍ ترق مستقیم مثثت خًدري(َمان سیم قرمس روگ دستگاٌ ) متصل ومایید.
سین زرد رًگ تذٍى اتصال تالی تواًذ.
هالحظِ خَاّیذ کرد کِ چراغْای دستگاُ رٍضي هی ضًَذ ٍ ضرٍع تِ چطوک زدى هی کٌٌذ.
حال هیتَاًیذ دستگاُ را درٍى خَدرٍ جا سازی ٍ هحکن کٌیذ.تْتر است دستگاُ (تِ صَرت افقی ٍجْت قاب سین کارت رٍ تِ تاال) در هکاًی تِ دٍر از رطَتت ٍ گردٍغثار
ًصة ضَد ٍ تایذ سر جای خَد هحکن گرددّ.وچٌیي ضوا هیتَاًیذ از ترلکار هجرب خَدرٍ کوک تگیریذ .تعذ از اتوام ًصة،حتوا خَدرٍ را تِ هذت  ۵دلیمِ تِ حرکت در
آٍریذ.اکٌَى کار ًصة دستگاُ تِ اتوام رسیذُ است ٍ.دستگاُ فعال هی تاضذ.
(دقت تفرهاییذ در صَرت ًصة دستگاُ پطت سیستن صَتی ٍپخص خَدرٍ ،اهکاى ایجاد پارازیت در صذای سیستن ٍجَد دارد)

رٍش استفادُ :رٍش اصلی :
گرفتي سریع هختصات آخریي مٍقعیت خَدرٍ ّوراُ تا لیٌک ًقصُ تر رٍی هَتایل :

هَبیل ضوا پیاهک هیفرستذٌّ.گاهی کِ
ًمص تِ ا
کافی است ُب ضوارُ سیوکارت دستگاُ پیاهک  WHEREرا تا حرٍف تسرگ ارسال کٌیذ.ردیاب هَلعیت را ّوراُ تا لیٌک ُ
تر رٍی لیٌک ًمطِ کلیک کٌیذ(ایٌترًت گَضیتاى فعال تاضذ) صفحِ هرٍرگر هَتایل تازضذُ ٍ خَدرٍ را رٍی ًمطِ تِ ضوا ًطاى هیذّذ.
رٍش جایگسیي  :گرفتي آدرس پستی آخریي هَقعیت خَدرٍ:
ارسال (فَرٍارد) پیاهک دریافتی از ردیاب تِ ضوارُ  300072321سپس در عرض  ۱۰-۳۰ثاًیِ آدرس کاهل پستی آخریي هَلعیت خَد را ترای ضوا هیفرستذ(.ضاهل
ًام ضْر ،هحلُ ،خیاتاى ٍ کَچِ).
ایي احتوال ٍجَد دارد کِ در هٌاطمی از کطَر)یادر ترخی ترِّ ّای زهاًی خاظ) ادرس پستی تِ گَضی ارسال ًطَدّ.وچٌیي سین کارت هَتایل ضوا تایذ لاتلیت دریافت
پیاهک ّای تثلیغاتی تاضوارُ ّای  3000را داضتِ تاضذ.

هطاّذُ خَدرٍ در کاهپیَتر:
جْت هطاّذُ خَدرٍی خَد تر رٍی ًمطِ –در صَرتی کِ پٌل ردیاتی را لثال سفارش دادُ ایذ  -تِ کارت هطکی رًگ گاراًتی  -هطخصات ساهاًِ رّیاتی دستگاُ -کِ درٍى
جعثِ هَجَد است رجَع کردُ ٍ تَسط کاهپیَتر یا هَتایل دارای ایٌترًتٍ ،ارد پٌل ردیاتی ٍب سایت ایمن ردیاب -سایت اوگلیسی -ضذُ.اىم کارتری ٍ کلوِ عثَر را
درٍى سایت ٍارد کٌیذ ٍ دکوِ ٍرٍد را تسًیذ.

حا ل ضوا هیتَاًیذ آخریي هَلعیت خَدرٍی خَد را رٍی ًمطِ هطاّذُ کٌیذّ.وچٌیي ترای هطاّذُ هسیرّای پیوَدُ ضذُ از هٌَی تاال سوت راست گسیٌِ "تواهی هَلعیت
ّا" یا ""PLAY BACKرا اًتخاب کٌیذ ٍ تا کوک گرفتي از تكٍین هَجَد در آى تاریخ ٍ ساعت ضرٍع ٍ پایاى هسیر را اًتخاب ًوَدُ ٍ هسیرّای حرکت ٍ تَلف
را هطاّذُ کٌیذ.

ضارش سین کارت ردیاب :
جْت ضارش اتَهاتیک ٍ از راُ دٍر سین کارت دستگاُ ،هی تَاًیذ تا داضتي رهس دٍم کارت تاًکی خَد  ،تا ضوارُ ّای زیر تواس تگیریذٍ 021-8734 :
ّوچٌیي *733# :
stop oil ok
supply oil ok
چک کردن وضعیت دستگاه

555
666
status

ریستارت کردن دستگاه

RST

Cut oil or circuit
Recover oil or circuit
Check device setting
parameters
restart

