دفترچه ردیاب مدل GM3000

ابتذا ردیاب را تَسط ضارش هخصَظ ،بِ هذت  24ساعت توام ضارش کٌیذ.دقت کٌیذ اگر پس از  24ساعت چراغ قرهس
رٍی دستگاُ خاهَش ًطذُ است،دٍبارُ آى را بِ ضارشر هتصل کٌیذ  .سپس یک سین کارت ایراًسل دارای اعتبار کافی
درٍى آى قرار دّیذ (هطابق ضکل زیر) ٍ سپس دکوِ ON-OFFآى را رٍضي کٌیذ.

بِ جْت سین کارت درٍى عکس خَب دقّت کٌیذ.بریذگی( زایذُ) سین کارت بایذ رٍ بِ داخل دستگاُ ٍ جْت بخص
فلسی سین کارت رٍ بِ پاییي باضذ .

حال چراغ ّای دستگاُ ضرٍع بِ رٍضي ضذى ٍ چطوک زدى هی کٌٌذ .اکٌَى بایذ بِ هذت حذاقل  5دقیقِ در فضای
آزاد حرکت کٌیذ .تَجِ داضتِ باضیذ هوکي است چراغ ّای دستگاُ پس از هذتی خاهَش ضًَذ ٍلی ّوچٌاى دستگاُ
رٍضي ٍ فعال هی باضذ.
برای دیذى تواهی هسیرّای طی ضذُ ٍارد سایت ایوي ردیاب  ،پٌل ردیابی  ،پٌل ردیابی اًگلیسی(ًظاهی)ضذُ ٍ ًام
کاربری ٍ رهس عبَر درٍى کارت ردیابی را ٍارد کٌیذ .دقت کٌیذ ردیاب ًظاهی فقط با پٌل اًگلیسی قابل استفادُ هی
باضذ.
حال هی تَاًیذ هکاى کًٌَی خَدرٍی خَد را رٍی ًقطِ ببیٌیذ .جْت هطاّذُ هسیرّای طی ضذُ از گسیٌِ PLAY
 BACKاستفادُ کٌیذ ٍ با تَجِ بِ تقَین زهاى ابتذا ٍ اًتْای هسیر را هطخع کٌیذ .
اکٌَى هی تَاًیذ با کوک آٌّربای قذرتوٌذ دستگاُ آى را بِ خَدرٍی خَد چسباًذُ ٍ آى را ردیابی کٌیذ .

حال برای پیذا کردى هکاى ردیاب بِ سین کارت آى پیاهک  WHEREرا با حرٍف بسرگ اًگلیسی ارسال کٌیذ .
ردیاب پس از چٌذ ثاًیِ یک پیاهک جَاب حاٍی لیٌک گَگل برای ضوا ارسال هی کٌذ  .رٍی لیٌک کلیک کردُ ٍ آى را
باز کٌیذ تا هکاى ردیاب را رٍی ًقطِ گَضی ببیٌیذ .

 دقت کٌیذ استفادُ از دستَر  WHEREضارش دستگاُ را بِ ضذت کاّص هی دّذ .پس برای ردیابی طَالًی
هذت حتواً فقط ٍ فقط از پٌل ردیابی ایراى رّیاب بر رٍی گَضی یا کاهپیَتر خَد استفادُ کتیذ .

