دستورالعمل استفاده از ردیاب های شخصی  IR 150پرسنلی:
هَبیل ٍ یا واهپیَتر
لاتلیت ردیاتی لحظِ تِ لحظِ اضخاظ ٍ هطاّذُ تر رٍی گَضی ا
لاتلیت دووِ  S.O.Sاػالم خطر ٍ هىالوِ تا وارتر
لاتلیت اػالم آدرس تِ وارتر در غَرت گن ضذى در هسیر
هٌاسة ترای افراد هسي،وَدواى،حیَاًات،خاًَادُ،وٌترل تازاریاب ،وٌترل خَدرٍ ٍ....

رٍش استفادُ:
اتتذا تاتری دستگاُ را تِ هذت  ۱۰ساػت تَسط پایِ ضارشر ،ترای اٍلیي ابر ضارش ًوائیذ.از ایي پس ضارشّای تؼذی تِ  6-4ساػت زهاى ًیاز دارًذ،سپس سین وارت
دستگاُ را هطاتك ضىل درٍى آى لرار دّیذ .تْتر است از سین وارت ایراًسل استفادُ ضَد.دلت وٌیذ اگر سین وارت ضوا فؼال ًطذُ است تا اغل وارت هلی تِ یىی از ضؼة
خذهات پیطخَاى دٍلت یا ایراًسل یا هخاترات هراجؼِ وٌیذ ٍ سین وارت را فؼال وٌیذ.
حال تاتری دستگاُ را ٍارد آى ًوَدُ ٍ هٌتظر چطوه زدى چراؽ سثس یا آتی رًگ تاضیذ. .دلت وٌیذ پَستِ پالستیىی رٍی تخص فلسی تاتری ًثاضذ .در غَرتی وِ چراؽ
رٍضي ًطذ دووِ  ON/OFFرا تِ هذت  3ثاًیِ ًگِ داریذ.اوٌَى درب دستگاُ را تثٌذیذ.حال دستگاُ لاتل استفادُ است،هی تَاًیذ آى را تِ وارتر تحَیل دّیذ(.هطاتك ضىل)

از وارتر تخَاّیذ وِ حذٍد  ۱۰دلیمِ در فضای باز ٍ خارج ساختواى حروت وٌذ.ایي دستگاُ هیتَاًذ تا ّر ابر ضارش حذٍد  ۸-۱۲ساػت تِ فؼالیت خَد اداهِ دّذ.

رٍش استفادُ :رٍش اصلی :
گرفتي سریع هختصات آخریي مٍقعیت خَدرٍ ّوراُ با لیٌک ًقصُ بر رٍی هَبایل :
هَبیل ضوا پیاهه
ًمص تِ ا
وافی است تا ضوارُ سیوىارت دستگاُ تواس تگیریذ .دستگاُ تؼذ از یه یا  ۲تَق تواس ضوا را لطغ هیوٌذ ٍ هَلؼیت را ّوراُ تا لیٌه ُ
هیفرستذٌّ.گاهی وِ تر رٍی لیٌه ًمطِ ولیه وٌیذ(ایٌترًت گَضیتاى فؼال تاضذ) غفحِ هرٍرگر هَتایل تازضذُ ٍ ضخع را رٍی ًمطِ تِ ضوا ًطاى هیذّذ.
رٍش جایگسیي  :گرفتي آدرس پستی آخریي هَقعیت خَدرٍ:
ارسال (فَرٍارد) پیاهه دریافتی از ردیاب تِ ضوارُ  300072321سپس در ػرؼ  ۱۰-۳۰ثاًیِ آدرس واهل پستی آخریي هَلؼیت خَد را ترای ضوا هیفرستذ(.ضاهل
ًام ضْر ،هحلُ ،خیاتاى ٍ وَچِ).
ایي احتوال ٍجَد دارد وِ در هٌاطمی از وطَر ادرس پستی تِ گَضی ارسال ًطَدّ.وچٌیي سین وارت هَتایل ضوا تایذ لاتلیت دریافت پیاهه ّای تثلیغاتی تاضوارُ ّای
 3000را داضتِ تاضذ.

ّوچٌیي هیتَاًیذ با ارسال پیاهک ً address123456یس پیاهک آدرس را دریافت کٌیذ.

هطاّذُ هکاى ضخص در کاهپیَتر:
جْت هطاّذُ وارتر ردیاب ضخػی خَد تر رٍی ًمطِ –در غَرتی وِ پٌل ردیاتی را لثال سفارش دادُ ایذ  -تِ وارت هطىی رًگ گاراًتی  -هطخػات ساهاًِ ردیاتی
دستگاُ -وِ درٍى جؼثِ هَجَد است رجَع وردُ ٍ تَسط واهپیَتر یا هَتایل دارای ایٌترًتٍ ،ارد پٌل ردیاتی ضذُ.اىم وارتری ٍ ولوِ ػثَر را درٍى سایت ٍارد وٌیذ ٍ دووِ
ٍرٍد را تسًیذ.

حا ل ضوا هیتَاًیذ آخریي هَلؼیت وارتر خَد را رٍی ًمطِ هطاّذُ وٌیذّ.وچٌیي ترای هطاّذُ هسیرّای پیوَدُ ضذُ از هٌَی تاال سوت راست گسیٌِ "تواهی هَلؼیت
ّا"را اًتخاب وٌیذ ٍ تا ووه گرفتي از تكٍین هَجَد در آى تاریخ ٍ ساػت ضرٍع ٍ پایاى هسیر را اًتخاب ًوَدُ ٍ هسیرّای حروت ٍ تَلف را هطاّذُ وٌیذ.

ضارش سین کارت ردیاب :
جْت ضارش اتَهاتیه ٍ از راُ دٍر سین نارت دستگاُ ،هی تَاًیذ تا داضتي رهس دٍم وارت تاًىی خَد  ،تا ضوارُ ّای زیر تواس تگیریذٍ 021-8734 :
ّوچٌیي *733# :

فعال سازی هکالوِ یکطرفِ ردیاب:
در صَرتی کِ قابلیت ضٌَد را قبل از خریذ سفارش دادُ ایذ :

فعال سازی با ارسال monitor123456
فعال سازی دٍبارُ ردیاب با ارسال

بِ سین کارت دستگاُ ٍ بعذ از دریافت پیاهک  – monitor okبا دستگاُ تواس بگیریذ .

 tracker123456بِ سین کارت دستگاُ ٍ بعذ از دریافت پیاهک  – tracker okبا دستگاُ تواس بگیریذ .

زهاًی کِ ضٌَد فعال هیطَد ردیابی از کار هیافتذ ٍ بالعکس .

چک کردن وضعیت دستگاه

Check123456

ریستارت کردن دستگاه

Reset123456

Check device setting
parameters
restart

