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 X1پر کاربرد ردیاب مدل پیامکی دستورات 

 تذکرات : 

 .لطفا برای خرید سامانه پیامکی از طریق اپلیکیشن اقدام نمایید 

  تا شارژبرای شما اعمال شود.جهت شارژ سامانه ، پس از واریز مبلغ مورد نظر ،  با شرکت دراک تماس حاصل نمایید 

  از شارژ مستقیم ) برخط( استفاده نمایید.ردیاب  لطفا برای شارژ سیمکارت 

 

 NASB          پیامک نصب: 

  .تذکر: این دستور تا زمانی که مدیر برای دستگاه تعریف نشده است، توسط هر کسی قابل اجرا میباشد

 

 .را به شماره سیمکارت نصب شده روی ردیاب پیامک نمایید : متن پیامک مورد نظر جدول دستورات پیامکی

 

 توضیحات متن پیامک نام دستور ردیف

 تعریف مدیر 0

MODIR  اولین دستور پس از نصب .)شماره فرستنده پیام ، مدیر خواهد

 شد.(

 دریافت موقعیت فعلی 2

GETPOINT  مختصات مکان فعلی را به همراه لینک موقعیت در سامانه

 میدهد.نمایش 

4 
قابلیت تماس پس از هشدار 

قطع  –سوییچ  –دزدگیر 

 باتری

CALLING:0 

 فعال کردن تماس

 
CALLING:1 

 غیرفعال کردن تماس

در صورت فعال شدن این قابلیت پس از دریافت هر یک از 

هشدارهای دزدگیر، سوییچ و با قطع باتری ، ردیاب پس از 

تا همان لحظه رد سال پیامک هشدار، با مدیر تماس میگیار

 متوجه هشدار شود.

 این قابلیت بصورت پیشفرض فعال است.

 روشن و خاموش کردن خود 3

CAROFF 

 خاموش کردن

 
CARON 

 روشن کردن

در صورت ارسال پیامک خاموشی خودرو، پس از ارسال پیامک ،  

خودرو خاموش میشود و تا وقتی پیام روشن شدن ارسال نشود، 

 خودرو روشن نخواهد شد
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 توضیحات متن پیامک نام دستور ردیف

 تنظیم زاویه 5

ZAVIE:? 
 

به جای ؟ عددی بین 

 قرار دهید. 11تا  01

هنگام تغییر جهت خودرو به هر جهت،اطالعات ارسال 

میشود.هرچه عدد کوپکتر باشد، مسیریابی دقیق تر خواهد 

 بود.این قابلیت بصورت پیشفرض غیرفعال است.

توجه نمایید هرچه زاویه کمتری انتخاب شود، شارژ سیمکارت 

 ردیاب زودتر تمام میشود.

 درجه :  11مثال تنظیم زاویه برای 
ZAVIE:90 

 تعریف سرعت غیر مجاز 6

SPEED:? 

ه جای ؟ سرعت مورد ب

 .نظر خودرا واردنمایید

در صورتیکه سرعت خودرو بیشتر از حد تعیین شده شود، به 

تعریف شده  031مدیر پیامک هشدار میدهد. پیشفرض سرعت 

 است.

 برای سرعت غیرمجاز: 051تعریف سرعت  : مثال
SPEED:150 

 انتخاب سیمکارت 3

 ایرانسل :
MTNOK 

 همراه اول :
MCIOK 

 بصورت پیشفرض سیمکارت ایرانسل تنظیم شده است.

 پیامک هشدار دزدگیر 8

ALARMSMS:ON 

 فعال کردن

 
ALARMSMS:OFF 

 غیرفعال کردن

شدن هشدار در صورت فعال کردن این قابلیت ، هنگام فعال 

 دزدگیر)تحریک (، پیامکی به مدیر ارسال میشود.

 این قابلیت بصورت پیشفرض فعال است.

 تحریک سوییچ 1

STARTSMS:ON 

 فعال کردن
STARTSMS:OFF 

 غیرفعال کردن

درصورتی که خودرو روشن یا خاموش شود،پیام هشدار به مدیر 

 ارسال میشود.این قابلیت بصورت پیشفرض غیرفعال است.

 تعریف محدوده 01

MAHDODE:? 

 

بجای ؟ شعاع محدوده 

مورد نظر خودرا وارد 

 نمایید.

با ارسال عدد مورد نظر ، دستگاه محدوده ای دایره ای شکل به 

شعاع ارسال شده تعریف میکند که مرکز آن، موقعیت فعلی 

خودور شماست و در صورت ورود و خروج از محدوده، به مدیر 

 پیامک ارسال خواهد شد.

  MAHDODE:200کیلومتر: 211تنظیم محدوده به شعاع مثال: 

               

 


