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 به نام خدا

 

 

 

ردیابی میباشد جهت استفاده از کلیه امکانات نرم افزاری از سامانه شما به عنوان دستیار  یابیرد شنیکیاپلبا توجه به اینکه 

جهت مدیریت همزمان دستگاه  ،  ردیاب اد میشود در صورت داشتن تعداد بیش از یکپیشنه، لذا  شرکت دراک استفاده نمایید

 از سامانه ردیابی دراک استفاده شود. و استفاده از گزارش های متعدد ،ها 
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 نصب اپلیکیشن : 

 ل دانلود و نصب میباشد . اپلیکیشن ردیابی دراک از وبسایت رسمی شرکت قاب

 ردیاب خودرو <--نرم افزارها  <--منوی دانلود ها  co.com-www.drak سایت

 و سپس از منوی دانلودها اپلیکیشن را نصب نمایید . جستجو الکترونیک دراک را رق ودر گوگل شرکت ب همچنین میتوانید

شماره اعالم شده در ذیل ، تماس  اشن با واحد پشتیبانی شرکت دراک بنکته  : در صورت داشتن هر گونه اشکال در نصب اپلیکی

 .فرمائیداصل ح

http://www.drak-co.com/
http://www.drak-co.com/
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 نمایید . پس از نصب برنامه ، در صفحه اول دو گزینه ورود و ثبت نام را مشاهده می

را وارد نموده و خود در صورتی که قبال ردیاب شما ثبت نام شده است ، نام کاربری و رمز عبور 

ح و به شرحی که توضی کردهوارد برنامه شوید . در غیر این صورت گزینه ثبت نام را انتخاب 

 داده میشود ثبت نام را تکمیل نمایید . 
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 نمائید.ارد را وذیل طالعات درخواست شده اثبت نام : 

شماره سیمکارت روی  –شماره سیمکارت مدیر –شماره همراه  –نام خانوادگی  –نام 

 دستگاه و نام خودرو را وارد نمایید .

 ه دستگاه ارائه میگردد.ثبت نام نیز به همراکد وی دستگاه درج شده است . بر ر ردیابسریال 

 در صورت نداشتن کد ثبت نام با واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید . 

 را بزنید . "ثبت نام  "پس از وارد کردن اطالعات مورد نیاز ، جهت تکمیل ثبت نام ،  دکمه 
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 از یک خودرو ، خودروی اول را از این طریق ثبت نام نمایید در صورت داشتن بیش:  نکته 

 یق سامانه ردیابی اضافه نمایید .و خودروهای بعد را از طر

 منوی اپلیکیشن : 

 مشاهده میکنید صفحه نمایش زنده خودرو میباشد .از ورود به برنامه پس  که اولین صفحه

 نقشه نمایش داده میشوند.ثبت نام شده روی در این صفحه خودرو یا خودروهای  

 یکون خودرو ، اطالعات در پایین صفحه نمایش داده میشود . آبا لمس  
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 مشاهده مسیر:

 تاریخ روی مورد نظر خود را انتخاب کرده( خوددستگاه ردیاب )در صورت داشتن بیش از یک 

نمایش داده مسیر های طی شده طبق انتخاب شما . نمائیدو ساعت مورد نظر را وارد  

 میشود.
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 سرویس خودرو:

یک  ،قرار گرفته است که به ازای هر خودرو اپلیکیشناین قسمت به عنوان یک آپشن در 

موتور و...( در بازه )تعویض فیلتر ها، بررسی روغن موتور و شمع  :مورد نیاز مانندسرویس 

 .ینمایدیادآوری م ق پیام رسان به شمااز طریتعیین شده توسط کاربر را زمانی 

 .  خودرو بصورت همزمان سرویس ثبت نمایید چندینمیتوانید برای ردیابی ق سامانه یاز طر
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 به شرح زیر می باشد:سرویس خودرو روش ثبت 

 .نمائیدرا انتخاب رد نظر خودروی مو خودرو ، )در صورت داشتن چند  

: سرویسی که برای خودروی خود در نظر دارید از جمله )روغن موتور نام سرویس مورد نیاز .1

الستیک ،بررسی باطری ،شمع موتور ،تسمه دینام ،تسمه تایمینگ ،فیلتر سوخت ،تعویض 

 .نمائیدز و....( را میتوانید انتخاب ،تعویض فیلتر سوخت ،بررسی روغن ترم
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در . سپس نمائیدرا مشخص  جهت یادآوری خودرو تاریخ انجام سرویس .2

 .نمایید را ثبت  توضیحات وشده هزینه پرداخت  تمایل صورت 

 زمان یادآوری دوره زمانی یا کارکرد موتور میتوان –کیلومترساس بر ا .3

 سرویس را مشخص کرد.

در نهایت روش اطالع رسانی خود را از طریق )تلگرام ، پیامک و یا  .4

 سیستم ،شدهمشخص همزمان تلگرام و پیامک ( مشخص کنید تا در زمان 

 .به شما اطالع رسانی کند 
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 ستورات پیامکی:د

قابل  (شماره مدیر ازارسال شده )  از طریق پیامکجهت امنیت بیشتر فقط  ، ردیابتنظیمات 

میتوان دستورات پیامکی مورد نیاز را  نیز ز طریق اپلیکشنجهت سهولت کار ا ،است تنظیم

البته برخی دستورات جهت ردیابهایی کاربرد دارند که امکانات  ه و ارسال نمود .انتخاب کرد

 :عبارتند از  پیامکی دستورات سخت افزاری مورد نیاز را داشته باشند . 

 : یا  نمائیدخاموش از هر نقطه دنیا د را یتوانید خودروی خوبا این دستور م خاموش/روشن

د که رله صورتی عمل میکن )توجه شود این دستور در .نمائیدا صادر مجوز روشن شدن آن ر

 خاموش کن بر روی خودرو نصب شده باشد . با ارسال دستور خاموشی زمانی که سرعت خودرو 

کیلومتر برسد ، خودرو خاموش خواهد شد یا در صورت خاموش بودن ، حتی با سوییج  20زیر 

 روشن نخواهد شد (
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  :ثبت مدیر این گزینه شماره ی همراه شما را به عنوان مدیر ردیاب ثبت میکند. ثبت مدیر(

 از این نظر حائز اهمیت است که پیامک های هشدار تنها برای شماره مدیر ارسال خواهد شد (

 الزم به ذکر است این گزینه نمائید ای بلوتوث ردیاب خود انتخاب نام دلخواهی را برلوتوث: ب(

 کاربرد دارد( هستندکه دارای بلوتوث  ییاب هاجهت ردی

 :هنگام لرزش فعال یا غیرفعال  ارسال هشدار پیامک دستگاه را میتوانید هشدار لرزش

 )جهت ردیاب های دارای سنسور لرزش( .نمائید

  دن سوییچ را فعال یا غیرفعال باز و بسته ش در صورتال پیامک د ارسنیمیتوا: هشدار سوییچ

  .نمائید
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 توجه داشته نمائیده نقطه دهی خودرو خود انتخاب شما میتوانید با انتخاب این گزینه درخواستی برای تنظیم زاوییه: تنظیم زاو( .

درجه قابل تنظیم میباشد. هرچه میزان درجه  90تا  10باشید که با تغییر زاویه خودرو ، نقطه جدیدی ثبت خواهد شد . تغییر زاویه از 

 ی ارسال میشود و همچنین شارژ سیم کارت بیشتری مصرف خواهد شد و بالعکس(.کم تر باشد تعداد نقاط بیشتر

  :آن را ثبت نمایید ) معموال شمانظر  موردخودرو از سرعت در صورت تمایل به ارسال پیامک در زمان عبور سرعت سرعت مجاز ،

یک عدد  میباشد.( برای تنظیم سرعتکیلومتر بر ساعت کم تر از سرعت عقربه خودرو  12سرعت تشخیص داده شده توسط ردیاب 

 نمائید. واردرا  250و  30بین 

  :در صورت تمایل به ارسال پیامک در نمائیدخواستی را ارسال ار دزدگیر درجهت فعال یا غیرفعال کردن هشدپیامک دزدگیر .

قط در صورت وجود دزدگیر هنگام آژیر کشیدن و قطع آژیر دزدگیر این قابلیت را فعال کنید )توجه داشته باشید که این قابلیت ف

 (.می باشد توسط نصاب ردیاب قابل دسترس مستقل بر روی خودرو و فعال نمودن آن
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 دی)توجه داشته باش. نمائیددزدگیر این قابلیت را فعال شیدن آژیر کدر هنگام  در صورت تمایل به برقراری تماس :تماس دزدگیر 

 .(می باشد قابل دسترس ابیخودرو و فعال نمودن آن توسط نصاب رد یتقل بر رومس ریفقط در صورت وجود دزدگ تیقابل نیکه ا

  : رو بودن خودکه مایلید دستگاه در حالت روشن یا خاموش  را دوره زمانی ،در این قسمتارسال نقطه زمان روشنی/ خاموشی

یک بار و در زمان دقیقه پنج )در حالت پیشفرض ردیابها در زمان روشنی هر . نماییدرا براساس ثانیه وارد  کندارسال اطالعات روی سرور 

 اطالعات را ارسال میکنند .روی سرور یکبار خاموشی هر نیم ساعت 

  :برای . نمائیدوده را به متر وارد در صورت تمایل به ارسال پیامک از دستگاه هنگام خروج از محدوده، شعاع محدتنظیم محدوده

تعریف محدوده غیر فعال میشود و الزم به  0. ) درصورت وارد کردن مقدار نمائیدوارد  50000 تا 500ک عدد بین تنظیم محدوده ی

در صورتی که مایل به مشخص کردن محدوده بر  ذکر است موقعیت کنونی ردیاب،محدوده تعریف شده در نظر گرفته خواهد شد(.

 د ، میتوانید از سامانه ردیابی استفاده نمایید . یقشه و بدون وارد کردن شعاع میباشروی ن
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  : نمائیدعات کند را براساس متر وارد مسافتی که تمایل دارید دستگاه شما پس از گذراندن آن ارسال اطالتنظیم مسافت .

ن ارسال اطالعات براساس رفعال شدبه معنی غینیز  50و مقدار کم تر از  میباشد متر مجاز 65000 عدد کثرکه حداداشته باشید جه تو

 .میباشد مسافت

  :به باطری ردیاب تحت هر شرایطی و استفاده ردیاب از دستگاه برق شدن با فعال کردن این گزینه در صورت جدا هشدار باتری

 مدیر پیامک داده میشود.

  :باتری، ردیاب با  در صورت فعال شدن این قابلیت، پس از دریافت هر یک از هشدارهای دزدگیر، سوئیچ و یا قطعتماس هشدار

 .برقرار میکندر تماس مدی

 در صورت داشتن میکروفن( تنظیم نمایید. 15تا  1میکروفن ردیاب را صدای در این قسمت میتوان قدرت  :تنظیم میکروفن( 
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  تغییر زبان:

 عربی( را دارد –انگلیسی  –زبان )فارسی  3اپلیکیشن ردیابی دراک قابلیت تنظیم به 

 اپلیکیشن:  های سمت چپآیکون 

 موقعیت اصلی دستگاه ها را نشان میدهد. :آیکون اول 

 موقعیت هر دستگاه را جداگانه نمایش میدهد :آیکون دوم 

 قابل استفاده در صورت داشتن چند ردیاب()

 انتخاب خودرو  :آیکون سوم 

 موقعیت و مسافت شما نسبت به ردیاب را نشان میدهد. :آیکون چهارم 


