JAPAYAB CO.
دستور العمل نصب و استفاده از دستگاه ردیاب خودرویی مدل *JP 3+
روش نصب:
ابتدا سیم کارت دستگاه را مطابق شکل درون آن قرار داده و درب آن را ببندید  .بهتر است از سیم کارت ایرانسل استفاده شود.
به محض قراردادن سیم کارت ،ردیاب اتوماتیک روشن خواهد شد و شروع به فعالیت میکند.

قراردادن سیم کارت

چراغ نشانگر
عملکرد

پوشش ضد آب

4.

3.
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این دستگاه باید در مکانی از خودرو (هر جای ممکن) نصب و مخفی شود و صرفاً به  ۲سیم برق مثبت(قرمز) و منفی(مشکی) خودرو نیازمند است .ولتاژکاری آن
بین  ۶۶-۶ولت میباشد و در هر خودرویی(موتور سیکلت ،سواری ،کامیون و تریلی و )...قابل نصب است .محل نصب میتواند صندوق عقب،زیر صندلی،درون
درب ها،زیر داشبورد و ...باشد .دو رشته سیم مثبت(قرمز) و منفی(آبی یا مشکی) سیم خودرویی را به برق مستقیم خودرو متصل نمایید.
ضمنا حتما و حتما سیم نارنجی رنگ  ACCرا به برق مستقیم مثبت خودرو(همان سیم قرمز رنگ دستگاه ) متصل نمایید.
سیم زرد رنگ بدون اتصال باقی بماند ( .در مدل سفارشی سیم زرد رنگ به رله قطع برق پمپ بنزین و یا  ACCنصب میشود)
مالحظه خواهید کرد که چراغهای دستگاه روشن می شوند و شروع به چشمک زدن می کنند.
حال میتوانید دستگاه را درون خودرو جا سازی و محکم کنید.بهتر است دستگاه (به صورت افقی وجهت قاب سیم کارت رو به باال) در مکانی به دور از
رطوبت و گردوغبار نصب شود و باید سر جای خود محکم گردد.همچنین شما میتوانید از برقکار مجرب خودرو کمک بگیرید .بعد از اتمام نصب،حتما خودرو را
به مدت  ۵دقیقه به حرکت در آورید.اکنون کار نصب دستگاه به اتمام رسیده است.و دستگاه فعال می باشد.
(دقت بفرمایید در صورت نصب دستگاه پشت سیستم صوتی وپخش خودرو ،امکان ایجاد پارازیت در صدای سیستم وجود دارد)

JAPAYAB CO.
روش استفاده :روش اصلی :
گرفتن سریع مختصات آخرین موقعیت خودرو همراه با لینک نقشه بر روی موبایل:

کافی است به شماره سیمکارت دستگاه پیامک  WHEREرا با حروف بزرگ ارسال کنید.ردیاب موقعیت را همراه با لینک نقشه به موبایل شما پیامک
میفرستد.هنگامی که بر روی لینک نقشه کلیک کنید(اینترنت گوشیتان فعال باشد) صفحه مرورگر موبایل بازشده و خودرو را روی نقشه به شما نشان میدهد.
روش جایگزین  :گرفتن آدرس پستی آخرین موقعیت خودرو:
ارسال (فوروارد) پیامک دریافتی از ردیاب به شماره  022270003سپس در عرض  ۶۱-۰۱ثانیه آدرس کامل پستی آخرین موقعیت خود را برای شما
میفرستد(.شامل نام شهر ،محله ،خیابان و کوچه).
این احتمال وجود دارد که در مناطقی از کشور)یادر برخی برهه های زمانی خاص) ادرس پستی به گوشی ارسال نشود.همچنین سیم کارت موبایل شما باید
قابلیت دریافت پیامک های تبلیغاتی باشماره های  ۶۱۱۱را داشته باشد.

مشاهده خودرو در کامپیوتر :
جهت مشاهده خودروی خود بر روی نقشه –در صورتی که پنل ردیابی را قبال سفارش داده اید  -به کارت گارانتی  -مشخصات سامانه رهیابی دستگاه -که
درون جعبه موجود است رجوع کرده و توسط کامپیوتر یا موبایل دارای اینترنت ،وارد پنل ردیابی وب سایت  www.japayab.comشده.نام کاربری و کلمه
عبور را درون سایت وارد کنید و دکمه ورود را بزنید.

حال شما میتوانید آخرین موقعیت خودروی خود را روی نقشه مشاهده کنید.همچنین برای مشاهده مسیرهای پیموده شده از منوی باال سمت راست
گزینه "تمامی موقعیت ها" یا ""PLAY BACKرا انتخاب کنید و با کمک گرفتن از تقویم موجود در آن تاریخ و ساعت شروع و پایان مسیر را انتخاب نموده
و مسیرهای حرکت و توقف را مشاهده کنید.

شارژ سیم کارت ردیاب :
جهت شارژ اتوماتیک و از راه دور سیم کارت دستگاه ،می توانید با داشتن رمز دوم کارت بانکی خود  ،با شماره های زیر تماس بگیرید-4378 :
 120و همچنین *377# :
stop oil ok
supply oil ok

555
666

چک کردن وضعیت دستگاه

status

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

ریستارت کردن دستگاه

RST

restart

