ردیاب نظامی مدل *JP 7

این دستگاه ردیاب نظامی دارای قاب آهنربایی فوق العاده قوی بصورت شخصی قابل استفاده می باشد و از کیفیت فوق العاده عالی با قیمت مناسب و نصب
سریع و آسان ظرف  03ثانیه برخوردار می باشد.

نحوه نصب :
جای مشخصی جهت مخفی شدن،برای نصب این دستگاه در خودرو وجود ندارد و هرجای ممکن (صندوق عقب  ،زیر صندلی  ،درون درب ها  ،زیر داشبورد
و  )...می توان این دستگاه ردیاب را جاسازی نمود و در هر خودروی سواری  ،کامیون  ،تریلی  ،موتورسیکلت و  ...قابل نصب می باشد.

نحوه استفاده:
ابتدا ردیاب را توسط شارژر مخصوص  ،به مدت  42ساعت تمام شارژ کنید .دقت کنید اگر پس از  42ساعت چراغ قرمز روی دستگاه خاموش نشده است ،
دوباره آنرا به شارژر متصل کنید .سپس یک سیم کارت ایرانسل دارای اعتبار کافی درون آن قرار دهید (مطابق شکل زیر) و سپس دکمه  ON – OFFآن
را روشن کنید.

به جهت سیم کارت درون عکس خوب دقت کنید .بریدگی (زایده) سیم کارت باید رو به داخل دستگاه و جهت بخش فلزی سیم کارت رو به پایین باشد.
حال چراغ های دستگاه شروع به روشن شدن و چشمک زدن می کنند .اکنون باید به مدت حداقل  5دقیقه در فضای آزاد حرکت کنید  .توجه داشته باشید ممکن است
چراغ های دستگاه پس از مدتی خاموش شوند ولی همچنان دستگاه روشن و فعال می باشد.
برای دیدن تمامی مسیرهای طی شده وارد سایت  WWW.JAPAYAB.COMشده و در قسمت پنل ردیابی مدل * JP 7نام کاربری و رمز عبور درون کارت
ردیابی را وارد کنید.
حال میتوانید مکان کنونی خودروی خود را روی نقشه ببینید.جهت مشاهده مسیرهای طی شده از گزینه  PLAY BACKاستفاده کنید و با توجه به تقویم زمان ابتدا و
انتهای مسیر را مشخص کنید.
اکنون می توانید با کمک آهنربای قدرتمند دستگاه آن را به خودروی خود چسبانده و آن را ردیابی کنید.
حال برای پیدا کردن مکان ردیاب به سیمکارت آن پیامک  WHEREرا با حروف بزرگ انگلیسی ارسال کنید.
ردیاب پس از چند ثانیه یک پیامک جواب حاوی لینک گوگل برای شما ارسال می کند.روی لینک کلیک کرده و آن را باز کنید تا مکان ردیاب را روی نقشه گوشی ببینید.
حال شما می توانید آخرین موقعیت خودروی خود و یا کاربر را روی نقشه مشاهده کنید.همچنین برای مشاهده مسیرهای پیموده شده از منوی باال سمت راست گزینه
<تمامی موقعیت ها> را انتخاب کنید و با کمک گرفتن از تقویم موجود در آن تاریخ و ساعت شروع و پایان مسیر را انتخاب نموده و مسیر های حرکت و توقف را مشاهده
کنید.


دقت کنید استفاده از دستور  WHEREشارژ دستگاه را به شدت کاهش میدهد ،پس برای ردیابی طوالنی مدت حتما فقط و فقط از پنل ردیابی
 JAPAYAB.COMبر روی گوشی یا کامپیوتر خود استفاده کنید.

