
 اورنگ پژوهان پارسه 1

 

  

 
  

  

   MVT340مدل دستگاه ردیاب خودرو

  

  

  
  

  

  

  

  اورنگ پژوهان پارسه Mvt340_userguide.pdfنام فایل:   13تعداد صفحات 

  19/01/1394ایجاد :  تاریخ

 19/01/1394تاریخ ویرایش: 
 1,0نسخه: 

اهنماي استفاده از دستگاه ردیاب ر

MVT340 

  

  

  

  

  



 اورنگ پژوهان پارسه 2

 

 

  فهرست

  .Error! Bookmark not defined ..تیمسئول رفع و چاپ حق.1

3…………………………………………………………………………………………...….. موارداستفاده. 1  

 3 ......................................................................................................................................................... آنها ومشخصات محصول عملکرد.2

 3 ................................................................................................................................... مشخصات. 1.2

 4........................................................................................................................ دستگاه اتیخصوص. 2.2

 4 ......................................................................................................................................................... یجانب ولوازمMVT340 دستگاه.3

 5 .................................................................................................................................................................. ...........دستگاه يظاهر ينما.4

 5 .......................................................................................................................................................... .........................استفاده نینخست.5

 5 ............................................................................................................................ مکارتیس نصب. 1.5

 6 ........................................................................................................................................ شارژ.   2.5

 LED .................................................................................................................... 6استفاده قهیطر.   3.5

 7 ................................................................................................................................................................... .......................دستگاه نصب.6

 7 ................................................................................................................. یخروج/يورود کابل نصب1.6

 8 .............................................................................................................. )2نیپ/1نیپ( نیزم/برق.1,1.6

 8 ............................................................................................ )یمنف محرك.3نیپ(تالیجید يورود. 2,1.6

 8 ............................................................................................ )مثبت ،محرك5نیپ(تالیجید يورود. 3,1.6

 8 ....................................................................................................................... )8نیپ(یخروج.4,1.6

 8 ............................................................................................................... )7نیپ(آنالوگ يورود.5,1.6

 9 ........................................................................ یخروج ولتاژتوان افتنی، 1  آنالوگ يورود کاربرد. 1,5,1.6

 9 ................................................. )ازسوخت يدرصد صورت به( سوخت افتنی،2  آنالوگ يکاربردورود. 2,5,1.6

 GPS/GSM ............................................................................................................. 10آنتن کردن نصب2.6

 MVT340 .......................................................................................................... 11دستگاه يانداز راه. 3.6

  

  

  



 اورنگ پژوهان پارسه 3

 

 موارد استفاده.1

 ردیابی آنلاین خودرو 

  امنیت خودرو / ضد سرقت 

 مدیریت ناوگان حمل و نقل 

  دستگاهعملکرد و مشخصات .2

  عملکرد دستگاه. 2,1

 SiRF III GPS  وGSM 4 مگاهرتزي 1900/1800/900/850فرکانسه 

 AGPS  به همراه شناسه ي موقعیت بر مبناي )GSM ( 

 ردیابی بوسیله ي پیغام/اینترنت SMS/TCP/UDP سازگار با پروتکل )Meiligao  وMEITRACK ( 

  موقعیت درخواستیردیابی 

 فواصل زمانی یا مسافتی تعین شده ردیابی بر اساس 

 ردیابی از طریق موبایل 

 سنسورحرکتی داخلی 

 داخلی   باتري پشتیبانیmAh850 

 هشدار کمک رسانی 

 هشدار محدوده ي جغرافیایی 

 کور اطقهشدار من 

 ( پایین بودن میزان باتري دستگاه ) هشدار اتمام باتري 

  افزایش سرعتهشدار 

  یدك کشهشدار 

 هشدار از دست دادن منبع تغذیه ي برق خارجی 

 گزارش مسافت پیموده شده 

 خودروخاموش کردن خودرواز راه دور(از حرکت ایستادن موتور( 

 ( اختیاري ) آهنرباي داخلی فوق العاده 

 2 )خروجی1)،مثبت محرك منفی، یک محرك  یک ورودي دیجیتال 

  یک ورودي آنالوگ 
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  خصوصیات دستگاه. 2,2

  

  
  مشخصات

  میلی متر 110*72*39  ابعاد

 گرم 170  وزن

 DC 9v 36v/1.5 A  ولتاژ ورودي

  mAh/3.7v 850  پشتبانباتري 

 Standbyدر حالت  mA 65  برق مصرفی

 20C55C-  دماي عملیاتی

   5% %95  رطوبت

  ساعت در حالت نرمال 10و  صرفه جویی در مصرف باتريساعت در حالت  43  ساعات کارکرد

LED  2  لامپLED وضعیت آنتن هاي نشان دادن جهتGPS   وGSM  

  دکمه ي خاموش و روشن شدن دستگاه 1 و SOS دکمه 1  سوییچ ها

  ندارد  میکروفن

  ندارد  حافظه

 حرکتسنسور   سنسور

 GSM  GSM 850/900/1800/1900 MHzفرکانس 

   GPS SIRF-Star IIIتراشه ي  آخرین ورژن  GPSتراشه 

  GPS  -159 dBحساسیت 

  متر 10  دقت در مکان یابی

 ورودي/خروجی

  )  یک محرك منفی و یک محرك مثبتدیجیتال (ورودي 2

  خروجی (یک بوق اخطار، از کار انداختن موتور خودرو از راه دور ) 2

  ورودي آنالوگ 1

  جهت اعمال تنظیمات USBرابط  1

  

 

  و لوازم جانبی MVT340دستگاه .3

o  دستگاهMVT340 و باتري 

o  آنتنGPS 

o  آنتنGSM 

o کابل ورودي / خروجی 

o  دکمهSOS 

o  کابلUSB 

o CD 
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 ي ظاهري دستگاهنما.4

  
  

 راه اندازي اولیه .5

  . نصب سیم کارت1,5

فعال بودن آن مطمئن شوید( سیم کارت را درون گوشی قرار داده تا مطمئن شوید که  ابتدا سیم کارت را چک کرده و از

به یک  smsمی باشد. بررسی کنید که سیم کارت قفل نباشد. اگر شما نیاز به  ارسال  smsقادر به ارسال و دریافت 

مطمئن شوید که سیم کارت نصب شده  "رفته می شود، لطفاتماس گ MVT340را دارید، زمانیکه به  شماره تلفن خود

را خاموش کنید. پیچ کاور را باز  MVT340از نمایش شماره تماس پشتیبانی می کند. قبل از نصب سیم کارت دستگاه 

ن را بردارید. سیم کارت را روي محل نگهداري سیم کارت به صورت لغزشی قرار داده طوریکه تراشه با محل آکرده و 

  و پیچ آن را ببندید. قرار دادهروبروي هم قرار گیرد. کاور را  PCBتصال روي ا
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 . شارژ2,5

ولت وصل کرده و مطمئن شوید  24ولت ویا 12را به ولتاژ ( قرمز مثبت دستگاه  زمین ( مشکی منفی ) و برقسیم  "لطفا

بسیار عالی خواهد بود. تست کردن و پیکر بندي ساعت  8ساعت شارژ شود.در این مورد  3که باتري دستگاه حداقل براي 

  .قبل از نصب توصیه می شود

  

  LED. طریقه استفاده 3,5

ثانیه نگه  3-5باید دکمه ي خاموش و روشن شدن دستگاه را به مدت MVT340براي خاموش و روشن شدن دستگاه 

 .دارید

 

  
  

  (آبی) GPSنمایشگر 

  استشده از ورودي ها فعال  یکی از سوییچ ها فشرده شده و یا یکی  روشن

  استو یا باتري پشتیبانی کم  شروع به کار دستگاه  ثانیه) 0,1چشمک زن (هر 

ثانیه روشن و  0,1چشمک زن (هر 

  ثانیه خاموش) 2,9
  بدون مشکل در حال کار GPSآنتن 

 2ثانیه روشن و  1چشمک زن (

  ثانیه خاموش)
 داراي مشکل می باشد GPSآنتن 

  (سبز) GSMنمایشگر 
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  و یا یک تماس انجام گرفته است در حال دریافت تماس   روشن

  دستگاه در حال راه اندازي  ثانیه) 0,1چشمک زن(هر 

ثانیه روشن و  0,1چشمک زن (هر 

  ثانیه خاموش) 2,9هر 
 متصل است مخابراتبه  MVT340ستگاه د

هر  ثانیه روشن و 1چشمک زن (هر 

  ثانیه خاموش) 2
  مخابراتعدم اتصال دستگاه به 

  
  

  

 نصب دستگاه.6

 نصب کابل ورودي/خروجی1,6

شامل برق دستگاه، ورودي آنالوگ، ورودي مثبت/منفی و  پین8 کابل ورودي/خروجی یک کابل همراه با 

  خروجی می باشد.

  

  
  توضیحات  پین شماره  رنگ

  Power (1(  قرمز
)، ولتاژ ورودي بین DCورودي برق متناوب(

  ولت می باشد. 12بهینه ولت که ولتاژ  9-36

  زمین  GND (2(  مشکی

  ) (محرك منفی1ورودي دیجیتال   3) SOS(  سفید

  GND (4(  مشکی

زمین، همچنین براي اتصال به سنسور 

سوخت و غیره نیز قابل استفاده می - حرارتی

 باشد

  IN2 (5(  سفید

در حالت (محرك مثبت)، 2ورودي دیجیتال 

بکار  ACCمعمولی جهت تشخیص وضعیت 

  می رود.
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  GND (6(  مشکی

زمین، همچنین براي اتصال به سنسور 

سوخت و غیره نیز قابل استفاده می - حرارتی

  .باشد

  AD (7(  آبی
ولتاژ  بایتی. 10ورودي آنالوگ با وضوح 

  .6-0متناوب بین 

  OUT (8(  زرد

  خروجی

ولت) درحالت ولتاژ موثر و و  0ولتاژ پایین (

  تخلیه بارولتاژ بی اثر در زمان 

ولتاژ خروجی در زمان تخلیه بار (بی اثر): 

  ولت 45 حداکثر

خروجی پایین در زمان فعلی (موثر):  ژولتا

 500mA حداکثر

  

  )2/پین1.برق/زمین (پین1,1,6

  سیم اتصال با زمین (سیم مشکی) و سیم برق (سیم قرمز) را به باتري خودرو متصل کنید.

  

  
  

  محرك منفی) ،3دیجیتال(پین. ورودي 2,1,6

  

  
  )مثبت، محرك 5پین. ورودي دیجیتال( 3,1,6
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  )8پین. خروجی(4,1,6

  
  )7پیننالوگ(آ.ورودي 5,1,6

  یافتن ولتاژ توان خروجی،  1. کاربرد ورودي آنالوگ  1,5,1,6

  = بازه ورودي 0-6ولت 

(AD*6)/1024محاسبه شده از فرمول ژ= ولتاژ ورودي : ولتا  

0x0377=>887(Decimal)=>(887*6)/1024=5.1972V(Voltage) 

0x02FB=>763(Decimal)=>(763*6)/1024=4.4707V(Voltage) 
 

  

  یافتن سوخت( به صورت درصدي از سوخت)،2. کاربرد ورودي آنالوگ  2,5,1,6

  



 اورنگ پژوهان پارسه 10

 

  

  تذکر

اهم هستند.  0-200سنسور سطح سوخت تولید شده توسط کمپانی ها، سنسورهاي از نوع مقاومتی با مقاومت خارجی 

اهم بوده براي  600) باید برابر با Rبود آن گاه مقاومت ( 24برابربا  CCبراي موارد نشان داده شده در شکل بالا، اگر ولتاژ 

  ولت را بسازد. 0-60برابر با  AD2و یا  AD1این که بتواند رنج ولتاژ ورودي 

  

 :سوخت می باشدفرمول زیر براي محاسبه درصد سوخت  براي این سنسور سطح 

 

= درصد
�� مقدار

1024 ∗ 2 − �� مقدار 
∗ 100% 

  

  در دسیمال است. 615برابر با مقدار  0*0267این مقدار باید به دسیمال تبدیل شود، براي مثال، 

  

  /GPSGSMنصب کردن آنتن  2,6

  

یک  GSMنوشته شده(لیبل خورده) وصل کنید. آنتن  GSMجایی که روي آن کلمه  SMAرا به بست  GSMآنتن 

  آنتن جهت دار نیست بنابراین می توانید آن را در هر جایی از خودرو پنهان کنید.

  

  

  
  

  

نوشته شده است وصل کنید. بهترین مکان براي نصب آنتن  GPSجایی که روي آن کلمه  GPSرا به بست  GPSآنتن 

GPS  روي سقف خودرو می باشد. حفاظ و آنتنGPS  از نوع آنتن جهت دار می باشد، بنابراین مطمئن شوید که تا جایی
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که ممکن است در جهت بالا و در خوابانیده ترین حالت ممکن قرار گیرند و آن ها را در مکان خود بوسیله چسبانیدن و یا 

  .بستن محکم کنید

  

 تذکر

  نپوشانید. فلزي اشیايرا بوسیله   GPSهرگز آنتن

  

 

 

   MVT340دستگاهراه اندازي 3,6

  

، می وجود دارد MVT340پیچ روي دستگاه جاي ، چهار درصورتیکه بخواهید دستگاه را بر روي خودرو نصب نمایید

 توانید دستگاه را بر روي بدنه خودرو پیچ کنید.

  

  
  حتماً تماس بگیرید. support@opp.co.irدر صورت هرگونه سئوال با آدرس پست الکترونیک 

 


