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 استفادهموارد .1

  ردیابی آنلاین خودروامنیت و 

 مدیریت ناوگان حمل و نقل 

  دستگاه مشخصاتعملکرد و .2

  دستگاهعملکرد . 2,1

 U-blox 6 GPS  وGSM 4 مگاهرتزي 1900/1800/900/850فرکانسه 

  ماژول دوگانهGSM + GPS 

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

  ضد آبIP65 

  موقعیت درخواستیردیابی 

 فواصل زمانی یا مسافتی تعین شدهردیابی بر اساس 

  طریق موبایلردیابی از 

  ختیاريدو طرفه(اشنود شنود داخل خودرو ویا( 

 8  حافظه داخلیمگا بایت 

 سنسورحرکتی داخلی 

   باتري پشتیبانی داخلیmAh850 

 هشدار کمک رسانی 

 هشدار محدوده ي جغرافیایی 

 هشدار مناطق کور 

 ( پایین بودن میزان باتري دستگاه ) هشدار اتمام باتري 

 هشدار افزایش سرعت 

  شتابهشدار 

  هشدار از دست دادن آنتنGPSهشدار از دست دادن منبع تغذیه ي برق خارجی / 

 گزارش مسافت پیموده شده 

 (از حرکت ایستادن موتورخودرو)خاموش کردن خودرواز راه دور 

 4 )ورودي که از طریق نرم افزار می توانند تنظیم شوند.) 2یک منفی، یک مثبت و ورودي دیجیتال 

 2 خروجی 

  آنالوگ جهت تشخیص میزان سرعت خودرویک ورودي 
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 (اختیاري) یک خروجی جهت هشدار بوق اخطار 

 (اختیاري) یک ورودي جهت سنسور دماي دیجیتال 

  کنترل از راه دور بدون نیاز به سیم (فعال، غیرفعال کردن، درخواست کمک رسانی، جستجوي ماشین در

 پارکینگ) (اختیاري)

 

  خصوصیات دستگاه. 2,2

  

  
  مشخصات

  میلی متر 90*65*32  ابعاد

 گرم 220  وزن

 DC 117v 36v/1.5 A  ولتاژ ورودي

  mAh/3.7v 850  باتري پشتبان

 Standbyدر حالت  mA 65  برق مصرفی

 20C55C-  دماي عملیاتی

   5% %95  رطوبت

  ساعت در حالت نرمال 8و  صرفه جویی در مصرف باتريساعت در حالت  36  ساعات کارکرد

LED  2  لامپLEDوضعیت آنتن هاي نشان دادن جهتGPS   وGSM  

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

  اتصال بصورت خارجی (اختیاري)  میکروفن

  مگا بایت 8  حافظه

 سنسور حرکت  سنسور

 GSM  GSM 850/900/1800/1900 MHzفرکانس 

  کانال قابل مشاهده در ردیابی 50و  GPS U-bloxحداقل تراشه ي   GPSتراشه 

  GPS  -161 dBحساسیت 

 SMAاتصال خارجی آنتن  GPS / GSMآنتن 

  متر 10  دقت در مکان یابی

 ورودي/خروجی

  )  ACC،تحریک یا تریگر درب،برق ، مثبت، منفیSOSورودي دیجیتال (4

  تشخیص میزان سرعت 1

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

  ورودي آنالوگ 1

  ورودي دیجیتال جهت سنسور دما 1

  USB232رابط  1

  )433Mhzکنترل از را دور بی سیم ( 1
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 و لوازم جانبی MVT800دستگاه .3

  
  کابل ورودي / خروجی                           GSMآنتن                   GPSو باتري               آنتن  MVT800دستگاه

  
  USBCDکابل داده                               SOSسیم رابط برق                          دکمه 

  

 MVT800لوازم اضافی (اختیاري) 

  
  میکروفون                            بلندگو                        سنسور سوخت                   Buzzerکنترل از راه دور بی سیم    هشدار

  
 سنسور دما
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 ي ظاهري دستگاهنما.4

  

 نخستین استفاده.5

  . نصب سیم کارت5,1

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

  .قفل سیم کارت غیرفعال باشدکد بررسی کنید که  و عملکرد صحیح دارد.) می باشد smsقادر به ارسال و دریافت 

نیاز است سیم کارت درون دستگاه قابلیت نمایش شماره تماس را  از سمت دستگاه SMSجهت دریافت جواب به صورت 

  داشته باشد.

  را خاموش کنید. MVT380قبل از نصب سیم کارت دستگاه 

  پیچ کاور را باز کرده و آن را بردارید.

 PCBقرار داده طوریکه تراشه با محل اتصال روي  کشوییسیم کارت را روي محل نگهداري سیم کارت به صورت 

  روبروي هم قرار گیرد.

  کاور را قرار داده و پیچ آن را ببندید.
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  LEDاز . طریقه استفاده5,2

  
  

 ثانیه نگه دارید. 3- 5باید دکمه روشن شدن دستگاه را به مدت  MVT800براي خاموش و روشن شدن دستگاه 

 

  (آبی) GPSنمایشگر 

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

  باتري پشتیبانی کم شده است میزان شارژ  شروع به کار دستگاه و یا  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)

به درستی نصب  GPS(آنتن  GPSدر حال پیدا کردن موقیت دقیق توسط 

  نشده است)

  (سبز) GSMنمایشگر 

  در حال دریافت تماس / و یا یک تماس انجام گرفته است  روشن

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

 به مخابرات متصل استMVT800دستگاه ثانیه روشن و  0,1چشمک زن (هر 
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  ثانیه خاموش) 209هر 

روشن وهر ثانیه  1چشمک زن (هر 

  ثانیه خاموش) 2
  عدم اتصال دستگاه به مخابرات

  

  

 نصب دستگاه.6

 GSM / GPSآنتن هاي نصب .6,1

  
  

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 مطمئن شوید که تا جایی  از نوع آنتن جهت دار می باشد، بنابراین

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. را بوسیله اشیاي فلزي  GPSهرگز آنتن

  

  . نصب کابل ورودي / خروجی6,2

  ل برق دستگاه، ورودي آنالوگ، ورودي هاي مثبت/منفی و خروجی می باشد.. کابل ورودي/ خروجی شام6,2,1

  

  توضیحات  رنگ  / خروجی ورودي

  سفیدورودي :  )SOS(1ورودي دیجیتال

  سیم زمین : مشکی
  )SOS(یا فشردن دکمۀ 1هشدار در زمان تحریک (تریگر) ورودي

  2ورودي دیجیتال 
  سفید

بمنظور سطح بالا یا پایین در دسترس است،پیش فرض  2ورودي 

  است حساس به منفی
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  )در ب( 3ورودي دیجیتال 
  خاکستري

ن در دسترس است،پیش فرض بمنظور سطح بالا یا پایی 3ورودي 

  است، جهت تشخیص حالت درب ورودي منفی

 ACC)، پیش فرض جهت تشخیص  V 60 ~ 3(  ورودي مثبت  قهوه اي  )ACC(4ورودي دیجیتال 

  )PRM(5ورودي دیجیتال 
  سبز

شناسایی سیگنال کابل سنسور سرعت خودرو جهت تشخیص 

  سرعت

  خروجی دیجیتال
  زرد

  باز کردن و قطع کردن خروجی، برق مدار خروجی

0 ~ 100 V , 1 W 

  رزرو شده است، کار با ورودي / خروجی  مشکی  زمینسیم 

  برق مثبت : قرمز  برق

  زمین : مشکیسیم 

، سخت افزار تحت ولتاژ، DC 11~36 V، برق اصلی دستگاه

 محافظت در برابر ولتاژ بیش از اندازه

  خروجی : قهوه اي  بوق اخطار خروجی

  خروجی : سفید

، موردي جهت انجام دادن با Buzzer: فشردن  P WMخروجی 

  مثبت و منفی وجود ندارد.

  قرمزبرق مثبت :  ADپورت تشخیص ظرفیت سوخت 

  سیم زمین : مشکی

  : آبی ADکابل 

 AD 0 ~ 5 Vشناسایی 

  .ورودي دستگاه استبرق مثبت خروجی ولتاژ 

  برق مثبت : قرمز  پورت تشخیص دما

  سیم زمین : مشکی

  : سبز USBکابل 

ولت است، رابط باید با سنسور  5برق مثبت ولتاژ خروجی دستگاه 

  .دما سازگار باشد

  میکروفون و بلندگو
  قرمز مشکی و

  مشکی / بلندگو می باشد.

  قرمز / میکروفون می باشد.

    آبی  آنتن کنترل از راه دور

  

  تصاویر ورودي / خروجی.6,2,2

  
  سنسور دما                                       PWM)                  خروجی SOS(1ورودي دیجیتال 

  
  سنسور سوخت                              ورودي دیجیتال / پورت خروجی                  آنتن کنترل از راه دور                    

  

 USB232پورتپورت برق                                  

  پورت میکروفون و بلندگو

  

  کابل برق / سیم زمین 6,2,3
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  خودرو متصل کنید.سیم اتصال با زمین (سیم مشکی) و سیم برق (سیم قرمز) را به باتري 

  

  
  

  

  پورت تشخیص تنظیم سطح بالا و پایین. 6,2,4

  
  

  

  و درب خودرو ACCشناسایی . 6,2,5

  

  
  

  

 

  

  سیگنال سنسور تشخیص سرعت خودرو. 6,2,6
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  خاموش کردن موتور خودرو از راه دور.6,2,7

 
  

  ) (اختیاري) Buzzerهشدار بوق اخطار ( . 6,2,8

  

  
  (اختیاري) Meitrackتنها در پروتکل  --- . تشخیص پورت دما و سوخت 6,2,9

  
  (اختیاري) . پورت بلندگو و میکروفون6,2,10
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 MVT800راه اندازي دستگاه 6,3

وجود دارد، می  MVT800درصورتیکه بخواهید دستگاه را بر روي خودرو نصب نمایید، چهار جاي پیچ روي دستگاه 

  توانید دستگاه را بر روي بدنه خودرو پیچ کنید.

 
  

  

  .در ارتباط باشیدsupport@opp.co.irدر صورت هرگونه سئوال با آدرس پست الکترونیک 

  


