فلوچارت عیة یاتی دستگاه ردیاب

ضشٍع

پایاى
تذٍى هطکل

آیا آخشیي هَلؼیت خَدسٍ تِ سٍص
ًیست؟
تطَسهثا اهشٍص90/10/10
دسصَستیکِ آخشیي هَلؼیت هشتَط
تِ چٌذسٍصگزضتِ است ٍ یا آخشیي
هَلؼیت ٍجَد ًذاسد،خَدسٍ تا تاسیخ
صفش ٍ تا هختصات صفش)دسٍى
الیاًَس آسام( ًوایص دادُ هی ضَد.

تواس تا سین کاست
دسٍى دستگاُ

پیغام
دستگاُ دس ا ا ش دس
دستشس ًوی تاضذ

تشسسی آًتيGPS
ٍاطویٌاى اص تذٍى هطکل
تَدى آًتي ٍ هَلؼیت
هٌاسة آى

تشسسی ضاسط سین
کاست

سین کاست ضاسطًذاسد

سین کاست ضاسطداسد

سین کاست صًگ خَسدُ
است

ضاسط هجذد سین
کاست

پایاى

پیغام
دستگاُ هَسدًظشخاهَش
است

سین کاست هَسدًظش
غیشفؼا است

تشٍ تِ 1

تواس تا دفتش خذهات
استثاطی کِ سین کاست
خَدسا تْیِ کشدُ ایذ ٍیا
تواس تا اپشاتَسّا سین
کاست ٍ اػالم هطکل

جْت کسة اطالع اص ًحَُ ضاسط سین کاست ٍ یا تشسسی همذاس تالیواًذُ
ضاسطسین کاست تِ آدسس
Http//:opp.co.ir/avl/how-to-charge-simcard/
default.aspx
هشاجؼِ ًواییذ.
ٍیا تِ  opp.co.irصیشهجوَػِ  AVLهٌَ ساٌّوا ضاسطسین کاست
هشاجؼِ ًواییذ

پایاى

جْت اطویٌاى اص ًحَُ
ػولکشد چشاؽ ّا تِ
هستٌذات دستگاُ هشاجؼِ
کٌیذ

دس ایي الت هاطٍ GSM
دستگاُ خاهَش است
ضوا هیتَاًیذ دس لسوت هذیشیت ّطذاسّاتا ایجاد ّطذاس
جذیذ ٍ اًتخاب ًَع آالسم"دادُ اسسا ضذُ ًاصحیح" ٍ
رخیشُ ّطذاس،دسصَستیکِ آًتي GPS
هطکل داضتِ تاضذ ٍ دادُ تصَست ًاصحیح اسسا
ضَدّطذاس ایجاد گشددّ.وچٌیي هیتَاًیذ ایي ّطذاس سا
تِ ایویل ٍ یا هَتایل خَد اسسا کٌیذ.

سٍضي کشدى
دستگاُ
Power

خیش

تلی

آیا دکوِ power
دستگاُ سٍضي است؟

آیاچشاؽ ّا دستگاُ تِ
دسستی چطوک هیضًذ؟
پایاى

بل ی
خیر
برو به 3

برو به 2

2

تشسسی تشق ٍسٍد دستگاُ
ٍ اتصا صحیح تشق ٍسٍد

خیش

خیش

آیا تشق دستگاُ تِ دسستی
هتصل ضذُ است؟
تشسسی اتصا تشق
دستگاُ

تلی

آیا چشاؽ دستگاُ سٍضي
است؟

4

تلی

خیر

آیا دکوِ Power
دستگاُ سٍضي است؟

سٍضي کشدى
دستگاُ
power

دس ایٌصَست ا تواال تا اتصا تشق تِ دستگاُ
آسیة سسیذُ،دستگاُ سا جذا کشدُ ٍ تِ
ضشکت اسجاع دّیذ.

آًتي ّا  GSM ٍ GPSسا تاص کشدُ ٍ
هجذد تشسسی کٌیذ دسصَستیکِ چشاؽ دستگاُ
تِ دسستی چطوک صد،هطکل اص آًتي هی
تاضذ.هجذد تصَست تک تِ تک ّشیک اص
آًتي ّاسا ٍاسد هذاس کٌیذ تا آًتي هطکل داس
هطخص ضَد.

پایاى

تلی

آیا چشاؽ ّا ضاسطدستگاُ
تِ دسستی چطوک هیضًذ

پایاى

خیر

تشٍتِ 2
3

دسایي الت چشاؽ دستگاُ
تصَست ًاصحیح چطوک
هیضًذ ٍ هطکل اصآًتي ًیست

تلی
جوغ آٍس دستگاُ ٍاسسا
تِ ضشکت جْت تشسسی
تیطتش).ا تواال
UpdateFirmware
(ًیاصاست

خیر

هطکل تشطشف گشدیذ؟

خاهَش سٍضي کشدى هجذد
دستگاُ.
لطفا ذالل30دلیمِ هٌتظش
تواًیذ

هطکل تشلشاساست

آیاهطکل آًتي ّا سفغ گشدیذ
ٍ یا هطکل تشلشاس است؟

هطکل ل گشدیذ

تلی
پایاى

تؼَیض سین کاست
تَجِ:سین کاست سا تذٍى PIN
ٍاسد کٌیذ ٍتشسسی هجذد.

هطکل تشطشف ضذ

1
هطکل تشلشاساست

اسسا اص طشیك تٌظیوات دستگاُ
دس ساهاًِ.
جْت کسة اطالػات تیطتش تِ
هستٌذات سخت افضاس هشاجؼِ
کٌیذ.

آیاخَدسٍدس هکاًی است کِ آًتي
دّی ضثکِ هَتایل ٍجَدًذاسد؟

اسسا دستَسً Resetشم
افضاس دستگاُ تا SMS

تلی
خیش
لطفاهٌتظشتواًیذتاخَدسٍتِ
هکاًی ٍاسدضَد کِ آًتي
دّی ٍجَدداضتِ تاضذ ٍ
هجذدتشسسی کٌیذ

پایاى

تِ هذت  15دلیمِ
هٌتظش تواًیذ.

لطفاپس اص  5الی  6ساػت
هجذد تشسسی کٌیذ.

تشسی هجذد
آیاهطکل
تشلشاساست؟

خیش

تشسسی هجذد

پایاى
هطکل تشطشف گشدیذ

تلی
تشٍتِ4

تشٍتِ3

هطکل تشلشاساست

پایاى

