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 ُذًاویلات ساذمه یسسشت ای ٍ تساک نیس طساض َُحً صا عالطا ةسک تْج
سسدآ ِت تساک نیسطساض
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.ذییاوً ِؼجاشه
 تساک نیسطساض  اوٌّاس  ٌَه AVL ِػَوجهشیص opp.co.ir ِت ایٍ

ذییاوً ِؼجاشه

 ساذطّ داجیا اتاّساذطّ تیشیذه توسل سد ذیًاَتیه اوض
 ٍ "حیحصاً ُذض  اسسا ُداد"مسالآ عًَ باختًا ٍ ذیذج

GPS يتًآ ِکیتسَصسد،ساذطّ ُشیخر

  اسسا حیحصاً تسَصت ُداد ٍ ذضات ِتضاد لکطه
 اس ساذطّ يیا ذیًاَتیه يیٌچوّ.ددشگ داجیا  ساذطّدَض

.ذیٌک  اسسا دَخ لیاتَه ای ٍ لیویا ِت

 تاهذخ شتفد ات ساوت
 تساک نیس ِک یطاثتسا
 ایٍ ذیا ُدشک ِیْت اسدَخ
 نیس  اّسَتاشپا ات ساوت

لکطه مالػا ٍ تساک

ىایاپ

GSM ٍطاه تلا  يیا سد

تسا شَهاخ ُاگتسد

  power  ِوکد ایآ
؟تسا يضٍس ُاگتسد

 ِت ُاگتسد  اّ ؽاشچایآ
؟ذًضیه کوطچ یتسسد

یلت  ىدشک يضٍس
ُاگتسد

Power

ىایاپ

شیخ

 َُحً صا ىاٌیوطا تْج
 ِت اّ ؽاشچ دشکلوػ
 ِؼجاشه ُاگتسد تاذٌتسه

ذیٌک

1 ِت ٍشت

2 هب ورب

ریخ

 صٍس ِت ٍسدَخ تیؼلَه يیشخآ ایآ
؟تسیً

 90/10/10صٍشها  اثهسَطت
 طَتشه تیؼلَه يیشخآ ِکیتسَصسد
 يیشخآ ای ٍ تسا ِتضزگصٍسذٌچ ِت
 خیسات ات ٍسدَخ،دساذً دَجٍ تیؼلَه

 ىٍسد(شفص تاصتخه ات ٍ شفص
.دَض یه ُداد صیاوً )ماسآ سًَایلا

3 هب ورب

یلب

بایدر هاگتسد یتای ةیع تراچولف



1

 يضٍس ُاگتسد ؽاشچ ایآ
؟تسا

یلت

 ٍ ُدشک صات اس GPS ٍ GSM  اّ يتًآ
 ُاگتسد ؽاشچ ِکیتسَصسد ذیٌک یسسشت دذجه
 یه يتًآ صا لکطه،دص کوطچ یتسسد ِت
 صا کیشّ کت ِت کت تسَصت دذجه.ذضات
 ساد لکطه يتًآ ات ذیٌک ساذه دساٍ اساّ يتًآ

.دَض صخطه

 یتسسد ِت ُاگتسد قشت ایآ
؟تسا ُذض لصته
 قشت  اصتا یسسشت

ُاگتسد

شیخ

 ُاگتسد ِت قشت  اصتا ات الاوت ا تسَصٌیا سد
 ِت ٍ ُدشک اذج اس ُاگتسد،ُذیسس ةیسآ

.ذیّد عاجسا تکشض

لت
ی

 ُاگتسد  دٍسٍ قشت یسسشت
 دٍسٍ قشت حیحص  اصتا ٍ

شیخ

ىایاپ

 ذیدشگ غفس اّ يتًآ لکطهایآ
؟تسا ساشلشت لکطه ای ٍ

ىایاپ

ذیدشگ ل  لکطه

 ُاگتسد ؽاشچ تلا  يیاسد
 کوطچ حیحصاً تسَصت
تسیً يتًآصا لکطه ٍ ذًضیه

تساساشلشت لکطه

 دذجه ىدشک يضٍس شَهاخ
.ُاگتسد

 شظتٌه ِمیلد30للاذ  افطل
ذیًاوت

؟ذیدشگ فشطشت لکطه

یلت

ریخ

  اسساٍ ُاگتسد  سٍآ غوج
 یسسشت تْج تکشض ِت

الاوت ا(.شتطیت
UpdateFirmware 

تساصایً)

ىایاپ

  Powerِوکد ایآ
؟تسا يضٍس ُاگتسد

 ىدشک يضٍس
ُاگتسد

power

ریخ

ُ اگتسدطساض  اّ ؽاشچ ایآ
ذًضیه کوطچ یتسسد ِت

یلت

2 ِتٍشت ریخ

یلت

تساک نیس ضیَؼت
PIN ىٍذت اس تساک نیس:ِجَت

.دذجه یسسشتٍ ذیٌک دساٍ

 مشً Resetسَتسد  اسسا
SMS ات ُاگتسد  ساضفا

تساساشلشت لکطه

ذض فشطشت لکطه

 ُاگتسد تاویظٌت كیشط صا  اسسا
.ًِاهاس سد

 ِت شتطیت تاػالطا ةسک تْج
 ِؼجاشه ساضفا تخس تاذٌتسه

.ذیٌک

 ِمیلد 15 تذه ِت
.ذیًاوت شظتٌه

دذجه یسسشت

ذیدشگ فشطشت لکطه

تساساشلشت لکطه

 يتًآ ِک تسا یًاکه سدٍسدَخایآ
؟دساذًدَجٍ لیاتَه ِکثض یّد

 تػاس 6 یلا 5 صا سپافطل
.ذیٌک یسسشت دذجه

 

شیخ

 ِتٍسدَخاتذیًاوتشظتٌهافطل
 يتًآ ِک دَضدساٍ یًاکه
 ٍ ذضات ِتضاددَجٍ یّد

ذیٌک یسسشتدذجه

یلت

ىایاپ

دذجه یسشت
 لکطهایآ
؟تساساشلشت

3ِتٍشت

یلت

ىایاپ شیخ
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