
 کد های دستوری پیامکی ردیاب رایان جی پی اس

ه ارسال فرمان از طریق نرم افزار کد های دستوری پیامکی زمانی کاربرد دارد که اینترنت قطع یا ضعیف بوده و یا به هر علتی شما قادر ب توجه:

اب نیستید. شما براحتی می توانید هر یک از دستورات زیر را بدون توجه به محدودیت مسافت و یا وضعیت اینترنت داخلی به سیم کارت داخل ردی

های  جهت فعال سازی یا غیر فعال سازی آپشنارسال نمایید که این نوع فعالیت ردیاب را به اصطالح )کارکرد جی پی اس در حالت آفالین( می گویند. 

کافی است کد دستوری مورد نظر را بدون هیچگونه تغییری از تلفن همراه خود بصورت پیامک به سیم کارت داخل جی پی اس   SMSردیاب از طریق 

ا کد روسیله نقلیه ارسال نمایید. درصورتی که سیم کارت داخل ردیاب شما در دسترس باشد و همچنین سیم کارت شارژ پولی داشته باشد، ردیاب 

را به تلفن همراه شما مجدد پیامک می  فرمانپس از دریافت کد دستوری از تلفن همراه شما؛ دستور شما را اجرا و پاسخ تایید و اجرای دریافت کرده و 

 کند.

ای بین  کوچک یا بزرگ بودن حروف کد های دستوری در هنگام پیامک به سیم کارت داخل ردیاب مهم نیست اما نباید هیچگونه فاصله توجه:

 حروف یا اعداد وجود داشته باشد.

 

 تعریف شماره موبایل برای ردیاب جهت دریافت هشدار

از طریق تماس  ایی که از ردیاب ارسال می شود رابه ردیاب شما قادر خواهید بود تا هشداره SOSبعنوان شماره  با تعریف شماره موبایل تلفن همراه خود

هشداری  هیچگونههرگونه اتفاق زمان در ردیاب دریافت نمایید. درصورتی که برای ردیاب شماره ای بعنوان شماره اضطراری تعریف نشده باشد  یا پیامک

در شماره بعنوان شماره های اضطراری تعریف نمایید تا  3الی  1شما می توانید برای ردیاب خود  را برای خط مالک وسیله نقلیه ارسال نخواهد کرد.

 شماره تعریف شده از طریق پیامک یا تماس ارسال نماید. 3الی  1صورت بروز حادثه ردیاب هشدار ها را به 

 :اضطراری برای ردیاب شمارهتعریف یک 

SOS,A,091243988102# 

 تعریف دو شماره اضطراری برای ردیاب

SOS,A,09124398810,09352685727# 

 تعریف سه شماره اضطراری برای ردیاب

SOS,A,09124398810,09352685727,09106231026# 

 تعریف شده برای ردیاب SOSحذف شماره 

به درصورتی که می خواهید به هر عنوان یک یا دو شماره تعریف شده از لیست شماره های اضطراری ردیاب حذف گردد کافی است کد دستوری زیر را 

حذف شده و  SOSاین دستور به ردیاب، شماره ارسالی از لیست شماره های  نمایید. پس از ارسال ر به خط داخل ردیاب پیامکهمراه شماره مورد نظ

 دیگر هیچگونه هشداری از ردیاب به شماره حذف شده از لیست ارسال نمی گردد.

SOS,D,09352685727# 



 ردیاب SOSدریافت لیست شماره های 

کافیست کد دستوری زیر را به سیم کارت داخل ردیاب پیامک نمایید. ردیاب لیست شماره  تعریف شده برای ردیاب  SOSشماره های  جهت بررسی

  تعریف شده را برای شما ارسال می نماید. SOSهای 

SOS# 

 

 دریافت موقعیت آفالین وسیله نقلیه

کرده و در پاسخ، ردیاب لوکیشن گوگل مپ از  سیم کارت داخل جی پی اس پیامکشماره شما می توانید بدون نیاز به اینترنت کد دستوری زیر را به 

به شما این دستور  ندستنیموقعیت مکانی همان لحظه وسیله نقلیه را برای شما ارسال می کند. از آنجایی که همه نقاط کشور ما تحت پوشش اینترنت 

ردیاب دریافت نمایید. کاربرد این دستور برای  GPSق براحتی بتوانید موقعیت وسیله نقلیه خود را بصورت آفالین از طریکه  این امکان را می دهد

 مواقعی چون : 

 ضعیف یا قطع بودن اینترنت

 قرارگرفتن وسیله نقلیه در مکان های مسقف

 ضعیف بودن آنتن ماهواره ای

 وسیله نقلیه بوسیله مسیر یاب گوگل مپنقطه  رسیدن از نقطه مکانی شما تا

URL# 

 یا

123# 

 

 فعال کردن هشدار لرزش ردیاب با اعالم از طریق تماس و پیامک

ال می با فعال کردن این دستور در صورت وارد شدن ضربه یا حمل با جرثقیل، ردیاب هشدار را از طریق تماس و پیامک به خط مالک وسیله نقلیه ارس

 کند

SENALM,ON,2# 

 غیر فعال کردن هشدار لرزش ردیاب

SENALM,OFF# 

 

 


