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

وضعیت اینترنت داخلی به سیم کارت داخل ردیاب  براحتی می توانید هر یک از دستورات زیر را بدون توجه به محدودیت مسافت و یانیستید. شما 

آپشن های  ل سازییا غیر فعا جهت فعال سازی می گویند. (کارکرد جی پی اس در حالت آفالین)به اصطالح این نوع فعالیت ردیاب را ارسال نمایید که 

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

کد را باشد، ردیاب  شارژ پولی داشته سیم کارت . درصورتی که سیم کارت داخل ردیاب شما در دسترس باشد و همچنینارسال نماییدوسیله نقلیه 

را به تلفن همراه شما مجدد پیامک می  فرمان و اجرای تایید فت کد دستوری از تلفن همراه شما؛ دستور شما را اجرا و پاسخپس از دریادریافت کرده و 

 .کند

 گونه فاصله ای بینمهم نیست اما نباید هیچ در هنگام پیامک به سیم کارت داخل ردیاب گ بودن حروف کد های دستوریرکوچک یا بز توجه:

 حروف یا اعداد وجود داشته باشد.

 

 برای ردیاب جهت دریافت هشدارتعریف شماره موبایل 

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 تعریف نشده باشد  . درصورتی که برای ردیاب شماره ای بعنوان شماره اضطراریدریافت نمایید یا پیامک

شماره بعنوان شماره های اضطراری تعریف نمایید تا در  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 شمارهیف یک تعر

SOS,A,091243988102# 

 ای ردیابتعریف دو شماره اضطراری بر

SOS,A,09124398810,09352685727# 

 تعریف سه شماره اضطراری برای ردیاب

SOS,A,09124398810,09352685727,09106231026# 

 تعریف شده برای ردیاب SOSحذف شماره 

http://www.rayan-gps.ir/
http://www.rayan-gps.ir/


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

ه و شدحذف  SOSهای از لیست شماره  شماره ارسالی ،ردیاب این دستور به ر به خط داخل ردیاب پیامک نمایید. پس از ارسالهمراه شماره مورد نظ

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

SOS,D,09352685727# 

 

 ردیاب SOSدریافت لیست شماره های 

ه سیم کارت داخل ردیاب پیامک نمایید. ردیاب لیست شماره تعریف شده برای ردیاب کافیست کد دستوری زیر را ب  SOSی شماره هاجهت بررسی 

تعریف شده را برای شما ارسال می نماید.   SOSهای 

SOS# 

 

 ه نقلیهدریافت موقعیت آفالین وسیل

از  ردیاب لوکیشن گوگل مپ، ل جی پی اس پیامک کرده و در پاسخسیم کارت داخشماره بدون نیاز به اینترنت کد دستوری زیر را به شما می توانید 

به شما این دستور  ندستنیتحت پوشش اینترنت  ه نقاط کشور ماموقعیت مکانی همان لحظه وسیله نقلیه را برای شما ارسال می کند. از آنجایی که هم

کاربرد این دستور برای  ردیاب دریافت نمایید. GPSد موقعیت وسیله نقلیه خود را بصورت آفالین از طریق براحتی بتوانیکه  این امکان را می دهد

 مواقعی چون : 

 ضعیف یا قطع بودن اینترنت

 وسیله نقلیه در مکان های مسقف قرارگرفتن

 ضعیف بودن آنتن ماهواره ای

 بوسیله مسیر یاب گوگل مپوسیله نقلیه نقطه  نقطه مکانی شما تا از نرسید

URL# 

 یا

123# 

 

 )فعال( خاموش کردن وسیله نقلیه بدون محدودیت مسافت

داخل جی پی اس وسیله نقلیه شما خاموش شده و هرگز روشن می گردد حتی با ریموت یا سوییچ فابریک، توجه کارت  با ارسال این دستور به سیم

هرگز  ردیابکیلومتر رسیده باشد. بدلیل خطرات تصادف و جانی  20داشته باشید که این دستور زمانی قابل اجرا است که سرعت وسیله نقلیه شما زیر 



مچنین زمانی که وسیله نقلیه شما در مکان مسقف می باشد و ردیاب قادر به . هخاموش نمی کند کیلومتر 20ی وسیله نقلیه شما را در سرعت باال

 تشخیص سرعت نباشد دستور خاموش کن هرگز اجرا نمی گردد.

RELAY,1# 

تا زمانی که به نزدیکی موتور یا خودرو سرقتی خود نشده اید و یا آن را با چشم خود روئیت نکردید هرگز از  ،در زمان سرقت وسیله نقلیه: توجه

استفاده نشود. تا زمانی که شما هنوز سیستم خاموش کن را فعال نکردید، سارق از نصب ردیاب روی وسیله نقلیه شما بی ردیاب سیستم خاموش کن 

بالفاصله سعی می کند ردیاب را پیدا و غیر فعال کند و با پیدا شدن و باز متوجه شده و سارق باشد. به محض فعال سازی سیستم خاموش کن  اطالع می

عال کرده تا . پس زمانی که نزدیک وسیله نقلیه شدید می توانید سیستم خاموش کن ردیاب را فشدن ردیاب قابلیت خاموش کن نیز غیر فعال می گردد

 سارق در صورت مشاهده شما و پلیس فرصتی برای فرار نداشته باشد.

 )غیرفعال( حذف قطع کن و اجازه روشن شدن مجدد وسیله نقلیه

اجازه روشن را روشن کنید. توجه داشته باشید تا زمانی که دستور  خود با ارسال این دستور رله قطع ردیاب غیر فعال شده و شما می توانید وسیله نقلیه

 .امکان روشن کردن وسیله نقلیه وجود نخواهد داشت امک تایید دستور را به شما ارسال نکندپی ردیاب و نرسد به ردیابشدن از طریق پیامک 

RELAY,0# 

 دریافت گزارش فعال یا غیر فعال بودن سیستم خاموش کن

( است یا غیرفعال CUTفعال )ردیاب در حالت  قطع کن رلهاعالم خواهد کرد که  به شمابا ارسال این دستور به ردیاب، جی پی اس از طریق پیامک 

(RESUME ) 

RELAY# 

 

 کردن سنسور لرزش ردیاب با اعالم از طریق پیامکفعال 

 پیامک به خط مالک وسیله نقلیه ارسال می کند با فعال کردن این دستور در صورت وارد شدن ضربه شدید یا حمل با جرثقیل، ردیاب هشدار را از طریق

SENALM,ON,1# 

 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# 



 

 فعال کردن شنود ردیاب )مربوط به ردیاب های شنود دار(

باشد شما می توانید جهت فعال کردن شنود کد دستوری زیر را بهمراه شماره موبایل خود می درصورتی که ردیاب خریداری شده شما از نوع شنود دار 

ردیاب  توانید با شماره تعریف شده به خط ردیاب تماس گرفته و پس از تماس شما می ، و پس از تایید ردیاب به سیم کارت داخل ردیاب پیامک کنید

 . را شنود و کنترل نمایید خودرو می توانید صدای داخل کابین براحتی شما را بصورت اتومات داده و تلفنپاسخ 

CENTER,A,09124398810# 

 تواند از قابلیت شنود استفاده نماید. نمی برای ردیاب تعریف شده شنود دارد و هیچ شماره ای جز شماره مدیرجازه فقط خط مدیر ا :توجه

  .مدیر جهت استفاده از شنود برای ردیاب تعریف نماییدشما می توانید تنها یک شماره بعنوان  توجه:

شماره های  3جزو یکی از شماره تعریف شده شما  و اجازه دسترسی به شنود ردیاب تعریف کنید برای را شماره مدیر می خواهید که اگر زمانی توجه:

SOS  اجازه دسترسی ه ای که برای شمار فعال نمایید. شنودرا بعنوان مدیر جهت  شماره موبایل نخواهید بودکه در باال توضیح داده شده نباشد، شما قادر

پس قبل از فعال کردن خط خودتان  .کردیداز قبل برای ردیاب تعریف  باشد که SOSتعریف می گردد باید جزو یکی از شماره های ردیاب شنود به 

 برای ردیاب تعریف نمایید. SOSبعنوان شماره مدیر ابتدا شماره موبایل خود را باید بعنوان شماره 

 ز شنوداستفاده ا عدم حذف شماره موبایل جهت

شنود تعریف شده را تغییر بدهید و یا حذف کنید کافیست کد دستوری زیر را به  مدیر جهت ید شماره ای که برای ردیاب بعنوانخواه در صورتی که می

 توجه داشته باشید که خطی میتواند  سیم کارت داخل ردیاب پیامک نمایید.

CENTER,D# 

 

 وسیله نقلیه از طریق پیامککردن هشدار روشن و خاموش شدن  فعال

 ارسال می نماید.  SOSبا فعال کردن این دستور با هر بار روشن و خاموش شدن وسیله نقلیه ردیاب یک پیامک به شماره های 

ACCALM,ON,1# 

 

 فعال کردن هشدار روشن و خاموش شدن وسیله نقلیه از طریق تماس و پیامک

و  می گیرد تماسبه شماره های اضطراری تعریف شده برای جی پی اس با فعال کردن این دستور با هر بار روشن و خاموش شدن وسیله نقلیه ردیاب 

 ارسال می نماید.  SOSبه شماره های اعالم روشن یا خاموش شدن وسیله نقلیه پیامک سپس یک 

 

ACCALM,ON,2# 



 

 غیر فعال کردن هشدار روشن و خاموش شدن وسیله نقلیه

ACCALM,OFF# 

 

  فعال یا غیر فعال کردن هشدار قطع برق یا جداشدن سرباتری وسیله نقلیه

د که این دستور بصورت . توجه داشته باشیبرق و باز شدن سر باتری وسیله نقلیه را فعال یا غیرفعال کنیدقطع این دستور شما می توانید هشدار  بوسیله

از می باشد و الزم به فعال سازی مجدد از طرف شما نیست. اما اگه تمایل به تغییر دریافت هشدار فعال از طریق پیامک  هشدار اعالم در حالت اتومات

 .دلخواه خود را به ردیاب ارسال نمایید امک و تماس دارید می توانید دستورطریق پی

 

 پیامکهشدار قطع برق از طریق  دریافت

POWERALM,ON,1,2,20# 

 دریافت هشدار قطع برق از طریق تماس و پیامک 

POWERALM,ON,2,2,20# 

 غیر فعال کردن هشدار قطع برق

POWERALM,OFF# 

 

دریافت گزارش وضعیت دستگاه/ وصل یا قطع بودن برق ردیاب / روشن یا خاموش بودن سوییچ / 

 قدرت سیگنال جی پی اس ردیاب

STATUS# 

 

 SOSدریافت سریال ردیاب / نمایش شماره مدیر / نمایش شماره های 

PARAM# 

 


