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ردياب 
علت استفاده از آنتن داخلى جلوگيرى از دستكارى و از كار انداختن ردياب مى باشد. 

الف – كابل تغذيه : سيم آبى يا قرمز (+) سيم قهوه اى يا مشكى (-) 

ب – دستگاه ردياب  
ج – دفترچه راهنما 
CD Software – د

ولتاژ قابل تحمل دستگاه  ولت است. ولتاژ توصيه شده براى دستگاه ولتاژ 12 ولت مى باشد. 
- در خودرو هاى 12 ولت هيچگونه مشكلى نيست. 

- ولى در خودرو هاى كه با ولتاژ 24 ولت كار مى كنند. شما مى توانيد از مبدل هاى 24 به 12و يا اينكه از يكى از باطرى هاى خودرو كه سيم (-)  
باطرى به بدنه خودرو متصل شده استفاده كنيد. 

بهترين مكان ها جهت نصب دستگاه داخل خودرو عبارتند از : 
الف –فضاى بين قسمت پالستيكى داشبورد و كيلومتر خودرو به گونه اى كه سمت باالى دستگاه رو به روى شيشه خودرو باشد. 

ب -زير موكت شيشه عقب خودرو 
ج- در صورت نصب دستگاه در زير قسمت هاى فلزى خودرو حتماً از آنتن ج- در صورت نصب دستگاه در زير قسمت هاى فلزى خودرو حتماً از آنتن GSM و GPS بيرونى استفاده گردد. 

نكته: دستگاه در معرض مستقيم آفتاب نباشد. 
توسط يك چسب دو طرفه مرغوب دستگاه را در محل خود نصب كنيد ، و سيم هاى رابط را توسط بست كمربندى (تايرپ) مرتب نمائيد 

مسير نصب كابل تغذيه به گونه اى طراحى شود كه پس از نصب، كابل 
در معرض كشش– فرسايش- تنش نباشد . سيم (+) و سيم (-) به  

M-5محل هاى دائم برق خودرو اتصال داده شود. 

محتويات كارتن 

ولتاژ كارى دستگاه  

انتخاب مكان نصب دستگاه  

اتصال كابل تغذيه 
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سيم كارت دستگاه را ( با حداقل شارژ 20/000 ريال ) به طور صحيح در محل مشخص شده قراردهيد. 
سوكت برق دستگاه را به طور صحيح متصل كنيد وچند لحظه صبرنماييد. 
چنانچه چراغ هاى دستگاه روشن نشد بايستى دو احتمال را بررسى نمائيد: 

پالريته هاى تغذيه دستگاه اشتباه است يا برق دستگاه قطع است. 
LED ها بر روى قاب دستگاه  قابل مشاهده است. 

وضعيت LED ها را بررسى كنيد . ( پس از 3 دقيقه روشن بودن دستگاه در فضاى باز)
( LED

* خاموش : دستگاه خراب است. 
* چشمك زن :  

الف – سيم كارت خراب 
ب – شبكه موبايل در دسترس نيست 

* دائم روشن : ارتباط اپراتور موبايل برقرار است.  

  (GPRS) سبز LED
* خاموش : ارتباط با اپراتور موبايل برقرار نشده است. * خاموش : ارتباط با اپراتور موبايل برقرار نشده است. 

* چشمك زن : ارتباط با سرور برقرار نشده.        
الف – شارژ سيم كارت به پايان رسيده 
ب – شبكه GPRS با مشكل مواجه است. 

  (GPS) آبى LED
* خاموش : دستگاه خراب است. 

* چشمك زن : ارتباط با ماهواره GPS برقرار نيست.    
الف  زير سقف است  

ب – تا 10 دقيقه صبركنيد  
ج – چنانچه پس از 10 دقيقه در محيط بازچشمك زدن ادامه يافت دستگاه خراب است. 

* روشن : ارتباط با ماهواره برقرار است. 

LED زرد (GPS)  (اين LED به صورت مجزا ميباشد) 
* خاموش : دستگاه خراب است. 

* چشمك زن هر نيم ثانيه يك بار    
الف  ارتباط با اپراتور برقرار نيست . 

ب – سيم كارت اشكال دارد  
* چشمك زن هر 3 ثانيه يك بار : ارتباط با اپراتورGSM  برقرار است.

نحوه راه اندازى و تست دستگاه 

Simple Settings



4

جدول دستورات

Simple Settings
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راهنمايى دستورات  
           (تمامى دستورات با حروف و اعداد انگليسى و بدون فاصله  باشد.) 

كد 41 را مانند زير به دستگاه  SMS نماييد. 

با ارسال اين كد دستورى به شماره سيم كارت ، دستگاه پاسخى مبتنى بر مكان جغرافيايى به همراه لينك اينترنتى مكان مورد نظر براى شما ارسال  
خواهد كرد. 

كد 43 را مانند زير به دستگاه SMSنماييد. 
1234543

چنانچه ارتباط اينترنتى دستگاه با سرور ردياب برقرار باشدپاسخى به شكل زير دريافت خواهيد كرد : 
1234543

چنانچه ارتباط اينترنتى دستگاه با سرور ردياب برقرار باشدپاسخى به شكل زير دريافت خواهيد كرد : 

كد45 را مانند زير به دستگاه SMS نماييد. 
1234545

در حالتى كه دستگاه زير سقف باشد و يا سيستم GPS  ايراد داشته باشد از روى مكان BTS تلفن همراه موقعيت را ارسال خواهد نمود. 

كدفعال سازى

1234541

Simple Settings

دريافت موقعيت روى نقشه  

دريافت مكان جغرافيايى بصورت متنى 

دريافت موقعيت خودرو در صورت خرابى سيستم



6

Simple Settings

كد زير را به دستگاه SMS نماييد : 
# رمز شارژ* 1 4 1 * 5 0 5 4 3 2 1

از اين دستور جهت شارژ سيم كارت دستگاه استفاده مى شود. 

  
 براى روشهاى ديگر شارژ سيم كارت به قسمت توضيحات نرم افزار مراجه نماييد 

نكته :شنيدن صداى محيط نيز با اين دستور امكان پذير است. 

با ارسال اين كد و شماره داده شده در باال از طرف دستگاه تماس گرفته خواهد شدو صداى محيط پخش خواهد شد. با ارسال اين كد و شماره داده شده در باال از طرف دستگاه تماس گرفته خواهد شدو صداى محيط پخش خواهد شد. 

  
كد 06 را مانند زير به دستگاهSMS نماييد. 

1 2 3 4 5 0 6

 (sms در صورت موجودى حداقل شارژ، براى يك) پس از ارسال اين دستور، باقيمانده شارژ سيم كارت دستگاه ارسال خواهد شد

كد                                             به دستگاه SMS نماييد             
اين دستور العمل هنگامى كاربرد دارد كه اپراتور ها نحوه گرفتن موجودى سيم كارت را تغيير دهند. 

دستورالعمل  تغيير ،گرفتن موجودى سيم كارت 

دريافت موجودى سيم كارت 

نحوه شارژ سيم كارت   

1 2 3 4 5 0 7 * 1 4 1 * 1 #

فرمان ارسالى اعمال شد 

Sharje mojadad anjam
 shod ,…………………

Etebare felie : ……. Rial , 
………………………….

شماره تلفن         

1 2 3 4 5 05 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9



كد 42 را به همراه شماره تلفن موبايل مورد نظر  مانند زير به دستگاه SMS نماييد. 
123454209123456789

  
با ارسال اين دستور از طرف دستگاه پاسخ زير داده خواهدشد. 

اين شماره در مواقع ضرورى كه نياز به تماس با مالك خودرو از طرف دستگاه مى باشد استفاده خواهد شد.(حالت فنس الكترونيكى ، حركت و توقف و...) 
نكته : توصيه مى شود حتى المقدور شماره مالك خودرو ثبت شود. 

    
با اين دستور، مى توان رمز دستگاه را تغيير داد و از اين پس ، با رمز جديد بايد دستورالعمل ها را وارد نمود. 

جهت پيشگيرى از سوء استفاده ، از سيم كارت نصب شده روى دستگاه مى توانيد براى آن پين كد انتخاب نماييد. 
ابتدا بايد پين كد را براى دستگاه تعريف نماييد و سپس براى سيم كارت 

تعريف پين كد براى دستگاه : 
ابتدا يك سيم كارت بدون پين كد را در دستگاه قراردهيد و پس از اتصال سيم كارت ، يك پين كد چهار رقمى را انتخاب و مانند زير به  

به دستگاه  SMS نماييد. 

پس از پاسخ دستگاه ، مبنى بر تعويض پين كد، سيم كارتى كه پين كد دارد را در دستگاه قرار دهيد پس از پاسخ دستگاه ، مبنى بر تعويض پين كد، سيم كارتى كه پين كد دارد را در دستگاه قرار دهيد 
(براى پين كد دار كردن  سيم كارت  از گوشى همراه استفاده نماييد و همان پين كدى كه براى دستگاه انتخاب كرده ايد براى سيم كارت هم  

 انتخاب نماييد.) 
پين كد پيش فرض سيستم 1590 مى باشد. 

نكته : هنگام بازگشت به تنظيمات كارخانه پين كد پيش فرض فعال مى شود. 

پين كد جديد 

12345954444

شماره تلفن مالك

1 2 3 4 5 4 2 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      رمز جديد         

فرمان ارسالى اعمال شد 

1 2 3 4 5 9 1 6 7 8 9 0

Simple Settings

تعيين شماره تلفن مالك دستگاه  

تغيير رمز دستگاه 

نصب پين كد روى سيم كارت دستگاه  
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كد 12345170.5 را به دستگاه SMS نماييد. 
با ارسال اين كد به دستگاه خودروى شما در مكان فعلى كه پارك است محدوده اى به شعاع 500 متر برايش  تعريف می شود است 

نكته : عدد نوشته شده بعداز كد 17، به كيلومتر مى باشد. 

                 

چنانچه خودرو از اين محدوه خارج شود از طرف دستگاه SMS  مبنى بر خروج از محدوده تعيين شده به مالك ارسال خواهد شد 

پارك امن: چنانچه شعاع تعيين شده را عددى پايين انتخاب نماييد.(مثالً 0.02 )از آن به عنوان اعالم سرقت مى توانيد استفاده نماييد. 
اگر  متر به مالك گزارش خواهد شد. 

نكته : حتى االمكان از فعال كردن فنس الكترونيكى در زير سقف خوددارى نماييد ميتوانيددر زير سقف بجاى اين كد از كد 52 استفاده نماييد. 

  
كد 1234519 را به دستگاه SMS نماييد. 

با ارسال اين كدبه دستگاه قابليت قبلى غير فعال مى گردد و ديگر SMS  مبنى بر خروج از محدوده ارسال نخواهد شد 

كد 1234518 را به دستگاه ارسال نماييد . 
با ارسال اين كد فنس الكترونيكى براى حالت قبلى كه با كد 17 ارسال نموده ايد به همان مركزيت و همان  شعاع دوباره فعال خواهد شد . 
نكته: براى اينكه خودور به مركزيت نقطه ى ديگرى و شعاع جديد فعال شود بايد خودرو در نقطه جديد باشد و مراحل قبلى انجام شود نكته: براى اينكه خودور به مركزيت نقطه ى ديگرى و شعاع جديد فعال شود بايد خودرو در نقطه جديد باشد و مراحل قبلى انجام شود 

تذكر:براى فنس الكترونيكى حتماً بايد قبالً شماره مالك يا مدير تعريف شده باشد. 

فعال كردن فنس الكترونيكى براى شركتها ، ادارات ،پليس ، اورژانس ، تاكسيرانى و .... كاربرد فراوان دارد  

فعال كردن فنس الكترونيكى با موقعيت فعلى خودرو 

فعال كردن فنس الكترونيكى با توجه به مقادير قبلى 

غير فعال كردن فنس الكترونيكى 

      شعاع به كيلومتر

12345170.5

ففف 

Microlino Geofance Enabale

LAT=43.3574... Lon =64.3742

Rad=0.499999

Microlino Geofance  Disabled

.........................

........

فرمان ارسالى اعمال شد

خروج از محدوده تعيين شده

Simple Settings
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كد52 را به دستگاه SMS نماييد.  
با ارسال اين كد هنگام توقف و حركت كردن خودرو از طرف دستگاه به شماره ثبت شده گزارش ارسال خواهد شد. 

پارك امن: از اين كد بعنوان پارك امن مى توانيد استفاده كنيد در توقف هايى كه  از خودرو دورمى شويد مى توانيد فعال كنيد 
 در صورت جابجايى  خودرو با جرثقيل يا فرد ديگرى، از طرف دستگاه به شما گزارش داده خواهد شد . 

 و كاربردهاى ديگر براى خودرو،كاميون و اتوبوسهايى كه نياز دارندتمامى حركت و توقف ها را به مالك خودرو گزارش نمايد 

كد 1234553 را به دستگاه SMS نماييد.  
با ارسال اين كد دستور قبلى غير فعال مى شود. با ارسال اين كد دستور قبلى غير فعال مى شود. 

كد 1234551را به دستگاه SMS نماييد. 
با اين دستور قطع كن خودرو  فعال مى گردد.و خودرو خاموش خواهد شد.(رله روشن) 

از اين دستور براى انجام كارهاى ديگر نيز مى توان استفاده نمود (مانند روشن نمودن موتورچاه آب از راه دور و يا هر وسيله برقى ديگرو ...) 

  
كد 1234550 را به دستگاه SMS نماييد. 

با ارسال اين كد اگر خودرو غير فعال باشد به حالت عادى باز خواهد گشت.(رله خاموش) 

mode 1: ردياب تنها 
كد 1234520 را به دستگاه SMS نماييد.

با ارسال اين كد تنها سيستم ردياب دستگاه فعال خواهد بود.ولى سيستم دزد گير غير فعال مى باشد. 

mode 2 : اتصال ردياب به سيستم دزدگير نصب شده از قبل بر روى خودرو 
كد 1234521 را به دستگاه SMS نماييد .

با ارسال اين كد عالوه بر اينكه ردياب فعال است چنانچه Siren موجود در خودرو فعال شود از طرف دستگاه به شماره مالك SMS داده  
خواهد شد. 

mode 3: ردياب ودزدگير كامل دستگاه 
كد 1234522 را به دستگاه SMS نماييد 

با ارسال اين كد شما يك سيستم فوق مدرن با امنيت كامل را در اختيار داريد.و دستگاه بعنوان دزدگير وردياب انجام وظيفه خواهد كرد. 
چنانچه هريك از درب ها باز شود و يا ضربه اى به خودرو وارد شود عالوه بر فعال شدن سيستم دزدگيراز طرف دستگاه SMS براى شما 

 ارسال خواهد شد. 

مد كارى سيستم 

فعال كردن خودرو 

ازكار انداختن خودرو 

غير فعال كردن ارسال

فعال كردن ارسال

Simple Settings
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آماده سازى جهت اضافه كردن ريموت جديد: 
در حالتى كه بخواهيد ريموت جديديا ريموت فابريك ماشين را براى دستگاه تعريف كنيد مى بايست درب خودرو و سوئيچ باز باشد 

كد 1234526 را به دستگاه SMS نماييد 
با ارسال اين كد به دستگاه مى توان ريموت جديد و يا ريموت فابريك ماشين را براى سيستم تعريف نماييد. 

و پس از پاسخ SMS از طرف دستگاه كليد باز ريموت جديد را فشار دهيد اين ريموت براى دستگاه تعريف خواهد شد. 
نكته : براى ماشين هايى كه ريموت فابريك دارندنياز به ريموت ديگر نخواهد بود كه يك امتياز ويژه محسوب مى شود. 

فعال كردن دزدگير خودرو فعال كردن دزدگير خودرو 
كد 1234531 را به دستگاه SMS نماييد. 

با ارسال اين كد در خودروهايى كه بدون ريموت فابريك هستند دزدگير سيستم فعال شده و درب ها قفل خواهد شد.  

غير فعال كردن دزدگير خودرو 
كد 1234530 را به دستگاه SMS نماييد. 

با ارسال اين كد در خودروهايى كه بدون ريموت فابريك هستند دزدگير سيستم غير فعال شده و درب ها باز خواهد شد 
توصيه : در ماشين هايى كه ريموت فابريك دارند از كد 31 استفاده نگردد 

را به دستگاه ارسال نماييد.  كد 
اين كد براى ماشين هايى استفاده مى شود كه تحريك درب آن ها منفى است مانند :پرايد ، تندر 90و ... 

  

كد 1234528 را به دستگاه ارسال نماييد. 
اين كد براى ماشين هايى استفاده مى شود كه تحريك درب آن ها مثبت است مانند :پژو 206 و ... 

تذكر : كد 27 و 28 توسط مشترى استفاده نشود ، تنظيم توسط نصاب انجام مى شود. 

كد 1234510 را به دستگاه SMS  نماييد. 
در اين حالت  به صورت معمولى (حالت پيش فرض) اطالعات ارسال خواهد شد. در اين حالت  به صورت معمولى (حالت پيش فرض) اطالعات ارسال خواهد شد. 

كد 1234511 را به دستگاه SMS نماييد. 
در اين حالت به صورت سريع اطالعات ارسال خواهد شد. 

كد 1234512  را به دستگاه SMS نماييد. 
در اين حالت به صورت سريعتر اطالعات ارسال خواهد شد. 

كد 1234532 را به دستگاه SMS نماييد 
.اين كد هنگامى كاربرد دارد كه در شبكه GPRS اختاللی بوجود امده باشد و دستگاه نیاز به راه اندازی مجدد دارد 

با ارسال اين كدفقط سيستم راه اندازى مجدد مى شود ولى اطالعات ثبت شده تغيير نمى كند. با ارسال اين كدفقط سيستم راه اندازى مجدد مى شود ولى اطالعات ثبت شده تغيير نمى كند. 

كد 1234599 را به دستگاه SMS نماييد. 
با اين دستور دستگاه به تنظيمات اوليه كارخانه برگشته و تمامى اطالعاتى كه ثبت شده حذف خواهد شد و سيستم مجددا راه اندازى مى شود. 
با فعال كردن اين كد تمامى تنظيمات و اطالعات ثبت شده  از قبيل شماره مالك -فنس الكترونيكى ايجاد شده - مد كارى دستگاه و ديگر  

تنظيمات انجام شده حذف خواهد شد و مجددا بايد اطالعات مورد نياز ثبت شود  از اين كد فقط در موارد خاص استفاده شود.اين كد را هنگامى  
ارسال كنيد كه تنظيمات دستگاه راه بهم ريخته ايد يا خود شما نمى دانيد كه چه تنظيماتى را انجام داده ايد 

Simple Settings

تنظيم تحريك درب مثبت 

راه اندازى مجدد دستگاه 

بازگشت به تنظيمات كارخانه  

تغييرسرعت ارسال اطالعات دستگاه به سرور 

تنظيم تحريك درب منفى  

پيامك هاى اختصاصى 
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براى تهيه و نصب نرم افزار به دو روش زير مى توانيد عمل نماييد: 

www.microlino.com: 1- دانلود از طريق وب سايت شركت
2- از طريق CD  همراه محصول 

NET framework4. و نرم افزار  XP, Service pack3, win7  -  win8 :تذكر:سيستم عامل مورد نياز
  

چنانچه از ويندوز vista ، 7 ، و يا 8 استفاده ميكنيد  قبل از اجراى نرم افزار ، بر روى آيكون نرم افزار نصب شده كليك راست موس را بزنيد ، 
  را  

بزنيد  وok نماييد 

برروى آيكون نرم افزار دوبار كليك كرده پنجره اى جديد باز شده  

 بايد User Name و Password را در اين قسمت وارد نماييد. 
تذكر: User Name و Password را از شركت دريافت نماييد.(شماره تماس :58453876-051 ساعت تماس : 8 الى20) 

سپس Connect را انتخاب نماييد. 

راهنماى استفاده از نرم افزار ردياب 

Simple Settings
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پس از انتخاب Connect پنجره ى زير باز خواهد شد گزينه تأييد را انتخاب نماييد.در صفحه جديد مى توانيد تنظيمات مختلف  و عمل  
گزارش گيرى را انجام دهيد. 

 در صفحه ايجاد شده آيكون تنظيمات را انتخاب نماييد. 

از طريق اين گزينه مى توان با همان User Name و Password قبلى چندين دستگاه را اضافه نمود، و عمل تنظيمات و گزارش گيرى را نيز  
براى آنها انجام نمود. 

بايد شماره دستگاه و شماره سريال جديد كه از روى بدنه محصول  قابل دسترس است را در اين محل وارد نماييد.و گزينه ثبت را انتخاب نماييد 
را تأييد نماييد.  پيغامى مبنى بر ثبت دستگاه انجام شد به شما نمايش داده خواهد شد ، گزينه 

نكته : اين قسمت براى ادارات و شركتها و افرادى كه بيش از يك دستگاه را براى خودرو هاى خود مى خواهند استفاده نمايند 
 كاربرد دارد. 

اضافه كردن دستگاه جديد 

تنظيمات  

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه پنجره اى به شكل زير باز مى شودرمز عبور قبلى همان رمزى است كه در ابتداى وارد شدن به اين نرم افزار استفاده 
كرده ايد.با تغيير رمز از اين پس براى ورود به نرم افزار و ورود به سايت و همچنين استفاده از نرم افزار گوشى  همراه از رمز جديد استفاده نماييد.  

بعد از اين مراحل گزينه ارسال را انتخاب نماييد و در پايان OK نماييد. 

  SMS استفاده مى نماييد با  رمز ورود به نرم افزار تفاوت مى كند. و به صورت پيش فرض براى SMS نكته: رمزى كه براى
  12345 مى باشد.كه براى تغيير ان در قسمت دستورات SMS شرح داده شده است 

با انتخاب اين گزينه شما مى توانيد بين دونقطه تعيين مسير نماييد 

مى توانيد براى مسير خود نام و محدوده شعاع انتخاب نماييد. مى توانيد براى مسير خود نام و محدوده شعاع انتخاب نماييد. 

 ايجاد مسير 

 تغيير رمز عبور 

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه مى توانيد محدوه اى كه خودرو قصد تردد در آن را دارد تعيين نماييد. 

ايجاد ناحيه باعث خواهد شد كه در هنگام گزارش گيرى براى افرادى كه نياز به كنترل يك يا چند خودرو را دارند بهتر مديريت نمايند . 
كاربرد ها : مديران شركت ها ،ادارات,اورژانس،منابع طبيعى،پليس، مراكز پخش ، مالكان چندين خودرو و ... 

نكته :ايجاد ناحيه (فنس الكترونيكى) توسط sms  بصورت دايره اى مى باشد بامركزيت يك نقطه وشعاع تعيين شده است ولى ايجاد ناحيه 
 از طريق نرم افزار به هر شكلى امكان پذير است . 

 ايجاد ناحيه  

ظ 

Simple Settings
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با انتخاب يك يا چند نقطه بر روى نقشه دلخواه و تعيين نام براى آن نقاط ، از اين پس در گزارش گيرى هاى مديريتى روى 
كاغذ (حركت و توقف) نام اين نقاط گزارش خواهد شد.و همچنين در گزارش رديابى روى نقشه نقاط مورد نظر با اسم داده شده 

مشخص خواهد شد . 
اين مورد بيشتر براى افرادى كاربرد دارد كه مى خواهند بدانند خودروى مورد نظر به نقاط مشخص شده تردد دارد يا خير. 

كاربرد: شركت هاى پخش و... 

از اين گزينه مى توانيد ناحيه ها ، مسير ها و نقاطى كه ايجاد نموده ايد را مشاهده نماييد. از اين گزينه مى توانيد ناحيه ها ، مسير ها و نقاطى كه ايجاد نموده ايد را مشاهده نماييد. 

 نمايش نقطه ، مسير و منطقه 

 ايجاد نقطه 

Simple Settings
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در سمت چپ اين پنجره شما مى توانيد ليست يك يا چند خودروى ثبت شده در User باز شده مشاهده نماييد. 
كه همزمان شما مى توانيد چند مورد را بررسى نماييد.

1- محل موقعيت فعلى خودرو (ايران – تهران – خيابان گاندى – گاندى 20) 
2- سرعت خودرو  
3- نشان دهنده دما 

4- ميزان شارژ سيم كارت  دستگاه 
5- تاريخ و ساعت 

6- وضعيت فعال يا غير فعال بودن سيم كارت دستگاه  
7- وضعيت فعال يا غير فعال بودن ماهواره 

8- نام انتخابى براى خودرو 
9- گزينه گزارش گيرى 

عمل گزارش گيرى را از طريق اين پنجره مى توان انجام داد يا برروى پنجره خودروى مورد نظر كليك راست نموده گزارش گيرى 
نماييد و يا روى آيكون شماره 9 كليك نماييدو گزارش گيرى نماييد 

فرمان ارسالى اعمال شد 

Simple Settings

پنجره ليست خودروها 
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با كليك بر روى گزينه 
با آوردن پنجره جديدگزينه هاى مختلفى قابل مشاهده مى باشد: 

براى دريافت موقعيت فعلى خودرو و مشاهده آن روى نقشه اين گرينه را انتخاب و OK نماييد. 

اين گزينه براى مواقعى كه احساس مى كنيد دستگاه خوب پاسخ نمى دهد كاربرد دارد ، با انتخاب اين گزينه دستگاه شما راه اندازى مجدد 
 خواهد شد بدون اينكه اطالعات ثبت شده در آن تغير نمايد. 

 دريافت موقعيت فعلى  

 راه اندازى مجدد دستگاه  

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه پنجره اى مانند زير باز مى شود كه مى توانيد از طريق نرم افزار سيم كارت موجود در دستگاه را شارژ نماييد. 

عالوه بر شارژ از طريق نرم افزار مى توان به روشهاى ديگر نيز عمل شارژ سيم كارت را انجام داد يكى ازآنها روش توضيح داده شده در قسمت  
SMS دستگاه و همچنين از روشهاى رايج ديگر از قبيل سايت شركت ايرانسل ويا سايتهاى بانكهاى مختلف يا نرم افزار هاى نصب شده بر روى 

تلفن هاى  همراه كه تصوير چندروش  مختلف در صفحه بعد داده شده است. 

 ارسال شارژ 

Simple Settings
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بدليل تغييرات در سايتهاى شركتها و بانكها براى ارسال شارژ به ادرس مورد نظر خود مراجه فرماييد 
 و نحوه ارسال شارژ هر سايت  را از همان جا دريافت نماييد 

روش هاى شارژ سيم كارت  

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه تمامى تنظيماتى كه دردستگاه انجام شده به تنظيمات كارخانه باز خواهد گشت ولى اطالعات نرم افزار تغيير نخواهد كرد. 
نكته: گزارش هاى قبلى در اين حالت در حافظه سيستم موجود خواهد بود. 

با انتخاب اين گزينه پنجره زير باز خواهد شددر اينجا دو نوع  
گزارش گيرى مى توانيد داشته باشيد. 

*گزارش حركت و توقف (با دونوع زمان بندى ) در اين نوع گزارش عمل گزارش گيرى به صورت جدول كه تمامى حركت ها و توقف ها  
را به همراه مكان آن گزراش مى نمايد.همچنين شما مى توانيد در همان صفحه كيلومتر كاركرد خودرو و حداكثر سرعت درزمان تعيين شده را  

مشاهده نماييد مشاهده نماييد 

 گزارش گيرى  

 بازگشت به تنظيمات كارخانه

Simple Settings
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*گزارش رديابى روى نقشه :(با دونوع زمان بندى ) 

بعد از انتخاب نوع گزارش( رديابى روى نقشه )و نوع زمان بندى( پيوسته) وهمچنين محدوده زمانى دلخواه روى گزينه ارسال كليك كنيد 
صفحه اى جديد مانندزير باز خواهد شد در اين نوع گزارش مسير حركت خودور روى نقشه به شما نشان داده ميشود. براى مشاهده طول  
مسير به سه روش اهسته ، نرمال و سريع يكى را انتخاب كنيد و روى كليد play كليك كنيد. و مسير پيموده شده توسط خودرو را در زمان 

تعيين شده مشاهده نماييد 

نكته1 : شما ميتوانيد انواع نقشه مورد دلخواه را براى نمايش انتخاب كنيد 

Simple Settings
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نكته2: اگر بخواهيد هنگامى كه روى نقشه نقطه محل خودرو نمايش داده ميشود به همراه اطالعات نشان داده شود 
در پايين صفحه ايكن نمايش اطالعات تيك ان فعال باشد و در غير اين صورت فقط نقطه مورد نظر نشان داده خواهد شد 

1- زمان بندى روزانه : 
با انتخاب اين نوع زمان بندى فقط بين ساعت انتخاب شده درتاريخ هاى مورد نظر به شما گزارش خواهد داد 

اين گزارش براى افرادى كه در ساعت مورد نظر (مانند 8 الى 14 )تردد خودرو برايشان اهيمت دارد استفاده مى شود. 
نكته : در غير از ساعت تعيين شده گزارش نمايش داده نخواهد شد. 

2- زمان بندى پيوسته: 
در اين نوع زمان بندى از ساعت تعيين شده روز اول تا انتهاى ساعت انتخاب شده روز پايانى تمامى گزارش ها به صورت 

پيوسته نمايش داده خواهد شد. 

انواع زمان بندى  

فرمان ارسالى اعمال شد 

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه پنجره زير باز ميشود 

دراين پنجره ميتوان نام دستگاه و شماره سيم كارت نصب شده در دستگاه وشماره مالك را ثبت نمود. 

تغيير نام وشماره سيم كارت دستگاه 

فرمان ارسالى اعمال شد 

Simple Settings
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با انتخاب اين گزينه پنجره زير باز ميشود 

  
دراين پنجره شما اطالعات دستگاه را ازقبيل ميزان شارژ سيم كارت آخرين موقعيت خودرو وشماره سريال دستگاه و... ميتوانيد مشاهده كنيد 

شما ميتوانيد نظرات وپيشنهادات سازنده خود را در مورد عملكرد دستگاه بيان نماييد و آن را ارسال كنيد 

ارسال پيشنهادات به مدير نرم افزار  

نمايش اطالعات  

Simple Settings
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آدرس www.microlino.com را انتخاب كنيد 

درصفحه اصلى سايت شركت گزينه سامانه ردياب خودرو را انتخاب كنيد 

راهنماى استفاده ازسايت شركت 

Simple Settings
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پنجره زير باز ميشود  

User Name و Password رادر اين قسمت وارد كنيدو گزينه ورود را انتخاب كنيدپنجره زير باز خواهد شد 

صفحه اى همانند حالتى كه با نرم افزار كار كرده ايد مى باشد با اين تفاوت كه شما در محيط قادر به انجام تغييرات وتنظيم نيستيد 
ولى بقييه موارد را ميتوانيد انجام دهيد در حالتى كه گزارش گيرى را انجام ميدهيد بعد ارسال كمى صبر كنيد سپس بعد از چشمك زن شدن 

 آيكون عالمت پاكت  (سمت چپ باال )روى ان كليك نماييد  

Simple Settings
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حال بر روى پنجره باز شده كليك كنيد گزارش ارائه شده را مشاهده فرماييد  

تذكر مهم : در هنگام استفاده از سايت براى گزارش گيرى حتما موقع خروج از آن صفحه، كليد خروج  را كليك نماييد 
در غير اين صورت اگر بخواهيد كمتر از نيم ساعت مجدداً گزارش گيرى كنيد با پيغام اين كاربر فعال مى باشد روبرو خواهيد شد 

 و بايد صبر نماييد 
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ابتدا بايد اين نرم افزار را بر روى گوشى خود نصب نماييد براى نصب نرم افزار ميتوانيد از  
CD همراه محصول يا دانلود از طريق سايت شركت، استفاده نماييد.بعد از نصب نرم افزار 

 بر روى آيكون مربوط بهآن مانند شكل زير كليك كنيد وآن را اجرا نماييد . 

صفحه زير بازخواهد شد در اين صفخه روى آيكون تنظيمات كليك كنيد 

در صفحه باز شده زير گزينه هاى  IP و port server بصورت زير است  

آن را تغييرندهيد   
  user name

 IP :  trck.ddns.net  

port server  : 1399

صفحه تنظيمات 

راهنماى استفاده از نرم افزار نصب شده بر روى گوشى تلفن همراه 

Simple Settings



29

همچنين بايد در قسمت Time  با توجه به موقعيت  جغرافيايى انرا انتحاب نماييد و سپس ذخيره نماييد براى ذخيره كردن بايد روى ايكون 
مشخص شده كليك نماييد  

پس از ذحيره اطالعات صفحه زير باز ميشود براى  مشاهده صفحه موقعيت خودرو روى 
آيكون ورود كه در شكل مشخص شده كليك كنيد  

تنظيم زمان 
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پنحره هاى باز شده در زيرمانند همان صفحه ى موقعيت فعلى خودرو كه در نرم افزاركامپيوتر شرح داده شد ، مى باشد  

براى استفاده ى كامل از اين صفحه به قسمت توضيحات داده شده در نرم افزار كامپيوتر مراجعه فرماييد. 

شما مى توانيد انواع نقشه مورد دلخواه خود را انتخاب كنيد و گزارش گيرى را مى توانيد از همين صفحه انجام دهيد 

براى عمل گزارش گيرى و تنظيمات بر روى آيكون تنظيمات مشخص شده كليك كنيد. 
شما ميتوانيد به همان روشى كه  در نرم افزار كامپيوتر كه قبال توضيح داده  شده عمل كنيد  و عمل گزارش گيرى را به دو روش گزارش گيرى 

روى نقشه و گزارش گيرى حركت و توقف را  انجام دهيد. 

انواع نقشه و گزارش گيرى  
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بعد از انتخاب گزينه تنظيمات صفحه قبل، وارد صفحه زير خواهيد شد. 

دراين صفحه شما مى توانيد موقعيت فعلى خودرو و گزينه شارژو همچنين گزارش گيرى  و ... ، را  انتخاب نماييد.  

بعد از انتخاب هريك از گزينه ها مانند زير از شما سوال خواهد شد بعد از تاييد وارد صفحه ديگرى  ميشويد كه درصفحه جديد باز شده روش كار 

مانند توضيحات گفته شده در نرم افزار  كامپيوتر مى باشد. 

Simple Settings


