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1. معرفی ردیاب دیسکاور

2. اجزای ردیاب دیسکاور

ردیــاب خــودرو دیســکاور محصولــی از شــرکت دانــش بنیــان رســا ســامانه افــق 
بــا بهره گیــری از فنــاوری هــای مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء، بــه شــما امنیــت و 

حــس کنتــرل واقعــی و منعطــف مــی بخشــد.
 GPS ایــن محصــول بوســیله ســیم کارتــی کــه درون آن قــرار مــی گیــرد، از تکنولــوژی
بــرای مــکان یابــی دقیــق اســتفاده مــی کنــد. از طریــق گوشــی و کامپیوتر مــی توانید 
خــودرو و اشــیاء خــود را روی نقشــه ردیابــی کنیــد و بــه آنهــا امنیــت بیشــتری هدیــه 

دهید.
ــض  ــه مح ــه ب ــت ک ــر اس ــت دزدگی ــتگاه، قابلی ــن دس ــای ای ــی از ویژگی ه یک
ــا شــما تمــاس مــی گیــرد تــا بتوانیــد بالفاصلــه از  حرکــت یــا تــکان خــودرو، ب

ــوید. ــع آن ش ــع شــده و مان ــودرو مطل ســرقت خ
ایــن ردیــاب دارای باتــری قابــل شــارژ اســت کــه مــی تواند مســتقیم بــه باتری خــودرو، شــارژر 
موبایــل یــا فنــدک ماشــین متصل شــود. مصــرف اینترنــت ســیم کارت داخــل ردیاب بســیار 

جزئــی اســت کــه بــرای تمــاس، ارســال موقعیــت و تنظیمات دســتگاه اســتفاده می شــود. 
ایــن ردیــاب، کوچــک و ســبک اســت و بــه راحتــی در یــک دســت جــا مــی شــود. 
از ایــن رو امــکان جاســازی مخفــی را دارد. پــس بــه راحتــی داخــل وســایل نقلیــه  

قــرار دهیــد تــا در صــورت ســرقت محــل دقیــق خــودروی خــود را پیــدا کنیــد.

1-  دکمه خاموش و روشن
micro usb 2-  محل اتصال شارژ

micro 3-  محل قرارگیری سیم کارت
LED  -4 نشانگر شارژ

5-  چراغ فعالیت )وضعیت( دستگاه
SOS 6-  دکمه

3. راهنمای چراغ های ردیاب
ــارژ    ــل ش ــس از تکمی ــراغ روشــن و پ ــن چ ــارژ ای ــگام ش - LED نشــانگر شــارژ: هن

خامــوش مــی شــود.
- LED Power چراغ فعالیت )وضعیت( دستگاه:

       چراغ ممتد روشن: تالش برای شناسایی شبکه gsm و سیم کارت
       چراغ آهسته: عملکرد عادی دستگاه

       چراغ خاموش: دستگاه در حالت خواب و کم مصرف میباشد.
 

4. نکات مهم در استفاده از ردیاب دیسکاور

6. نحوه ی شارژ یا اتصال به منبع 

ــا  -  چنانچــه دســتگاه خامــوش باشــد، پــس از روشــن شــدن، ممکــن اســت ت
چنــد دقیقــه بــرای دریافــت تنظیمــات و موقعیــت یابــی اولیــه، نیــاز بــه زمــان 

داشــته باشــد.
-  عملکــرد بهینــه دســتگاه تــا حــد زیــادی وابســته بــه آنتــن دهــی ســیم کارت و 
ــذا در مناطقــی کــه  آنتــن دهــی Gprs ضعیــف اســت، موجــب اخــالل  GPS اســت. ل

در اعــالم لحظــه ای موقعیــت مــی شــود.
-  در اماکنــی مثــل کنــار ســاختمان هــای بلنــد، پارکینــگ هــا، اماکــن مســقف 
ــدا  ــد و  پی ــد ش ــه رو خواه ــالل رو ب ــا اخ ــی GPS ب ــت یاب ــابه، موقعی ــوارد مش و م

کــردن موقعیــت صحیــح، کمــی زمانبــر اســت.

ــرق خــودرو  ــه ب ــه، دســتگاه را ب ــدل درون جعب ــل مب ــا اســتفاده از کاب کافیســت ب
)موتــور( وصــل کنیــد. کابــل قرمــز  بــه مثبــت باتــری و مشــکی بــه منفــی. همچنین 
ــا کابــل هــای اســتاندارد موبایلــی )micro USB(  امــکان پذیــر اســت. شــارژ ردیــاب ب
هنگامــی کــه شــارژ دســتگاه کامــل شــود، LED قرمــز روی دســتگاه خامــوش مــی 
شــود. توصیــه مــی شــود بــرای اســتفاده در خــودرو، آن را بــه باتــری متصــل کنیــد.

5. راه اندازی و نصب دستگاه 
1-  پیش از استفاده اولیه، یکبار به طور کامل دستگاه را شارژ کنید.

2-  سیم کارت نانو را درون دستگاه قرار دهید.
        بــه جهــت قرارگیــری ســیم کارت توجــه کنیــد. قســمت طالیــی رنگ به ســمت 

         پیشنهاد می شود از سیم کارت اپراتور ایرانسل یا همراه اول استفاده کنید. 
       سیم کارت دارای پین نباشد.

       سیم کارت درون دستگاه، دارای شارژ ریالی باشد.
        خرید بسته اینترنتی یا فعال بودن اینترنت آزاد سیم کارت

3-  دکمه خاموش/ روشن دستگاه را یکبار فشار دهید.

بــرای نصــب دســتگاه در خــودرو، از مبــدل آن کــه در جعبــه قــرار دارد اســتفاده کنید 
و از یــک برقــکار توانمنــد خــودرو بــرای اتصــال آن کمــک بگیرید. بهینــه ترین حالت 
نصــب دســتگاه در خــودرو بگونه ای اســت که پشــت دســتگاه به ســمت آســمان )باال( 

ــرار گیرد. ق
ــه در  ــد ک ــت کنی ــاً دق ــودرو حتم ــری خ ــه بات ــتقیم ب ــال مس ــورت اتص در ص
ــد. ــرار دهی ــدار ق ــرق پای ــت ب ــری را در حال ــوع کارب ــن، ن ــات اپلیکیش تنظیم

نصب در خودرو:

7. نصب و راه اندازی اپلیکیشن
1-  دانلود از طریق سایت رسمی شرکت 

      همچنین امکان دانلود از طریق بازار و جستجوی ردیاب دیسکاور
2-  پــس از اجــرای برنامــه، بــرای ثبــت نــام در اپلیکیشــن، شــماره همــراه خــود را

3-  دکمه تنظیمات و سپس گزینه »افزودن« را انتخاب کنید.
4-  کــد QR محصــول )شناســه دســتگاه( را کــه روی کارت گارانتــی درج شــده، اســکن    

5-  نام وسیله یا خودروی خود را وارد کنید.
 

6-  چنانچه موقعیت وســیله خود را مشــاهده نکردید، در ارتباط دســتگاه با ســرور مشــکلی 
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پــس از ایــن مراحــل، دســتگاه بــا موفقیــت بــه  اپلیکیشــن اضافــه مــی شــود 6 , 1

و مــی  توانیــد وضعیــت خــودروی خــود را مشــاهده کنیــد.

واردکنید )شماره موبایلی که برنامه را روی آن نصب کرده اید.(

پایین )پشت دستگاه( و لبه کج به سمت داخل دستگاه باشد.

کنید. می توانید کد را به صورت دستی نیز وارد کنید.

ــا  ــورد ســیم کارت را ب ــکات بخــش 6 در م ــی شــود ن وجــود دارد، پیشــنهاد م
ــد. ــن کنی ــر را جایگزی ــور دیگ ــی از اپرات ــیم کارت ــرده و س ــرور ک ــت م دق

Battery Power SIM card

7- استفاده از این اپلیکیشن تا یک سال رایگان است.



ــه  ــه مســتقیما ب ــی ک ــرای اســتفاده در خــودرو   در صورت ــدار )ب خــودرو پای
ــری متصــل باشــد( بات

ــه  ــه مســتقیما ب ــی ک ــتفاده در خــودرو در صورت ــرای اس ــدار )ب خــودرو ناپای
ــرق پشــت ســوییچ( ــری متصــل نباشــد، مثــل ب بات

خــودرو سفارشــی )بــرای اســتفاده در خــودرو در صورتــی کــه فواصــل زمانــی 
ارســال موقعیــت را خودتــان تنظیــم کنیــد(
انسان  )برای انسان ها شامل سالمندان، کودکان(

حیوان )برای ردیابی حیوانات(
اشیاء مهم )برای استفاده بمنظور ردیابی اشیاء و وسایل مورد نظر(

9. تنظیمات اپلیکیشن

SOS 10. دکمه ی

11. شنود صدای کابین) محیط خودرو(

دکمــه SOS کنــار دســتگاه بــرای اعــالم موضعیــت اضطــراری اســت. در صورتی کــه 
هنــگام روشــن بــودن دســتگاه، فــرد یکبــار ایــن دکمــه را فشــار دهــد، پیامکــی بــا 
مضمــون کمــک )همــراه بــا موقعیت(،نیــز بــرای مالــک دســتگاه ارســال مــی شــود. 
اگــر دوبــار ایــن دکمــه فشــرده شــود، بــا مالــک دســتگاه تمــاس گرفتــه مــی شــود 
کــه در ایــن حالــت مــی توانیــد بــا پاســخ بــه تمــاس، صــدای فــرد )محیــط( را نیــز 

شــنود کنــد.

در صــورت روشــن بــودن دســتگاه )دســتگاه در حالــت خــواب یــا اســتندبای نباشــد( 
مالــک مــی توانــد بــا شــماره ســیم کارت دســتگاه تمــاس بگیــرد و صــدای محیط را 
شــنود کنــد. همچنیــن در صــورت تمــاس دســتگاه در حالــت اضطــراری و یــا هنگام 
حرکــت خــودرو نیــز مــی توانیــد تمــاس را پاســخ داده و صــدای اطــراف دســتگاه را 

ید. بشنو
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نمایش زنده:
همــواره  در صفحــه اولیــه برنامــه، مــی توانیــد موقعیــت زنــده و فعلی دســتگاه 
ــری، ســرعت و  ــزان بات ــان، می ــن، زم ــر ای ــالوه ب ــد. ع خــود را مشــاهده کنی

جزئیــات مــکان نیــز نوشــته شــده اســت. 

در تنظیمــات دســتگاه مــی توانیــد ســریال دســتگاه، اعتبــار ســیم کارت داخل 
دســتگاه، نــام دســتگاه )خــودرو(، فاصلــه زمانــی ارســال موقعیــت )هرچقــدر 
ــتر  ــتگاه بیش ــای دس ــالم موقعیت ه ــل اع ــد، فواص ــر باش ــی کمت ــه زمان فاصل
مــی شــود. در صورتــی کــه دســتگاه بــه بــرق متصــل نباشــد، ایــن حالــت مــی 

توانــد مصــرف باتــری را افزایــش دهــد(
نوع سیم کارت )ایرانسل یا همراه اول( را انتخاب کنید.

تعیین محدوده ی جغرافیایی مجاز:
ــا انتخــاب دکمــه تنظیمــات، گزینــه محــدوده جغرافیایــی را مشــاهده مــی  ب
کنیــد. در ایــن بخــش مــی توانیــد یــک یــا چنــد محــدوده جغرافیایــی ایجــاد 
کنیــد و هــر یــک را نامگــذاری کنیــد تــا چنانچه وســیله شــما از ایــن محدوده 

هــا خــارج یــا وارد شــد، هشــدار دریافــت کــرده و مطلــع مــی شــوید.

نمایش سوابق )مسیرهای طی شده(:
ــاهده  ــوابق را مش ــش س ــه ی نمای ــات، گزین ــه ی تنظیم ــاب دکم ــا انتخ ب
ــخ  ــی در تاری ــازه ی زمان مــی کنیــد. در ایــن بخــش مــی توانیــد برحســب ب
هــای مــورد نظــر تمامــی مســیرهای طــی شــده، توقــف هــا و جزئیــات آن را 
مشــاهده کنیــد. بــا دوبــار کلیــک روی یــک روز مــی توانیــد ســوابق آن روز را 

مشــاهده کنیــد.

ــتگاه،  ــذف دس ــامل ح ــری ش ــات دیگ ــده« امکان ــرخ دن ــه »چ ــاب گزین ــا انتخ ب
ــود. ــی ش ــر م ــد ظاه ــتگاه جدی ــزودن دس ــتگاه و اف ــات دس ــدارها، تنظیم هش

8. امکانات اپلیکیشن و دستگاه

فعال / غیر فعال کردن دزدگیر
ــه محــض  ــه ب ــی باشــد، ک ــز م ــر نی ــت دزدگی ــاب دیســکاور دارای قابلی ردی
ــرای  ــد. ب ــه تمــاس مــی کن ــدام ب ــرزش( خــودرو،  اق تشــخیص   حرکــت )ل
ایــن منظــور پــس از تــرک خــودرو )وســیله شــخصی خــود( دکمــه ی آژیــر 
ــن پیــش از ســوار شــدن  ــال شــود. همچنی ــر فع ــا دزدگی ــد ت را کلیــک کنی
ــال  ــرای فعال/غیرفع ــد. ب ــال کنی ــر را غیرفع ــز، دزدگی ــودرو نی ــت خ و حرک
کــردن دزدگیــر، دکمــه آژیــر را لمــس کنیــد. )بــرای عملکــرد بهتــر دزدگیــر، 
پیشــنهاد مــی شــود حداکثــر تــا 5 دقیقــه بعــد از تــرک وســیله خــود، نســبت 

ــه فعالســازی دزدگیــر، اقــدام کنیــد.( ب


