
 

 

 

 ردیاب خودرو ایمورتال

 دفترچه راهنما

 مشخصات دستگاه-1

 محتویات جعبه ردیاب ایمورتال 1-1

 دستگاه ردیاب ایمورتال -1     

 دفترچه راهنما  -2     

 دسته سیم-3     

  

 

 ابعاد دستگاه 83*86*68

 وزن گرم 68

 باتری پشتیبان دارد

 ولتاژ کاری ولت 13-32

قابلیت های خاص دستگاه-3  

سرور قدرتمند داخلی با قابلیت 

 ذخیره سازی یکساله
1 

 2 مجهز به سامانه بروزرسانی از راه دور 

 3 مجهز به امنیت فعال پیشرفته

 4 قابلیت فعال سازی آژیر امنیتی

توانایی نمایش و هشدار باز و بسته 

 بودن درب خودرو
5 

 6 قابلیت خاموش کردن خودرو 

توانایی کنترل قفل مرکزی خودرو از 

 طریق پیامک و وب
7 

 8 مجهز به شنود امنیتی با کیفیت

 9 مجهز به تجهیز سرقت باتری

  7و  6،  4**نکته :  برای بهره مندی از موارد 

بایستی رله کنترلی و سیم های دستگاه متصلل 

 شوند. مخصوصا آژیر امنیتی.

 11 دارای هشدار لرزش

 11 مجهز به هشدار حمل با جرثقیل

 12 مجهز به حصار جغرافیایی

 13 شماره مجزا 5امکان تعریف 

 14 هشدار کاهش شارژ سیم کارت

 15 )کمک اظطراری( SOSقابلیت هشدار 

 16 هشدار ورود به نقطه کور

 17 ثانیه 5ثبت و ضبط دقیق هر 

 سایر قابلیت های دستگاه -8

 ماه اخیر 12مشاهده مسیرهای طی شده  -1

امکان استفاده چند ردیاب روی یک نرم افزار با یک  -2

 صاحب مشترک

 یکسال اکانت رایگان -3

 ماه گارانتی تعویض 05دارای  -4

 روز ضمانت عودت بی قید و شرط 35دارای  –0

 هشدارهای قابل تنظیم 8-1

 قابلیت تنظیم هشدار حصار جغرافیایی -1

 قابلیت تنظیم هشدار عبور از سرعت مجاز -2

 قابلیت تنظیم هشدار روشن شدن خودرو-3

 قابلیت تنظیم هشدار فاصله غیرمجاز -4

 قابلیت تنظیم هشدار بازشدن درب خودرو -0

 نحوه راه اندازی سخت افزاری -2

در ابتدا برای نصب و راه اندازی سیم کارت باید دو 

عدد پیچ پشت دستگاه ردیاب ایمورتال را باز نموده 

(، سیم کارت را در محل خود جانمایی کرده 1)شکل

( کلید کشویی را به سملت 2و سپس مطابق) شکل

ON  کشیده تا دستگاه روشن شود و در نهایت بعد

از اینکه دستگاه شروع به چشمک زدن کرد، منتظر 

“ شبکه اینلتلرنلت-ماهواره“  باشید تا دستگاه به 

تلک ” متصل گردد )چراغ چشمک زن در وضعیت 

قرار گیرد.( سلپلس “  تک چراغ کوتاه-چراغ ممتد

دستگاه را مونتاژ و با استفاده از دسته سیم ها بله 

 خودرو متصل نمایید.

جهت اتصال دستگاه به ماهواره و اینترنت و عملکرد نکته مهم: 

 صحیح دستگاه در هنگام تست از موارد زیر مطمئن شوید :

از آنجا که دستگاهی که در حال حاضر  در اختیار شمااسات  -1
مدتی است خاموش بوده، ممکن است باتری داخلی دشارژ شاده 
باشد، بنابراین دستگاه را در هنگام راه اندازی از طریق دسته سیم 

 همراه ردیاب به برق خودرو متصل نمایید.

 از سالم بودن سیمکارت خود مطمئن گردید. -2

از فعال بودن سیم کارت و اینترنت آزاد خود اطمینان حاصل  -3

کنترل مصرف آزاد اینترنت  غیر آزاد نمایید)با استفاده از دستور 

 کدهای دستوری را مطالعه نمایید  ، 6فعال می گردد(* بخش 

 

1شکل   

2شکل   

ON 

OFF 

 کلید

برای اطالع از آخرین تغییرات ، نحوه استفاده ، 

اطالعیه های مربوطه و دانلود اپللیلکلیلشلن 

ایمورتال به وب سایت رسمی شرکت به آدرس 

ذیل مراجعه نمایید و یا با شماره تماس دفلتلر 

مرکزی ) کارشناسان مربوط به محصول ردیاب( 

 تماس حاصل فرمایید.

وب سایت: 
www.iranclutch.news 

 اینستاگرام:

 iranclutch.aet.ir 

تلفن دفتر مرکزی: 

83128355828 

 ارتباط با ما

3 1 4 5 

 چراغ1  وضعیت ارتباط با شبکه عالی می باشد

 چراغ2  در حال بررسی سیم کارت

 چراغGSM 3اتصال به 

 چراغ4  بررسی اتصال اینترنت

ایجاد ارتباط با شبکه و دریافت 

  اطالعات اولیه
 چراغ5

 چراغ6 پاسخ از سرور دریافت نمی شود

 چراغGPS 7در جستجو

 برقرار است GPSاتصال 
تک چراغ   

 مدت دار

 3جدول شماره 

دقت داشته باشید که در هنگاام راه انادازی  **نکته: 

دستگاه ، در صورت مشاهده وضعیت چراغ چشمک زن باه 
صورت شش چراغ، بایستی عملیات رجیستر کردن سایام 

اناجاام  3-4کارت مدیر و یا صاحب دستگاه مطابق با بخش 

پذیرد تا ارتباط با شبکه برقرار و در نهایت چشمک زن در 
 وضعیت یک چراغ قرار گیرد.

  نحوه سیم کشی ردیاب ایمورتال 2-3

 سوکت چهار پین نری

+ ولت12   سیم قرمز 

  سیم مشکی بدنه

ACC سیم سفید  

  سیم سبز ————————

 سوکت سه پین مادگی

اتصال به رله کنترلی)خاموش 

 کردن خودرو(
  سیم زرد

  سیم صورتی آژیر منفی

  سیم آبی الدری )مثبت یا منفی(

جهت سیم کشی و اتصال ردیاب به خودرو، بایستی 

و ملطلابلق  4ازسوکت های مشخص شده در شکل 

 جداول ذیل عمل نمایید

با توجه به نوع خودرو در صورتی که سیم : **نکته مهم

درب الدری مثبت می باشد، تنها کافی است که کلایاد 

ز منفی  در بخش تنطیمات پنل کاربری خااود را ا

 (6حالت روشن به خاموش تغییر دهید.)شکل 

 سوکت سه پین نری

SOS سیم نارنجی  

Unlock سیم قهوه ای  منفی  

Lock منفی     سیم طوسی 

 ACCکابل تغذیه و 

یل،  کابل رله کنتر

 آژیر، الدری

SOS, Unlock, 

Lock 

4شکل   

 نحوه فعال سازی ردیاب ایمورتال -2

پس از قرار دادن سیم کارت و روشن نمودن آن در 

محیطی که از اتصال اینترنت مطمئن هسلتلیلد 

از تلفن هلملراهلی کله “  مالک” پیامکی با متن 

میخواهیم مالک ردیاب شود به شماره سیم کلارت 

داخل ردیاب ارسال میکنیم. پس از دریافت پیامک  

و رملز “  شماره ملاللک:“  ، میتوانید با نام یوزر 

وارد نرم افزار اندروید یا تحت وب “ 123456:“عبور 

 ردیاب شوید. 

در مواقع فراموشی رمز با دریافت رمز جدید با ارسال **نکته: 

 به دستگاه، رمز جدید برایتال پیامک میگردد.“ رمز”پیامک 

به دستگاه مالکدار، “ مالک”الزم بذکر است درصورت ارسال پیامک 
جوابی دریافت نخواهید کرد و اگر خود مالک بوده و اشتباها ایان 
عمل را انجام دهید؛ پیامی مبتنی بر مالک بودن خاود دریاافات 

 خواهید کرد.

 تنظیمات دستگاه از طریق وب سایت -8

پس از رجیستر کردن شماره ، می توانید از طریلق 

پنل کاربری خود به آدرس سایت مراجعه و با وارد 

کردن مشخصات کاربری خود به تنظیمات دستگاه 

 (6دسترسی پیدا کنید)شکل 

 https://iranclutch.news/gps  آدرس سایت: 

تنها شماره مالک)تلفن صاحب دستگاه **نکته: 

 می تواند به تنظیمات دسترسی داشته باشد(

 کدهای دستوری -5

 توضیح التین فارسی

 cmd/1/1 خاموش
قطع کن استارت یا پمپ 

 بنزین

 وصل استارت یا پمپ بنزین cmd/1/0 روشن

 وصل آژیر cmd/2/1 آژیر

 توضیح التین فارسی

 قطع آژیر cmd/2/0 سکوت

 قفل کردن درب cmd/3/1 قفل

 باز کردن درب cmd/3/0 باز

 بروزرسانی new جدید

 فعالسازی دستگاه /reg مالک

دریافت رمز جدید  /psw رمز  

 ریست کردن دستگاه //cmd ریست

 cmd/4/* 
بجای*مقدار سرعت مجاز 

 برحسب کیلومتر بر ساعت

 cmd/5/* 
بجای*مقدار جابجایی مجاز 

متر(111برحسب متر)حداقل  

 توضیح التین فارسی

 cmd/0 موقعیت
ارسال ساعت و مکان 

 فعلی

reg/+98********** 
تغییر صاحب دستگاه 

 )بجای * شماره جدید(

reg/2/

+98********** 

اضافه کردن شماره 

 تلفن دوم

reg/3/

+98********** 

reg/4/

+98********** 

reg/5/

+98********** 

اضافه کردن شماره 

 های سوم تا پنجم

 cmd/f آزاد
غیرفعالسازی کنترل 

 مصرف آزاد اینترنت

چراغ می زند 7تا  1دستگاه ردیاب ایمورتال بین 

(که تعداد چراغ چشمک زن در زمان های 3)شکل 

مختلف مانند راه اندازی اولیه دستگاه، راه اندازی 

گرم ، دریافت سیگنال مکان یاب ، اینترنت و ... 

آورده  3معانی مختلفی دارد که در جدول شماره 

 شده است.

 

برای عملکرد با کیفیت از سیم کارت همراه اول   نکته:

 بر روی دستگاه ردیاب استفاده نمایید.

چراغ چشمک 

3شکل   

جهت غیر فعال سازی کنترل مصرف آزاد اینترنت، : نکته مهم

مطابق جدول ذیل شماره های زیر را پیش از نصب سیم کارت بر 

 روی ردیاب، شماره گیری کنید.

 ایرانسل همراه اول
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