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 معرفی سیستم -1

و  SMSق و ارسال آن از طری GPSبه منظور دریافت اطالعات مکانی از  ADORAردیاب  دستگاه

GPRS با  کند.جعبه سیاه عمل می مانندبا داشتن حافظه داخلی  این دستگاه طراحی گردیده است که

 افزاری وفات به صورت سختتخل قدرتمند در این سیستم بسیاری از هشدارها و پردازنده استفاده از یک

 بدون نیاز به ارتباط با مرکز قابل شناسایی است.

 

 متعلقات -1-1
 محتویات جعبه آدورا شامل:

 دستگاه ردیاب آدورا .2

 کابل اتصال برق .2

 دفترچه راهنمای محصول .3

 کارت ضمانتنامه .3

 سازیکارت فعال .3

 

 های سیستمقابلیت -1-2
 .سرعت، ارتفاع، زمان و تاریخذخیره  .2

 در حافظه داخلی( میلیون رکورد 3اطالعات ) روز 234 ذخیره .2

 متر  3دقت در نمایش موقعیت با کمتر از  .3

 :شرح ذیلبه  به مرکز های تفکیک شده توسط دستگاهارسال هشدار .3

 )سرعت غیر مجاز )سرعت و مدت زمان باال بودن سرعت 

 پر شدن حافظه داخلی 

 تعریف محدوده 

 امکان ارسال هشدار در صورت: .3

  قطعGPS 

  قطعPower ورودی 

 شارژ باترییا نداشتن  بودن کم 

 روز234دریافت اطالعات بدون نیاز به اینترنت و ذخیره آن به مدت  .9

 

 خودرور روی بنصب دستگاه راهنمای  -1-3
شوی آن را در جهت درست پین همراه دستگاه را از کارتن خارج نموده و سپس کانکتور قفل 24کابل فلت 
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سیم آزاد مشکی و قرمز سر دیگر کابل را به ترتیب ، مشکی اتصال بدنه  به دستگاه متصل نمایید. دو رشته

 ولت( متصل نمایید. 22خودرو و یا سر منفی باتری و سیم قرمز را به مثبت باتری )

سیم  اتصال بدنه خودرو وباشند، سیم آبی باید می سبزورودی دارای دو رنگ آبی و  برقهای سیم: Iمدل 

 متصل گردد.  خودرو باطری ولت 22مثبت بایست به سبز می

 . ولت دستگاه  قبل از سوئیچ و از برق مستقیم خودرو گرفته شود 22توجه: دقت نمایید مثبت 

 

 سازیفعال -1-4
در ابتدا کاربر باید افزار بر روی تلفن همراه یا روی وب، سازی دستگاه پس از نصب نرمبه منظور فعال

خود را بر اساس آنچه در کارت سازی( )کد فعاله عبور و کلم )شماره سریال( مشخصات نام کاربری

 نماید.وارد  افزاردر نرمدارد  وجود فعالسازی

 

 جهت صحیح نصب سیمکارت  -1-5

 

  روش دریافت کد فعالسازی: -1-6

 های تبلیغاتی گوشی موبایل فعال باشد.جهت دریافت کد فعالسازی باید سرویس پیامک 

-دریافت پیامک 3443به شماره  2غاتی گوشی موبایل، با ارسال عدد های تبلیدر صورت غیر فعال بودن پیام

 های تبلیغاتی را فعال نمایید. سپس اپلیکیشن برنامه را اجرا نموده و کد فعالسازی را دریافت نمایید.
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 هاپیامکهای قابلیت   -2

 :گزارش وضعیت دستگاه  

 به دستگاه ارسال نمایید.     گیری از دستگاه الزم است یک پیام با فرمتجهت انجام گزارش

 :باشدپس از ارسال پیام پاسخ برگشتی به شکل زیر می

 
 :ID 3 کنندهکه مشخص رقم آخر شماره سریال ID باشد.می دستگاه 

 :B کند.زان شارژ باطری را مشخص میمی 

 :D کند.مشخص می میزان ولتاژ ورودی را 

 :M صفر باشد بدین معناست که حافظه دستگاه سالم است. 1 اگر مقدار آن برابر 

  :V دهد.افزاری دستگاه را نمایش مینرمنسخه 

 :GPS  اگر حرفV  باشد بدین معناست کهGPS  اگر حرف  ،دارد معتبر بوده و موقعیتدستگاهI 

-دستگاه در موقعیتی قرار دارد که با ماهوارهبوده و  نامعتبردستگاه  GPSباشد بدین معناست که 

 ارتباط ندارد. GPSهای 

 :GPRS  صفر بود بدین معناست که  ارتباط  1اگر مقدار آنGPRS  و  دستگاه برقرار است

دهد که دستگاه در وضعیت مکانی مناسبی قراردارد در غیر این صورت مقدار همچنین نشان می

 عدد یک خواهد بود.

 قشه از گوگل: درخواست لینک ن 

به دستگاه پس از زمان کوتاهی دستگاه در  با فرمت پیامک  ارسالبا 

توانید موقعیت خود را بر روی نماید که با ورود به این لینک میجواب آدرس لینکی برای شما ارسال می

 :لینک دریافتینقشه مشاهده نمایید. 
http://maps.google.com/maps?&q=32.321,54.0568 

 :فعالسازی خاموش نمودن خودرو 

Asms.0000,ACCRelayOFF. 
توانی خودروی خود را خاموش نمایید. دستگاه در جواب این با ارسال این پیامک به دستگاه می

 کند.پیامک چنین پاسخی به فرستند ارسال می
R82:ACC Relay is Off now 

 :فعالسازی روشن نمودن خودرو 

Asms.0000,ACCRelayON. 
توانید با این پیامک خودرو خود در صورتیکه باپیامک قبلی خودروی خود را خاموش کرده باشید می

 را روشن کنید.

 ماشین این پیامک را برمیگرداند.دستگاه پس از روشن کردن 
R81:ACC Relay is ON now 

Asms.0000,Test. 

R59: ID:____,B:____.__,D:___.__,M:___,V:___.__,GPS:__,GPRS:__ 

Asms.0000,GRQST. 

http://maps.google.com/maps?&q=32.321,54.0568
http://maps.google.com/maps?&q=32.321,54.0568
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  تنظیم شماره های مرکز: پیامک 

Asms.0000,Center1=number1. 
 افزاییم.شاره را به آن می 4عنوان مثال ب این صورت تمامی به 

Asms.0000,Center1=+989123456789. 

Asms.0000,Center2=+989123456789. 

Asms.0000,Center3=+989123456789. 

Asms.0000,Center4=+989123456789. 

 کند.ثبت شدن این شماره ها دستگاه این پیامک را برای کاربر ارسال میصورت در 
R04:The Center number has been changed. 

  و این پیامک از سوی ثانیه سنسر ال دری و سوییچ خودر 3از  ودشصورت تحریک در

 . شودارسال می به همراه لینک مکان دستگاه دستگاه

Sire. Alarm 

Door:unlocked,close 

Engine:OFF 

 مدل کاربرد کلید( های روی دستگاهP) 

کارت وجود و تماس از طریق سیم  SMSدر این دستگاه قابلیت برقراری ارتباط از طریق

 باشد:دارد که طریقه استفاده از آن به شرح زیر می

 کلیدPower   یاStand By: باشد که با این کلید جهت خاموش و روشن نمودن دستگاه می

-رود. در این حالت اطالعات دستگاه ثبت میمی Stand Byدستگاه به حالت  یهثان 2نگه داشتن 

 خاموش  LEDهای شود ولی چراغ

 باشد.می

 کلیدHang Up  یاReject  : کلید قطع ارتباط با دستگاه که حالتDisconnect  باشد.می 

  کلیدCall :های ذخیره شده در حافظه دستگاه.جهت برقراری تماس با شماره 

 تماس می 2صورتی که این کلید یک بار زده شود دستگاه به صورت خودکار با شماره اولویت  در-

 گیرد.

  کلیدثانیه  2در صورتی کهCall  گیرد.تماس می 2نگه داریم با شماره اولویت  را 

  تماس گرفته  3ای این کلید با شماره اولویت ثانیه 3با نگه داشتن 

 شود.می

  کلیدSOS:  کلید در صورتی کهSOS  زده شود دستگاه به صورت خودکار با سه شماره با اولویت

SMS متن این  دهد.میSMS  می باشد.  شامل اطالعات دستگاه و موقعیت آن 

 

 یابی دستگاهعیب 

روی دستگاه از وضعیت آن مطلع  های کوچک(ها )چراغLEDتواند از نوع چشمک زدن هر کاربر می
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 شود.

  چشمک همزمان هر سهLED  مرتبه یعنی اینکه دستگاه حالت آفالین را از دست  24به تعداد

 داده است و دراین شرایط با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

 برای اطالع از وضعیت دستگاه چندLED  های مختلف روی دستگاه تعبیه شده که نشانبه رنگ-

 های زیر است:دهنده وضعیت

 LED :حالت  باشد. دردر حالت عادی خاموش می سبزRinging  زند و در چشمک می

 مدام روشن است.  Callingحالت

 LED :در صورتی که  آبیGPS  در وضعیت معتبر باشد مدام روشن است و در هر شرایط دیگری

 در وضعیت نامعتبر است.

 LED :مربوط به  قرمزGPRS باشد که در وضعیتی که دستگاه دارای میGPRS  فعال باشد این

LED  زند. چشمک نامرتب دو چشمک پشت هم میثانیه  2هرLED  قرمز یعنی دستگاهGPRS 

 ندارد. 

 LED :کارت یا کننده وضعیت سیممشخص زردGSM کارت ست که در حالتی که دستگاه سیما

زند. در غیر این صورت یعنی ثانیه یک چشمک می 2در وضعیت فعال باشد هر  GSMرا بشناسد و 

 ندارد. GSMدستگاه 

 

 نینکات ایم 

 کارت مورد نظر را از طریق یک گوشی و با اندازی دستگاه حتما اینترنت سیمقبل از راه

 دستورالعمل اپراتور مربوط به آن از طریق سایت فعال نمایید.

 شود دارای ضربه و شک زیاد نباشد و همانند گوشی با بهتر است محلی که دستگاه نصب می

 دستگاه رفتار نمایید.

 ولت متصل نکنید. 34ه را به ولتاژ بیشتر از به هیچ وجه دستگا 

  به منظور حفظ امنیت خودرو به طور مرتب دستگاه خود را کنترل نمایید تا از وضعیت فعال

 بودن و سالمتی دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

  دستگاه را در قسمتی از خودرو نصب نمایید که در برابر تابش مستقیم نور خورشید نباشد و

 قابل دید نیز نباشد.ترجیحاً 
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 افزار تحت وبنرم مقدمه -3

 است. آدورااین وب سایت یک نرم افزار خدمات به مشتری های دزدگیر 

به شما یک نام کاربری و رمز ورود داده میشود که با استفاده از آن شما  آدوراهنگام خرید دزدگیر 

 میتوانید وارد سایت شوید.

عات و ورود به سایت قادر هستید موقعیت فعلی ماشین خود و شما در این نرم افزار پس از ثبت اطال

 همچنین مسیر های پیموده شده در یک روز مشخص توسط وسیله نقلیه خود را مشاهده نمایید .

 در نظر گرفته شده است. 1برای  امکانات بیشتر در وب سایت لینکی برای رفتن به سایت دیده بان

 نشان داده خواهد شد  google وی نقشه موقعیت ماشین در این وب سایت بر ر

 

                                                
است با این تفاوت که شما قادر به داشتن امکانات و دسترسی های بیشتر هستید.  آدوراسایت دیده بان سایتی مشابه    

1 - 
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 قابلیت های نرم افزار  -4

 

 قابلیت های نرم افزار 

 نمایش مسیر های پیموده شده توسط ماشین در یک تاریخ مشخص 

 ارتباط با وب سایت دیده بان برای امکانات بیشتر 
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 احراز هویت  -5

 

ری و رمزعبور خود هستید تا بتوانید به عنوان کاربر برای ورود  به سایت نیازمند وارد کردن نام کارب

 تایید شده وارد سایت شوید.

 که این امر هنگامی که برای بار اول وارد سایت میشوید و دفعه های قبل کمی متفاوت است.

هنگامی که برای نخستین بار تالش برای ورود به سایت میکنید ثبت نام انجام میشود و در زمان های 

 عملیات الگین یا همان ورود به سامانه انجام میشود.دیگر فقط 
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 ثبت نام  -6

 .پس از وارد شدن به داخل سایت شما با صفحه ی زیر روبه رو می شوید

 
 صفحه الگین -1شکل 

 بایست نام کاربری و رمز عبور خود را درفیلد های مربوطه تایپ کند.که کاربر می

بار از برنامه استفاده میکند ، در صورت صحیح وارد کردن نام کاربری و رمز  اگرکاربر برای نخستین

 عبور ، به صفحه ای برای وارد کردن شماره همراه خود هدایت میشود.

 مطابق تصویر زیر :

 
راز هویت ، شخص باید شماره تلفن همراه در این صفحه برای احورود شماره همراه -2شکل 

رقمی باشد .پس از  4را در این قسمت وارد کند و منتظر دریافت یک پیامک حاوی کد خود 

 وارد کردن شماره و زدن دکمه ی ارسال وارد صفحه ی زیر میشوید :
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 ورود کد امنیتی -3شکل 

در این  دهدر مدت زمان تعیین ش رقمی دریافتی از طریق پیامک را 3در این صفحه کاربر باید کد 

 فیلد وارد کند.

 در صورت یکسان بودن کد وارد شده با کد دریافتی ، کاربر وارد سایت میشود.
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 فراموشی رمز ورود -7

هنگامی وارد صفحه الگین می شوید و رمز عبور خود را فرا موش کرده اید میتوانید با کلیک بر روی 
 ابی کنید."رمز عبور خود را فراموش کرده ام" کلمه عبور خود را بازی

 
 فراموشی رمز عبور -4شکل 

 

 سپس در صفحه ای دیگر برای بازیابی کلمه عبور خود باید نام کاربری خود را وارد کنید:

 

 
 فراموشی رمز عبور)ورود نام کاربری( -5شکل 

 

رده باشید  و در قسمت حساب کاربری که سپس در صورتی که نام کاربری خود را ابه درستی وارد ک

 بعدا توضیح داده خواهد شد ایمیل خود را وارد کرده باشید با صفحه ی زیر روبه رو خواهید شد.

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  29صفحه 

 
 فراموشی رمز عبور)ارسال به ایمیل یا ارسال پیامک( -6شکل 

 که شما قادر به انتخاب هر یک ار آنها هستید.

از شماره همراه خود استفاده کنید رمز عبور جدید به همان شماره ایی که به شما  در صورتی که

نمایش داده شده اس ام اس خواهد شد و در صورتی که گوشی خود را همراه ندارید میتوانید بازیابی کلمه 

 عبور خود را از طریق  ایمیل یی که قبل در حساب کاربری وارد کرده اید دریافت کنید.

 

شما  پست الکترونیکی خود را وتارد نکرده باشید فقط گزینه ی ارسال پیامک را به همان  ولی اگر

 شماره ایی که در مرحله اول ثبت کرده اید را دارید. مانند شکل زیر :

 
 فراموشی رمز ورود)ارسال پیامک( -7شکل 

 نید.توصیه می شود که در حساب کاربری ایمیل خود را وارد ک

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 ورود به سایت  -8

در صورتی که کاربر یک بار با موفقیت ثبت نام کند و شماره تلفن همراه کاربر ثبت شده باشد پس از 

 وارد کردن نام کاربری و رمز ورود وارد صفحه ی اصلی سایت میشود.

 
 

 
 موقعیت ماشین -8شکل 

 

 

 صفحه اصلی سایت   -8-1

 شدن ، موقعیت ماشین خود را بر روی نقشه میبیند.کاربر پس از الگین 

سمت راست  صفحه اصلی سایت دارای دو منو است.منو ی سمت چپ برای تنظیمات دزدگیر و منوی

 برای تنظیمات نقشه است.

این منو ها به گونه ای پیاده سازی شده اند با کلیک بر روی نقشه منو ها بسته میشوند و با حرکت 

 آنها منو ها باز و یا بسته میشوند.دادن موس بر روی 

 و همچنین کاربر قادر به چسباندن آنها به صورت ثابت بر  رو ی صفحه است.

 که این کار توسط  دکمه ی زیر انجام میشود.

 

 اگر دکمه در این حالت باشد منو به صورت ثابت نمایش داده میشود .       

 

 موقعیت ماشین



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 رفتن موس بر روی آن نمایش داده میشود .اگر دکمه در این حالت باشد منو با        

 

 راستمنو سمت  -8-2

 

 منوی سمت راست به شکل زیر است :

 
 منوراست -9شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  26صفحه 

 

 

 

، گزینه رفتن به موقعیت ماشین بعد از اندکی زمان را غیر فعال  با کلیک بر روی آیکون اول

 بق تصویر :میکنید و در هر کجا از نقشه میتوانید بروید، مطا

 

 

 
 نقشه -11شکل 

 

، برای نمایش مسیر شما باید تاریخ را در مکان مربوطه که در  با کلیک بر روی آیکون دوم

 ، وارد کنید: عکس هم آمده 

 

 

 
 ورود تاریخ -11شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 : در صورت وجود نداشتن مسیر با پیغام زیر مواجه میشوید

 

 
 ییغام مسیر -12شکل 

 

 

 یخ مسیر را برای شما بر روی نقشه رسم میکندودر صورت وجود مسیر در آن تار

 مانند تصویر زیر :

 

 
 نمایش مسیر -13شکل 

 

 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  22صفحه 

 

 

 

 . مسیر رسم شده را از روی نقشه پاک کنید می توانیدشما  با کلیک بر روی آیکون سوم

 

 

 
 پاک کردن مسیر -14شکل 

 

 

به حالت   ROADMAP ، شما میتوانیدد حالت نقشه را از با کلیک بر روی آیکون چهارم

SATELLITE  .تغییر دهید 

 

 
 نوع نقشه-15شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 حساب کاربری  -9

کاربری برای تکمیل اطالعات شما در نظر در منوی باالی صفحه در سمت راست گزینه ای به نام حساب 

 گرفته شده است.

 
 منوحساب کاربری -16شکل 

 برای تکمیل حساب کاربری بر روی آن کلیک کنید نا پنجره ی زیر برای شما باز شود :

 

 
 صفحه حساب کاربری -17شکل 

 ل وارد کنید.اطالعات خواسته شده را در صورت تمای

باید توجه داشته باشید که پست الکترونیکی خود را با فرمت درست وارد کنید و از وارد کردن متن 

 هایی غیر از ایمیل خودداری کنید. زیرا که در غیر این صورت با پیام زیر رو به رو میشوید :

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 وارد کردن اطالعات در حساب کاربری -18شکل 

 

 

 است. Sample@Sample.comرمت صحیح یک ایمیل به صورت ف

 

 

نصب شده بر روی ماشین شما GPSشماره سیم کارت دستگاه نیز ، شماره سیم کارت دستگاه 

ز بتوتانید میباشد که قابلیت ویرایش ندارد و فقط برای اطالع شما در نظر گرفته شده است که در صورت نیا

آن را شارژ نمایید. نام و نام خانوادگی و نام خودرو نیز به عنوان اطالعات شما ثبت خواهد شد که  با وارد 

 کردن نام خودرو ، بر روی نقشه میتوانید نام خودرو ی خود را مشاهده فرمایید.

ه ، از آن پس در قسمت انتخاب آیکون خودرو با انتخاب هرکدام از آیکون های به نمایش درآمد 

خودرو ی شما با آیکون یی که شما انتخاب کرده اید نمایش داده مییشود که این آیکون ها برای خودرو 

 شخصی ، تاکسی و موتور در نظر گرفته شده است . مانند شکل زیر :

 
 

mailto:Sample@Sample.com


 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  23صفحه 

 
 انتخاب آیکون خودرو -19شکل 

 

مه ی ثبت آیکون ماشین شما بر روی نقشه همان لحظه که با انتخاب هر کدام از این ها و زدن دک

تغییر پیدا میکند.با انتخاب تاکسی همانطور که مشاهده میکنید ، آیکون ماشین به آیکون تاکسی تغییر 

 شکل داد.

 
 تغییر آیکون خودرو -21شکل 

 

 

 شود.و در اخر بر روی ثبت تغییرات کلیک کنید تا اطالعات شما ثبت 

توصیه میشود که اگر برای ویرایش اطالعات تغییری را وارد نکرده اید بر روی دکمه بستن کلیک 

 کنید و فقط در صورت ایجاد تغییرات بر روی ثبت تغییرات کلیک کنید.

 

 
 دکمه بستن و ثبت تغییرات -21شکل 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 مدیریت حساب -11

 ید وارد قسمت مدیریت حساب شوید.برای تغییر نام کاربری و رمز ورود با

 
 

 
 منو مدیریت حساب -22شکل 

 

 

 با کلیک بر روی مدیریت حساب منوی زیر برای شما باز خواهد شد.

 

 
 صفحه زیر منو های مدیریت حساب -23شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 تغییر نام کاربری  -11-1

 بری بر روی تغییر نام کاربری کلیک کنید تا منوی زیر باز شود :در صورت نیاز به تغییر نام کار

 

 
 تغییر نام کاربری-24شکل 

 

 برای تغییر نام کاربری کافیست نام دلخواه خود را وارد کنید

 در صورت  تکراری بودن نام کاربری  با پیغام زیر مواجه می شوید :

 

 
 پیغام تکراری بودن نام کاربری -25شکل 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 تغییر رمز عبور  -11-2

در صورت تمایل میتوانید ، رمز عبور خود را تغییر دهید برای اینکار کافیست بر روی تغییر رمز 

 عبور کلیک کنید تا پنجره ی زیر باز شود :

 
 تغییر رمز ورود -26شکل 

 

ی خود را وارد کنید در صورتی که ان را اشتباه وارد کنید با پیام زیر در این قسمت باید رمز عبور فعل

 مواجه میشوید.

 

 
 پیغام تکراری بودن رمز ورود -27شکل 

در فیلد دیگر باید رمز عبور جدید خود را وارد کنید و برای اطمینان از درستی رمز وارد شده آن را در 

اید توجه داشته باشد که در صورت یکسان نبودن رمز عبور جدید با تکرار رمز عبور فیلد دیگر تکرار کنید. ب

 جدید با مشکل زیر مواجه خواهید شد.

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 عدم مطابقت رمز ورود -28شکل 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 گزارشات -11

 در این قسمت شما میتوانید گزارش های لحظه ای و روزهای گذشته خود را مشاهده نمایید.

 

 
 منوی گزارشات -29ل شک

 

 هشدار  -11-1

 با کلیک بر روی این قسمت پنجره زیر برای شما باز می شود.

 

 
 تنظیمات هشدار -31شکل 

 

 در این قسمت گزارش لحظه ای از سرعت خودرو به شما نمایش داده می شود.

 شود و دیگری توسط پیام کوتاه می باشد. بکی از طریق آالرم که در صفحه نمایش داده می

 که هر دوی این ها قابل فعال شدن و غیر فعال شدن می باشد.

در این قسمت شما سرعت منورد نظر خود را برای دریافت هشدار تعیین میکنید که در صورتی که 

 خودروی شما سرعتی باالتر از حد تعیین شده در حتال حرکت بئود به شما آالرم بدهد.



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  34صفحه 

صورتی که بخواهید از پیام کوتاه نیز استفاده کنید باید شماره خود را برای دریافت پیامک وارد  در

 کنید و تیک فعال سازی آن را بزنید.

 

 

 
 نمایش هشدار بر روی نقشه -31شکل 

 

 گزارشات سرعت  -11-2

 با کلیک بر روی آن با پنجره ی زیر رو به رو می شوید :

 

 
 تنظیمات گزارشات سرعت -32شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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در این قسمت شما میتوانید گزارشی از سرعت های پیموده شده در روز های گذشته در صورت 

 پیموده شدن مسیر از خودروی خود داشته باشد.

 تاریخ مورد نظر خود را در فیلد مربوطه وارد نمایید.

 دارید را در فیلد دوم وارد نمایید.حداکثر سرعتی را که برای گزارس گیری نیاز 

 حداقل سرعتی را که برای آن خواهالن گزارش گیری هستید را وارد نمایید.

 و سپس بر روی مشاهده گزارش کلیک نمایید.

در صورت صحیح وارد شدن تاریخ و وجود مسیر در تاریخ ثبت شده گزارشی به شما بر روی مسیر 

 داده می شود.

ای قرمز نشان دهنده حداکثر سرعت وارد شده و مارکر های سبز نشان دهنده در این گزارش مارکر ه

 ی حداقل سرعت پیموده شده درآن نقطه از مسیر است.

 

 
 نمایش گزارشات سرعت -33شکل 

 

 گزارشات جزییات مسیر -11-3

 با کلیک بر روی این قسمت پنجره زیر برای شما نمایش داده می شود :

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 تنظیمات گزارشات جزییات مسیر -34شکل 

 

 این قسمت گزارش مسیر ها و توقف های خودروی شما در یک روز مشخص را نشان میدهد.

 برای این کار شما باید تاریخی را که میخواهید از آن گزارش گیری کنید را وارد نمایید.

 دقیقه وارد نمایید.وو در فیلد بعدی باید حداقل زمان توقف را بر اساس 

این فیلد بدین معنی است که در گزارش اگر خودروی شما بیش از زمان وارد شده توقف داشت ، آن را توقف 

 حساب کند.

که با وارد کردن مقدار های خواسته شده اول بر روی دکمه ثبت و سپس بر روی نمایش مسیر کلیک 

 ی به این صورت دریافت می کنید.کنید. که در صورت داشتن مسیر در آن تاریخ  گزارش

 

 
 نمایش گزارش جزییات مسیر -35شکل 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 فرامین -12

  SMSو فرامین   GPRSدر منوی باالی صفحه گزینه فرامین را داریم که دارای زیر منو های فرامین 

 می باشد.

روی خوردروی خود نصب شده بر  GPSکه در این گزینه شما قادر به ارسال فرامین به دستگاه 

 هستید.

 

 
 فرامین -36شکل 

 

 

 
 زیر منو فرامین -37شکل 

 

 SMSفرامین  -12-1

این قسمت شما می توانید دستورات خود را به صورت پیام کوتاه برای سیم کارت دستگاه ارسال  در

 کنید.

 این منو خود دارای دو زیر منو زیر می باشد :

 دریافت میزان شارژ  -12-1-1

یی میباشد با این تفاوت که ارسال دستور از طریق پیامک   GPRSدر این قسمت همانند فرامین 

 صورت می گیرد.

برای دریافت میزان شارژ کافی است بر روی آن کلیک کنید و در صورت موفقیت آمیز بودن با پیام 

 زیر مواجه می شوید :



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 میزان شارژ سیم کارت SMS   امینفر -38شکل 

 

 

 
 

 SMSپیام ارسال دستور میزان شارژ  -39شکل 

 

 

 

 شارژ سیم کارت  -12-1-2

یی شما باید کد رمز شارژ سیم کارت را وارد کنید و از طریق   GPRSدر این جا نیز همانند فرامین 

 پیامک آن را به دستگاه ارسال کنید.

 رت توسط سامانه تشخیص داده می شود.نوع اپراتور سیم کا
 

 

 
 

 شارژ سیم کارت SMS   فرامین -41شکل 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 GPRSفرامین  -13-2

 اتفاق می افتد. GPRSدر این قسمت ارسال دستورات به دستگاه از طریق شبکه یا همان  

 که خود این منو دارای زیر منو های زیر می باشد :

 

 
 GPRSفرامین  -41شکل 

 

 میزان شارژ دستگاه  -13-2-1

 بر روی این گزینه کلیک کنید. GPRSبرای دریافت میزان اعتبار باقی مانده ی سیم کارت دستگاه از طریق 

با کلیک کردن بر روی این گزینه دستور میزان شارژ سیم کارت شما با توجه به اپراتور سیم کارت داخل 

 دستگاه فرستاده می شود.

 

 
 میزان شارژ سیم کارت GPRS   فرامین -42شکل 

 

 
 جدول دستور میزان شارژ سیم کارت -43شکل 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 جواب برگشتی از این دستور به طول خواهد انجامید.

ه است برای آگاهی از میزان َشارژ دستگاه می توانید بربر روی گزینه مورد نظر که در زیر نشان داده شد

 کلیک کند.در جدول باز شده آخرین جواب برگشتی از سیم کارت دستگاه برای شما نشان داده خواهد شد.

 

 
 جدول آخرین شارژ انجام شد -44شکل 

 

 شارژ سیم کارت -13-2-2

 در این قسمت با وارد کردن کد شارژ سیم کارت خود میتوانید سیم کارت دستگاه خود را شارژ کنید.

 

 

 
 شارژ سیم کارت GPRS   فرامین -45شکل 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 GPRSکد شارژ سیم کارت  -46شکل 

 

 
 

 تنظیم شماره های مرکز -13-2-3

در این قسمت با وارد کردن شماره های مرکز شما میتوانید اتفاق افتادن رویداد ها را به شماره های 

 مختلف اعالن نمایید.

 
 منو تنظیم شماره های مرکز  GPRS  فرامین -47 شکل

 
 1تنظیم شماره های مرکز  GPRS  فرامین -48شکل 

 

 

 با زدن دکمه ارسال شماره های شما بر روی دستگاه ثبت می شوند.

 ورت خالی ارسال کنید.برای پاک کردن شماره های مرکز از روی دستگاه کافیست فیلد ها را به ص



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 2تنظیم شماره های مرکز  GPRS  فرامین -49شکل 

 
 

 

 خواندن شماره های مرکز -13-2-4

 یی شما میتوانید شماره های ثبت شده در دستگاه را مشاهده کنید. GPRSدر این زیر منو از فرامین 

 کافیست شما فقط بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.

 

 
 خواندن شماره های مرکز  GPRS  فرامین -51شکل 

 

 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 نسخه نرم افزار -13-2-5

 

 
 منو نسخه سخت افزار  GPRS  فرامین -51شکل 

 

 با کلیک بر روی این گزینه و ارسال فرمان میتوانید نسخه سخت افزار را دریافت کنید.

 

 
 نسخه سخت افزار  GPRS  امینفر -52شکل 

 

 دوره ارسال حرکت -13-2-6

 منویی به نام دوره ارسال حرکت وجود دارد. GPRSدر زیر منوی فرامین 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 منو دوره ارسال حرکت  GPRS  فرامین -53شکل 

 

انیه دوره با کلیک بر روی این گزینه شما با مدال زیر رو به رو می شوید که با دادن زمان بر حسب ث

 ارسال دیتا از دستگاه  برای  حرکت را مشخص می کنید.

 

 
 دوره ارسال حرکت GPRS  فرامین -54شکل 

 

 دوره ارسال توقف -13-2-7

 منویی به نام دوره ارسال توقف وجود دارد. GPRSدر زیر منوی فرامین 

 

 
 رسال توقفمنو دوره ا  GPRS  فرامین -55شکل 

با کلیک بر روی این گزینه شما با مدال زیر رو به رو می شوید که با دادن زمان بر حسب دقیقه دوره ارسال 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 دیتا از دستگاه  برای  توقف  را مشخص می کنید.

 

 
 دوره ارسال توقف  GPRS  فرامین -56شکل 

 

 دریافت شماره سیم کارت  -12-2

سیم کارت خود می توانید تنها  با کلیک بر روی این گزینه شماره سیم  در صورت تغییر دادن

 کارت جدید خود را به سامانه معرفی کنید.
 

 

 

 
 دریافت شماره سیم کارت-57شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 نکات -13

دقیقه برای باال رفتن امنیت  شما را با  24باید توجه شود که  وب سایت بعد از زمانی حدود  -2

به صفحه الگین هدایت  "زمان استفاده شما از وب سایت به پایان رسیده است " ی مبنی بر اینکه  پیام

 میکند

 و است شده وارد پیشکد واردکردن سازی یکسان برای همراه تلفن شماره 4 باشیدکه داشته توجه -2

 کنید. خودداری همراه تلفن شماره درابتدای 63 واردکردن از

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  33صفحه 

 مقدمه نرم افزار اندروید -14

افزار و آموزش نحوه استفاده از آن تهیه شده است.   افزار آدورا به منظور معرفی نرم راهنمای کاربری نرم

افزار، نحوه استفاده از آن را  های مختلف نرم پس از مطالعه این راهنما کاربر ضمن آشنایی با امکانات و بخش

 شده است. یهته 2.9.3 ی نسخه یراهنما برا ینافرا خواهد گرفت. 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 افزار های نرم قابلیت -15

های هوشمند طراحی شده و  با توجه به نیاز  افزار آدورا به منظور ردیابی موقعیت خودرو توسط گوشی نرم

 های دیگری نیز به آن افزوده شده است. کاربران قابلیت

 قابل شوند می تعیین وی توسط که افرادی و ماشین بصاح توسط باید فقط افزار نرم این اینکه به توجه با

 هر به منظور این برای. پذیرد صورت هویت احراز طریق از باید افزار نرم از استفاده مجوز لذا باشد استفاده

 افزار نرم از استفاده ی مرتبه اولین در ماشین مالک که شده داده اختصاص عبور رمز و کاربری نام یک دستگاه

. نماید وارد را خود تماس شماره باید کاربر شده ذکر اطالعات ورود از پس. نماید نام ثبت ها آن مکک به باید

افزار  شود و کاربر با ورود این کد در نرم ی حاوی کد چهار رقمی به کاربر ارسال میپیامک کار این انجام با

 شود.  احراز هویت می

ریموت  صفحه اصلیدر . شود می هدایت افزار یط نرممح به کاربر هویت، احراز از پس و بعد مرحله در

 تا شود می داده نمایش ماشین موقعیت و فرد موقعیت شامل نقشه کنترل آدورا، هشدارها، وضعیت خودرو و

همچنین کاربر به امکاناتی مانند مسیرهای طی  .باشد داشته را خود خودروی محل از اطالع امکان کاربر

افزار به طور خالصه در ادامه آمده  های نرم فتن گزارش و ... دسترسی دارد. قابلیتدر تاریخ مورد نظر،گر شده

 است:

 

 احراز هویت کاربر و عضویت در سامانه آدورا 

 ردیابی و نمایش موقعیت خودرو بر روی نقشه 

 نمایش موقعیت فرد 

  بررسی مسیرهای طی شده 

 ای مشاهده نقشه در دو وضعیت عادی و ماهواره 

 ای رسیدن به محل خودرومسیریابی بر 

 تنظیمات پروفایل 

 هشدار 

 افزودن خودرو 

 ارسال فرامین 

 گزارش 

 

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 افزار نحوه استفاده از نرم -16

 است.  افزار توضیح داده شده دراین بخش نحوه و مراحل کار با نرم

  

 افزار اجرای نرم -16-1

 افزار بر روی آیکون برنامه کلیک کنید.  برای ورود به محیط نرم

 

 
 

 

 افزار ورود به نرم -58شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 ورود به سامانه -16-2

باید در صفحه نخست نام کاربری و رمز  و ورود به سامانه افزار برای دسترسی به امکانات موجود در نرم

که نام کاربری و رمز عبور را به  در صورتی را وارد نمایید و سپس گزینه ورود را لمس کنید. خود عبور

 ستی وارد نموده باشید به صفحه بعد منتقل خواهید شد.در

با لمس گزینه مرا به خاطر بسپار، نام کاربری و رمز عبور شما در صورت درست بودن ذخیره شده ودر 

 .مجدد این موارد را ندارید نوشتنافزار نیاز به  های بعدی از نرم استفاده

 

 
 

 ی احراز هویت هصفح -59شکل          

 

در صورتی که نام کاربری یا  صفحه قرار دارد. ییندر پا ررمز عبو یبا عنوان فراموش ای ینهگز ینهمچن

در این قسمت   شود. ای مطابق شکل باز می رمز عبور خود را فراموش کرده باشید با لمس این گزینه صفحه

 باید نام کاربری خود را وارد نمایید.

 

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 فراموشی رمز عبور -61شکل 

 

 با ورود نام کاربری صفحه زیر نشان داده خواهد شد.

 
 

 منوی فراموشی رمز عبور -61شکل                                                    

 

ایید رمز عبور جدید از طریق در صورتی که گزینه ارسال رمز عبور از طریق پیام کوتاه را انتخاب نم

شود. همچنین  ( ارسال می-3-29 اید )توضیحات عضویت در بخش  ای که با آن عضو شده پیامک برای شماره



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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شود که ایمیل خود را در بخش تظیمات  گزینه ارسال از طریق ایمیل در صورتی برای شما نشان داده می

 ییندر پا شود. ده باشید. با انتخاب این گزینه رمز عبور جدید برای شما ایمیل میکاربری بخش وارد کر

 افزار قابل مشاهده است. نسخه نرم یزصفحه ن

 عضویت در سامانه -16-3

در صورتی در سامانه عضو نشده باشید به صفحه نشان داده شده در این مرحله هدایت خواهید شد. 

د را بدون صفر ابتدایی وارد نمایید و گزینه ثبت را لمس کنید. پس در این مرحله باید شماره تلفن همراه خو

ه شماره وارد شده ارسال خواهد از فشردن کلید ثبت پیامکی حاوی کد چهار رقمی برای عضویت در سامانه ب

 شد.

 

 

 

 

 ی ورود شماره همراه صفحه -62شکل 

ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نموده  یچهار رقم کدکه  دقیقه زمان دارید 3 مرحله یندر ا

برنامه نشان داده خواهد شد و  یبودن کد وارد شده صفحه اصل یح. در صورت صحیدثبت را فشار ده یدوکل

 یتبرنامه هدا یبه صفحه اصل یمو رمز عبور به طور مستق یپس از ورود نام کاربر یبعد یدر ورودها

 .شوید یم

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 صفحه ورود کد ارسالی -63شکل 

  افزار کار با نرم -16-4

به باال باشد صفحه ای برای کسب اجازه  3اندروید دستگاه شما از  نسخه در این مرحله در صورتی 

 کلیک کنید. allowشود که باید بر روی  استفاده از موقعیت یاب گوشی به شما نشان داده می

 

 

 
 

 یاب گوشی کسب مجوز برای استفاده از موقعیت -64شکل         

در صفحه ظاهر خواهد شد که  یامیپ یرفعال باشد مانند شکل ز یرغ یگوش یاب یتاگر موقع ینهمچن

 شما در نقشه فراهم شود. یتموقع یشتا امکان نما یداس را لمس نما یپ یج یفعال ساز ینهگز یدبا



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 اس پی سازی جی پیغام فعال -65شکل 

 

که صفحه نقشه است، در قسمت  شود یباز م یربرنامه مطابق شکل ز یبا انجام موارد فوق صفحه اصل

 افزار مشخص شده است. های نرم پایین تپ های مربوط به سایر بخش

 

 
 

 صفحه نقشه -66شکل  

 هشدارها نمایش داده خواهد شد.با لمس تب اول مطابق شکل صفحه 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 صفحه هشدار -67شکل        

 با فشردن کلید ویرایش امکان حذف هشدارها مطابق شکل وجود دارد.

 

 
 

 حذف هشدارها -68شکل 

 

 :تب دوم تب نقشه است که جزئیات آن به صورت زیر است



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 صفحه اصلی برنامه -69شکل 

 :خودرو یبتعق یدکل

و با لمس  شود یفعال مغیر  یک بار انتخاب آندر هنگام ورود به برنامه فعال است و با  ینهگز ینا

 ینبد  شود ینشان داده م ینمحل ماش ینآخر یههر چند ثان یدکل ینبا فعال بودن ا . شود مجدد آن فعال می

در مرکز صفحه قرار داشته باشد.  ینجا شده تا ماش جابه یزن یردر نقشه تصو ینماش ییمعنا که با هر جابجا

بدین  .یدندار یبه دنبال کردن خودرو به صورت دست یازیاست که شما ن ینا ینهگز ینفعال بودن ا یتمز

مشخص  یرز یردر تصو یتوضع ینا ود.ش معنا که با حرکت خودرو، تصویر آن بر روی نقشه از کادر خارج نمی

 :شده است

 
 وضعیت تعقیب ماشین در نقشه -71شکل 

 

 ماشین محل

 موقعیت شخص

 کلید نمایش مسیر

 کلید پاک کردن مسیر

 کلید خودروهای اضافه شده

کلیدنمایش نقشه به صورت 

 ماهواره ای

 کلید نمایش موقعیت من 

 کلید نمایش موقعیت ماشین

 کلید نمایش مسیر بین ماشین و کاربر



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 یررا غ ینهگز ینا با لمس این کلید یستکاف یدرا دنبال کن ینماش یتموقع خواهید یکه نم یدر صورت

و محل  شود یدنبال نم ینشما یتحالت موقع یندر ا شود یمالحظه م یرهمانطور که در تصو .یدفعال کن

 است یننقشه مستقل از محل ماش یشنما

 
 

 وضعیت غیرفعال بودن تعقیب ماشین در نقشه -71شکل  

 :من یتموقع یدکل

در مرکز  یتانفعل یتمعنا که موقع ینبد شود ینشان داده م در نقشه شما یتموقع یدکل ینفشردن ا با

 .شود ینشان داده م یرتصو

 
 

 نشان دادن موقعیت فرد در مرکز نقشه -72شکل 

 

 :یرمس یشنما یدکل



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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صفحه انتخاب  یدکل ینمشخص است. با فشردن ا یختار یکخودرو در  یرمس یشنما یبرا یدکل این

 .شود یداده م یشنما یرز یرمانند تصو یختار

 

 
 

 خاب تاریخصفحه انت -73شکل 

 .شود یداده م یشنقشه نما یبر رو یرمس یخبا انتخاب تار

 
 

 نمایش مسیر در تاریخ انتخابی -74شکل 

 

 سرعت یسرعت و حد باال یینمربوط به حد پا یماتتنظ یشرفتهپ یماتتنظ ینهگز یساز با فعال

  شود. مطابق شکل نمایش داده می

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 یشرفتهپ یماتتنظ یساز فعال -75شکل 

 

با ورود حد پایین و باالی سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت عالوه بر مسیر، نقاط سبز رنگ و قرمز 

شوند. نقاط قرمز رنگ نقاطی هستند که سرعت خودرو در آن نقاط  رنگی مطابق شکل زیر نمایش داده می

ها کمتر از حد پایین  نگ نقاطی هستند که سرعت خودرو در آنبیش از حد باالی سرعت است و نقاط سبز ر

 سرعت است.

 
 

 در تاریخ انتخابی با تنظیمات پیشرفته نمایش مسیر -39شکل 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 :نوع نقشه یدکل

فعال شده و با لمس مجدد  یربار انتخاب غ یکدر هنگام ورود به برنامه فعال است و با  ینهگز ینا

فعال کردن آن حالت  یربه صورت نقشه است و با غ یشحالت نما یدکل ین.  با فعال بودن اشود یفعال م

 نشان داده شده است. یا ماهواره یشحالت نما یرز یر. در تصوشود یم یا ماهواره  یشنما

 
 

 ای نقشه در حالت نمایش ماهواره -77شکل 

 

 :پاک کردن یدکل

 .شود ینقشه پاک م یموجود بر رو یرمس یدکل ینفشردن ا با

 

 :خودروهای اضافه شده یدکل

مطابق شکل لیست خودروهای اضافه شده در پایین صفحه نمایش داده خواهد  یدکل ینفشردن ا با

شد. در صورتی که بر روی نام خودروی مورد نظر کلیک نمایید موقعیت خودروی مورد نظر را مشاهده 

 گیری از خودروی مورد نظر وجود دارد. دهنده این است که امکان گزارش سبز نشانعالمت  خواهید نمود.

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 
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 نمایش خودروهای اضافه شده -78شکل                                         

 خودرو -16-4-1

 خودرو نمایش داده می شود: IDبا کلیک بر روی آیکون خودرو مشخصات و 

 
 

 های جدید لمس خودرو و نمایش گزینه -79شکل 

 تنظیمات -16-4-2

 شود. ی تنظیمات بیشتر نمایش داده می با لمس تب آخر صفحه

 

 
 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  33صفحه 

 

 صفحه تنظیمات بیشتر -81شکل 

 پروفایل .16-4-2-1

اده شده در برای تغییر در پروفایل گزینه پروفایل را لمس نمایید. با لمس این گزینه صفحه نشان د

 آید. شکل زیر به نمایش در می

 
 

 صفحه حساب کاربری -81شکل 

 با انتخاب گزینه ویرایش تصویر خودرو را  تغییر دهید.توانید  شما می

 

 
 

 تغییر شکل خودرو -82شکل 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  36صفحه 

 نام خودرو را وارد نمایید. "ودرونام خ"ی  نوشتهدر مقابل  برای تعیین نام خودرو باید  

 

 
 

 انتخاب نام برای خودرو -83شکل 

. وارد نمودن ییدنما یینمشابه تع یقخود را به طر یمیلو ا یخانوادگ نام و نام توانید یم ینهمچن

استفاده  یدرمز جد افتیدر یبرا یمیلاز ا توانید یرمز عبور م یرا دارد که در صورت فراموش یتمز ینا یمیلا

 .ییدنما

ای شکل کلیک نمایید. با لمس این گزینه مطابق شکل  برای تغییر تصویر پروفایل بر روی تصویر دایره

 شود. زیر دو گزینه نمایش داده می

  

 

 

 
 تغییر تصویر پروفایل -33شکل 

 

شی برای گرفتن عکس استفاده نمایید. همچنین توانید از دوربین گو با انتخاب گرفتن عکس جدید می

های موجود بر روی کارت حافظه گوشی استفاده  توانید از عکس با انتخاب گزینه انتخاب عکس از گالری می

 کنید. 

توجه داشته باشید که پس از ورود اطالعات مورد نظر حتما کلید ثبت را لمس نمایید زیرا در غیر این 

 خواهد شد.صورت اطالعات شما ثبت ن

در بخش بعد امکان تغییر نام کاربری و رمز عبور وجود دارد. با انتخاب گزینه تغییر نام کاربری صفحه 

 شود که با ورود نام جدید و فشردن کلید تایید نام کاربری شما عوض خواهد شد. ای مطابق شکل باز می

 

 

 

 
 تغییر نام کاربری -33شکل 

 شود. ب گزینه تغییر رمز عبور صفحه تغییر رمز مطابق شکل زیر باز میبا انتخا

 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  94صفحه 

 توجه داشته باشید که مقادیر وارد شده در هر دو قسمت باید یکسان باشند.تغییر رمز عبور -39شکل 

ن آن در در بخش بعد گزینه عدم نیاز به احراز هویت قرار دارد. با لمس این گزینه و فعال شد

( صفحه احراز هویت نشان -2-2-2 ورودهای بعدی تا زمانی که از حساب کاربری خود خارج نشوید )بخش 

 شود. در قسمت انتهایی نیز شماره سیم کارت موجود در خودرو نمایش داده می شود. داده نمی

 

 هشدار .16-4-2-2

 شود. یمات هشدار باز میبا انتخاب گزینه هشدار صفحه مربوط به تنظ

 
 

 تنظیمات هشدار صفحه -33شکل 

 

در حالت پیش فرض گزینه هشدار سرعت غیر مجاز غیر فعال است و با لمس این گزینه تنظیمات 

 شود. مربوط به آن مطابق شکل نمایش داده می

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  92صفحه 

 
 

 هشدار سرعت غیر مجاز سازی فعال -33شکل               

 

با فعال سازی این گزینه هنگامی که سرعت خودرو از مقدار تعیین شده بیشتر باشد عالمت هشدار در 

 صفحه اصلی مطابق شکل نمایش داده خواهد شد.

 
 

 عالمت هشدار سرعت غیر مجاز در صفحه اصلی -36شکل 

 

ف غیر فعال است و با لمس این گزینه تنظیمات مربوط به آن در حالت پیش فرض گزینه هشدار توق

 شود. مطابق شکل نمایش داده می



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  92صفحه 

 
          

 سازی هشدار توقف فعال -64شکل

با فعال سازی این گزینه هنگامی که خودرو زمان بیشتری از زمان تعیین شده متوقف باشد عالمت 

 زار مطابق شکل نمایش داده خواهد شد.هشدار در صفحه نقشه نرم اف

 

 

 عالمت هشدار توقف در صفحه اصلی -33شکل                

 

 گزارش جزئیات مسیر .16-4-2-3

ای برای انتخاب تاریخ و تعیین حداقل زمان توقف بر حسب  با انتخاب گزینه جزئیات مسیر صفحه

 شود.   دقیقه مطابق شکل نمایش داده می



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  93صفحه 

 
 

 مسیرگزارش جزئیات  -39شکل 

 

با وارد نمودن مقادیر خواسته شده و انتخاب گزینه تایید جزئیات مسیر مطابق شکل نشان داده 

 شود. گزارش حاوی توضیحاتی در مورد موارد زیر است: می

 خودرو در مسیر بوده و یا توقف داشته است 

 ساعت شروع، ساعت پایان و مدت زمان این فرایند چقدر بوده است 

 ین مسافت طی شده چقدر بوده است. مبدا، مقصد و همچن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمونه گزارش جزئیات مسیر -33شکل        

 

 دروافزودن خو .16-4-2-4

 شود.  ی اضافه کردن خودرو مطابق شکل نشان داده می با انتخاب گزینه افزودن خودرو، صفحه

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  93صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 صفحه افزودن خودرو -33شکل                

موجود باشد، نام خودرو مطابق شکل در  ییخودرور لیست خودروهای افزوده شده در صورتی که د

باالی صفحه نشان داده خواهد شد. در صورتی که بخواهید خودرویی را از این لیست حذف نمایید کافیست 

 انگشت خود را برای مدت کوتاهی بر روی خودروی مورد نظر نگاه دارید.

یست گزینه خودروی جدید را لمس نمایید. مطابق شکل دو گزینه برای اضافه کردن خودرو به این ل

افزودن خودرو به خانواده و افزودن خودرو به صورت موقت نشان داده خواهد شد. تفاوت این دو حالت در 

این است که در صورت افزودن خودرو به خانواده امکان گزارش گیری از خودروی افزوده شده وجود خواهد 

 ای تمایز خودروهای افزوده شده به خانواده، از دایره سبز رنگی استفاده شده است.داشت. همچنین بر

      

 

 

       
 انتخاب افزودن خودرو به خانواده و یا موقت -36شکل      

 

برای افزودن خودرو به خانواده گزینه مربوطه را لمس نمایید و در صفحه نمایش داده شده نام کاربری و رمز 

وقتیکه خودرویی را اضافه میکنیم سطح دسترسی دو طرفه است و  مورد نظر را وارد نمایید. عبور خودروی

خودروی درخواست دهنده نیز در لیست خودوری اضافه شده قرار می گیرد و امکان گزارش گیری نیز به  

 صورت دو طرفه وجود دارد:

 

 

 

 

 خودروهای افزوده شده

 افزودن خودروی جدید



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  93صفحه 

 
 افزودن خودرو به خانواده -34شکل              

 

ودن خودرو به صورت موقت گزینه مربوطه را لمس نمایید. با لمس این گزینه صفحه مربوط برای افز

 به افزودن خودرو به صورت موقت نمایش داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صفحه افزودن خودرو به صورت موقت -32شکل                                                  

پذیر است. حالت اول، افزودن خودرو از طریق آی  سه طریق امکان افزودن خوردو به صورت موقت از

دی است و برای افزودن خودرو باید آی دی خودروی مورد نظر را وارد نمایید. حالت دوم، افزودن از طریق 

نام کاربری است که باید نام کاربری خودروی مورد نظر خود را وارد نمایید و حالت سوم انتخاب خودروی 

از بین خودروهایی است که در نزدیکی شما هستند. پس از ارسال درخواست به خودروی مورد نظر  مورد نظر

پیامی به کاربر مربوطه ارسال خواهد شد که در صورت قبول درخواست توسط وی، خودرو به لیست 

 خودروهای تحت نظر شما اضافه خواهد شد. با افزودن خودرو به لیست خودروهای خود موقعیت خودروی

 مورد نظر در نقشه نمایش داده خواهد شد. 

 

 ارسال فرمان .16-4-2-5

 .شود یمطابق شکل نشان داده م مربوطه ی ، صفحهارسال فرمان ینهبا انتخاب گز

 
 

                                        

 

 
 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  99صفحه 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 صفحه ارسال فرمان -32شکل  
 

 ارسال فرمان از طریق اس ام اس .16-4-2-5.1

 ارسال می شوند که عبارتند از: SMSطریق  سه نوع فرمان از

شود و پس  با لمس گزینه دریافت موقعیت پیامک مربوطه به خودرو ارسال می :دریافت موقعیت             

شود. کاربرد این گزینه در مواردی  از دریافت نتیجه، موقعیت خودرو مطابق شکل بر روی نقشه نشان داده می

 نداشته و به دنبال یافتن آخرین موقعیت خودروی خود باشید.است که به اینترنت دسترسی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس ام اس یقخودرو از طر یتموقع ینآخر یافتدر -33شکل                                    



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  93صفحه 

                     

یافت نمایش داده مقدار شارژ سیم کارت خودرو پس از درآخرین با انتخاب گزینه میزان شارژ،  میزان شارژ:

 شود.   می

برای شارژ سیم کارت خودرو از طریق نرم افزار باید از گزینه شارژ سیم کارت استفاده  شارژسیم کارت:

نمایید. با انتخاب این گزینه صفحه ای برای ورود رمز شارژ مطابق شکل نشان داده خواهد شد. پس از ورود 

 رمز شارژ کلید تایید را فشار دهید.  

 

 

 

 کارت یمصفحه شارژ س -33شکل             
 

 

 

 

 

 

 

 آر اس یپ یج یقارسال فرمان از طر .16-4-2-5.2

 شود. های جی پی آراس مطابق شکل نشان داده می با انتخاب این گزینه لیست فرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اس آر پی یج یها  فرمان یستل -33شکل             



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  93صفحه 

 

 اسی عبارتند از: آر پی های جی فرمان

 با ارسال فرامین به  دستگاه شماره سیم کارت آن را می خواند. خت افزاری:اطالعات س

 شود. با لمس این دستور دریافت آخرین میزان شارژ سیم کارت ارسال می میزان شارژ:

 با لمس این گزینه با ارسال فرمان مربوطه سیم کارت را شارژ می نماید. شارژ سیم کارت:

این گزینه صفحه مربوط به تنظیم دقت ارسال اطالعات مطابق با انتخاب  دقت ارسال اطالعات:

 شکل نشان داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صفحه تنظیم دقت ارسال اطالعات -39شکل     
همانطور که در شکل نشان داده شده دقت ارسال اطالعات دارای سه وضعیت پایین، متوسط و باال است که با جابجایی کلید مربوطه و 

شود. در وضعیت دقت پایین به منظور کمتر مصرف شدن میزان شارژ وقتی خودرو متوقف  ثبت تنظیمات مورد نظر اعمال می فشردن کلید

شود. همچنین در این وضعیت هنگامی که خودرو در حال حرکت است  دقیقه یکبار ارسال می 94است اطالعات مربوط به خودرو هر 

 نیز غیر فعال است.  Offlineو  Head. عالوه بر موارد فوق شود ثانیه یک بار ارسال می 34اطالعات هر 

 یهنگام یتوضع ین. در اشود یارسال م یکبار یقهدق 24خودرو متوقف است اطالعات مربوط به خودرو هر  یوقت متوسطدقت  یتدر وضع

دقت و فعال است.  یرغ Offlineو  فعال Head همچنین. شود یبار ارسال م یک یهثان 24که خودرو در حال حرکت است اطالعات هر 

 میزان مصرف شارژ در این وضعیت بیشتر از حالت قبل است. 

که خودرو در حال حرکت است  یهنگامو  یکبار یقهدق 3خودرو متوقف است اطالعات مربوط به خودرو هر  یوقت باالدقت  یتدر وضع

ن یمصرف شارژ در ا یزان. دقت و مهستندفعال  هر دو Offlineو  Head در این حالت. شود یبار ارسال م یک یهثان 23اطالعات هر 

 حالت قبل است.دو از  یشترب یتوضع

 

 خروج از حساب کاربری -1-1-1

 برای خروج از حساب کاربری کلید خروج از حساب کاربری را لمس کنید. 

 



 راهنمای کاربری  

 آدورادستگاه 

 

 

 

 
 96از  96صفحه 

 بستن برنامه -16-5

 برنامه کافیست کلید بازگشت را بزنید. بستنبرای 

 

 
 

 


