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 DNO GPS® Vehicle Tracker           

 

 DNO-V4 راهنمای نصة و تنظیمات ردیاب مدل

 

  فْشست هطبلت

          هطخصبت سدیبة -1

          ًىب ت ایوٌی -2

         پبساهتشّبی دستگبُ سدیبة -3

                                   دستگبُوبت یًصت ٍ تٌظ -4

         سخت افضاس ٍ لَاصم جبًجی  -4.1 .1

            وبسوشد چشاغْب  -4.2 .2

          ًصت ٍ اتصبل سیوْب  -4.3 .3

          SMS دستَسات تَسط اسسبل  -5

        SMSتَسط سااًذاصی اٍلیِ   -5.1 .4

            اٍلیِ ثشای فؼبل وشدى دستگبُ  SMS دستَس -5.1.1 .5

     هىبى سدیبةجْت اطالع اص   SMS دستَس  -5.2 .6

    

          سدیبثی اص سٍی ًمطِ -6

          ػیت یبثی دستگبُ -7

          SMS دستَسات لیست  -8
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 هشخصبت ردیبة

 
سدیبثی خَدسٍّب ثطَس ثشای   GPS   ٍGPRS فَق الؼبدُ هبطٍل ّبیثب   V4  GPS-سدیبة دستگبُ

 ثبال یی ثشخَسداس هیجبضذ. ػولىشد خَة ٍ حسبسیتٍ اص  طشاحی ضذُ صًذُ ٍ اهٌیت آًْب

DNO-V4  .داسای هطخصبت صیش هیجبضذ 

 GPRS (TCP/UDP)یب  SMSسدیبثی تَسط 

  گضاسش هىبى فؼلی -1

 ثبصُ صهبًی تَسط پیگیشی -2

 دگوِ اضطشاسی -3

 وٌتشل هحذٍدُ جغشافیبیی -4

 ضذى ثبطشیتوبم اػالم خطش  -5

 خبهَش ضذى هبضیي اػالم خطش -6

 ضوب ثشای ایوٌیًىبتی هْن 

 ثِ دلت هطبلؼِ ًوبییذسا  آى وتبثچِ ساٌّوبی، دیگش ّبی ثب دستگبُ اتصبل ٌّگبم دس : هٌبستاتصبل 

 دلت ًوبییذ اص لَاصم اصلی دستگبُ وِ ثِ ّوشاُ آى است استفبدُ ًوبییذ . :لَاصم جبًجی

 .ووه ثگیشیذ DNO-V4 تؼویش ًصت یباص افشاد هتخصص دستگبُ جْت  : ٍاجذ ضشایطخذهبت 
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تلفي ّوشاُ داخل دستگبُ سا ثِ  ضوبسُ الذاهبت احتیبطی ٍ ایوٌی ثٌب ثِ دالیل : هحشهبًِضوبسُ تلفي 

           .افشاد دیگش ًذّیذ

 

   
                                                                                    

 DNO-V4پبراهترُبی        

 هشخصبت  آیتم 

Power Supply +9V - +35V / 1.5A  

  850mAh  ثبطری رخیرٍ

  75mm x 58mm x 25mm اثعبد

  150g  ّزى

  to 70° C °20-  دهبی قبثل استفبدٍ

  to 95% Non-condensing %5  رطْثت

 NXP 5100 چیپ ست

  GSM 900/1800Mhz or GSM 850/1900Mhz (optional) فرکبًس

جی پی اسچیپ ست    U-BLOX 7  chipset  

  163Db- حساسیت جی پی اس

  L1, 1575.42 MHz فرکا نس جی پی اس

C/A Code  1.023 MHz chip rate  

  channel tracking channels, 66 searching channels 22 کانالها

  meters, 2D RMS 10  دقت موقعیت یابی

  m/s 0.1  دقت سرعت

  us synchronized to GPS time 1  دقت زمان

Default datum  WGS-84  

Reacquisition  1 sec., average  

Hot start  1.5 sec., average  

Warm start  34 sec., average  

Cold start  35 sec., average  

  .meters (60,000 feet) max 18,000  محدودیت ارتفاع

  .meters/second (1000 knots) max 515  محدودیت سرعت

LED  2 LED light to show working status.  

  One SOS button دگمه

Interface  Four input and two output  

 ًصت دستگبٍ

 سا تطشیح هیىٌذسدیبة ایي ثخص سٍش ًصت ٍ فؼبل وشدى دستگبُ 

  :هیطَدهَارد ریل ضبهل   GPS-V4 سخت افضاس ٍ لَاصم جبًجی

 سین ّبی ساثط ( 4    آًتي جی اس ام( 3   آًتي جی پی اس(  2   جی پی اس دستگبُ (1
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 هیىشٍفي ثب حسبسیت ثبال(  6  دووِ اضطشاسی ( 5

 

 ّبی دستگبُوبسثشد چشاؽ 

 چراغ سبس

 وضعیت جی اش ام

 چطوک زى یکبار در ُر ثاًیَ جستجوی سیگٌال جی اش ام

 چطوک زى سَ بار در ُر ثاًیَ جی اش ام آًالیي

 چراغ قرهس

 وضعیت جی پی اش

 چطوک زى یکبار در ُر ثاًیَ هٌاسب بودى سیگٌال جی پی اش

 خاهوش جستجو برای دریافت سیگٌال

 

 اتصبلًصت ٍ 

  َد توبهی لطؼبت دستگبُ هطوئي ضَیذ.جلجل اص استفبدُ ثذلت ساٌّوب سا هطبلؼِ ًوَدُ ٍ اص ٍ

 لجل اص لشاس دادى سین وبست دس دستگبُ هَاسد صیش سا سػبیت ًوبییذ:

سین وبست فؼبل ثَدُ ٍ داسای اػتجبس وبفی هی ثبضذ ) ثب لشاس دادى سین وبست دس گَضی هَثبیل اص اهىبى 

 یبم وَتبُ ٍ ّوچٌیي هىبلوِ تلفٌی ٍ فؼبل ثَدى ایٌتشًت هطوئي ضَیذ.اسسبل پ

 هطوئي ضَیذ وِ پیي وذ سین وبست غیش فؼبل یبضذ.

   سین وبست لبثلیت ًطبى دادى ضوبسُ توبس گیشًذُ سا داسا ثبضذ. 

 لشاس دادى سین وبست دس دستگبُ

 حبلت خبهَش ثبضذ.دستگبُ در دکوِ خبهَش/رٍضي ثبطریّوچٌیي کبثل ثرق دستگبُ رالطع ًوَدُ ٍ

آى ثِ یذگی سین وبست ثِ طشف ثبال ٍ ثشدلسوت ثشسین وبست سا دس هحل سین وبست لشاس دادُ ثطَسیىِ 

 سوت داخل دستگبُ ثبضذ.

 سَیچ ثبطشی دستگبُ سا دس حبلت سٍضي لشاس دّیذ.

 آًتي ّبی چی پی اس ٍ چی اس ام سا دس هىبًْبی هشثَطِ ًصت ًوبییذ.

اس ثشای دسیبفت سیگٌبل اص هبَّاسُ هی ثبضذ ٍ ثبیذ دس هحلی ثبثت ٍ ثِ  آًتي جی پی

طشف آسوبى دس داخل ٍسیلِ ًملیِ ًصت ضَد ّوچٌیي اص لشاس دادى آى دس ثخطْبی 

 احبطِ ضذُ فلضی پشّیض ًوبییذ.

ًمطِ هٌبسجی ثشایی ًصت دستگبُ دس ٍسیلِ ًملیِ دس ًظش گشفتِ ، ثطَسیىِ دستگبُ دس جبی خَد 

 . سیوْبی اضبفی دستگبُ ثب ًَاس چست جوغ وشدُ تب آٍیضاى ًجَدُ ٍ دس دیذ ًیض ًجبضذ.ثبضذ ثبثت

 هحل اتصبل سیوْب ثذلت ثب ًَاس پَضبًذُ ضَد تب اص ثشخَسد آًْب ثِ ثخطْبی فلضی جلَگیشی ضَد. 

 پس اص اطویٌبى اص ًصت صحیح ٍ سػبیت ًىبت ایوٌی فَق، وبثل ثشق دستگبُ سا هتصل ًوبییذ.

  عول ًوبیٌذ. 4-2از اتػبل کبثل ثرق، یک دلیمِ غجر ًوبییذ تب چراغ ّبی سجس ٍ لرهس دستگبُ طجك ثخص  پس
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  :نمودار نصب اتصاالت

 

 
 

 
 

 :چه وشدى دٍثبسُ اتصبالت ٍ وبسثشد ّش سین

  وبسثشد  سًگ  پیي

  ٍلت 33تب  DC 9ثشق هستمین   لشهض  1

  صهیي  سیبُ  2

 1اس اٍ اس ٍسٍدی  ضبسی  ًبسًچی  3-1

 2ضبسی اس اٍ اس ٍسٍدی   ًبسًچی 3-2

 لَُْ ای 4
 هبضیيسین تطخیص ثشق 

 ایي سین حتوب ثِ سین سَییچ هبضیي هتصل ضَد

  سلِ

 هثجت هَتَس لشهض ولفت

 هثجت هَتَس سجض ولفت

 ثِ سین آثی وبثل اصلی ٍصل ضَد آثی ًبصن

 ثِ سین هٌفی ثبطشی هتصل ضَد سیبُ ًبصن
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  اسسبل فشهبى اص طشیك پیبم وَتبُ: 

 توبهی پیبم ّبی وَتب ثبیذ اص طشیك ضوبسُ هَثبیل تؼشیف ضذُ ثِ دستگبُ اسسبل ضَد

 

  اسسبل فشهبى اٍلیِ ثشای فؼبل وشدى دستگبُ

*#SET*1111*ZCENNUM,ID,IP.PORT,APN# 

XXXXXXXXXX: Series number on tracker 

Z:  big letter Y 

CENNUM: center mobile number for Iran Cell is: MTNIRANCELL 

ID:     system ID of sever 

IP.PORT: IP and PORT of sever 

APN:   Access Point Number, Please contact your mobile operator if not clear. 

 

 ثشای هثبل:

*#SET*1111*Z9399391234,2142223245,85.185.161.179.3712,MTNTRA
NCELL# 
 

 ًبم داهٌِ سٍی دستگبُ تٌظینًحَُ 
*#SET*1111*Wwww.domainname.com# 

 ثشای هثبل:

*#SET*1111*Wwww2.dnogps.com# 
 

 تٌظین ًحَُ اسسبل اطالػبت دستگبُ ثِ سشٍس

هسیش حشوت اسسبل دسجِ تغییش  15دستگبُ ثصَست پیطفشض ثصَست َّضوٌذ ػول وشدُ اطالػبت هىبى یبثی خَد سا ثش حست ّش 

 دلیمِ یىجبس 3دسجِ اًحشاف ّش  15هیىٌذ ٍ دس هسیشّبی هستمین ٍ ووتش اص 

 ثشای تؼییش اص حبلت َّضوٌذ ثِ حبلت تیه هذ یب صهبى)ثبًیِ( اص دستَس صیش استفبدُ ًوبییذ

 HQ,000,D1,120000,XX,2#* :فشهت دستَس

XX : ِصهبى اسسبل ثِ ثبًی 

 ثشای هثبل:
*HQ,000,D1,120000,30,2# 

 دس صَست دسیبفت ٍ اجشای دستَس اص دستگبُ اس ام اس تبییذ دسیبفت خَاّذ ضذ

 

 اص دستَس صیش استفبدُ ًوبییذ َّضوٌذ تیه هذ ثِ حبلتتؼییش اص حبلت ثشای 

 HQ,0000000000,S25,130305#* :فشهت دستَس

 

 

  فشهبى ّبی سبدُ

  فشهبى دستشسی ثِ هَلؼیت خَدسٍ  
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*#WHERE# 
 ًوًَِ پیبم وَتبُ دسیبفتی اص دستگبُ:

 
http://maps.google.com/?q=22.54125N,114.02426E, Speed= 
2.6854Km/h, ACC ON/OFF

 اص هَلؼیت خَدسٍ ثش سٍ ًتطِ گَگل هطلغ هیطَیذ.لیٌه فَق دسایٌتشًت اوسپلَسس ثبلشاسدادى ول 

  هَلؼیت یبثی خَدسٍ اص طشیك ثشًبهِ آًالیي -

هشاجؼِ وٌیذ ٍ ثب ًبم وبسیشی ٍ پسَسد اسائِ ضذُ  dnogps.com2www.ثِ آدسس ایٌتشًتی  

 تَسط ًوبیٌذُ فشٍش ثِ ضوب ٍاسد ضَیذ.

 

ثؼذ اص ٍاسد ضذُ هَفمیت آهیض، اص هَلؼیت خَدسٍ خَد ثْوشاُ اطالػبت جبًجی ثش سٍی ًمطِ هطلغ  

 هیطَیذ.

 هبًٌذ تصَیش صیش:

http://www.dnogps.com/
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  ػیت یبثی دستگبُ 

  سٍضي ًطذى دستگبُ

 راٍ دل هشکالت ادتوبلی

 ثَ ًوْدار ًصت اتصبالت هراجعَ کٌیذ. سین ُب درست ّصل ًشذٍ ثبشٌذ

 شبرژ یب تعْیض ثبتری ثبتری رخیرٍ دستگبٍ  کبر ًوی کٌذثبتری خْدرّ ّ 

 دستگبٍ ثَ پیبم کْتبٍ پبسخ ًوی دُذ

 راٍ دل هشکالت ادتوبلی

 از ًصت صذیخ آًتي هطوئي شْیذ. آًتي دستگبٍ جی اس ام ثذرستی ًصت ًشذٍ است

 سین کبرت آًتي ًوی دُذ
هطوتي از آًتي دُی سین کبرت در کبًی کَ خْدرّ قرار دارد 

 شْیذ

 از صذت فرهت فرهبى ارسبلی هطوئي شْیذ فرهت فرهبى صذیخ ًوی ثبشذ.

 شوبرٍ سریبل دستگبٍ در پیبم ارسبلی اشتجبٍ هی ثبشذ.
ثَ شوبرٍ سریبل دستگبٍ درج شذٍ ثر رّی دستگبٍ  رجْع 

 کٌیذ.

 سین کبرت را هجذدا شبرژ ًوبییذ. اعتجبر سین کبرت توبم شذٍ است.

 دستگبٍ قرار ًذارد. سین کبرتی در

 سین کبرت دستگبٍ را ًصت ًوبییذ

 سین کبرت سْختَ است

 سین کبرت جذیذ تِیَ ًوبییذ

 پیي کذ سین کبرت فعبل شذٍ ااشت.

 پسي کذ سین کبرت را ثب قرار دادى آى در هْثبیل غیر فعبل کٌیذ.

 سین کبرت صذهَ دیذٍ است

 سین کبرت را تعْیض ًوبییذ

 ذرّهیٌگ فعبل ًویجبش

 از فعبل ثْدى رّهیٌگ هطوئي شْیذ
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 لیست فرهبى ُبی پیبم کْتبٍ
 

فرهبى ُبی پیبم 
 کْتبٍ

 شرح پبسخ دستگبٍ عولکرد

*#WHERE#  هوقعیت

فعلی 
 دستگاٍ

http://maps.google.co

m/?q=22.54125N,114.
02426E Tracker 

Status: ACC/ON/OFF 
Engine On/Off 

هوقعیت دستگاٍ را در ًتطَ گوگل 

 هطاُذٍ ًواییذ

*#ENGINE:OFF# 
 

خاهوش 
 کردى خودرو

Engine Off: OK ایي فرهاى بایذ از ضوارٍ هوبایل 
تعریف ضذٍ در پسام اولیَ 

 فعالسازی دستگاٍ ارسال ضود

*#ENGINE:ON# 
 

روضي 
 کردى خودرو

Engine On: OK  یي فرهاى بایذ از ضوارٍ هوبایل
تعریف ضذٍ در پسام اولیَ 

 دستگاٍ ارسال ضودفعالسازی 

*#SOSXXXXXXXX# 
 

تعریف 
ضوارٍ 

هوبایل 
 1اضطراری 

SOSXXXXXXXXOK ًًَوو:*#SOS190123456#  
SOS Alarm send to mobile 

190123456 

*#SOAXXXXXXXX# 

 

تعریف 

ضوارٍ 
هوبایل 

 2اضطراری 

SOSXXXXXXXXOK  پیام اضطراری بَ ایي ضوارٍ ارسال

 هی ضود

*#SOBXXXXXXXX# 
 

 تعریف
ضوارٍ 

هوبایل 
 3اضطراری 

SOSXXXXXXXXOK  پیام اضطراری بَ ایي ضوارٍ ارسال
 هی ضود

*#SOS# 

 

لغو ضوارٍ 

هوبایل 
 1اضطراری 

SOS Off لغو پیام اضطراری 

*#SOA#  ٍلغو ضوار

هوبایل 
 2اضطراری 

SOS Off لغو پیام اضطراری 

*#SOB#  ٍلغو ضوار

هوبایل 
 3اضطراری 

SOS Off  اضطراریلغو پیام 

*#ALARMXXXXXXXX# 
 

تعریف 
ضوارٍ 

هوبایل 

ارسال 
 1 اخطار 

ALARM ok ًًَوو:*#ALARM190123456#  
Alarm send to mobile 

190123456 

 

*#ALARAXXXXXXXX# 

 

تعریف 

ضوارٍ 
هوبایل 

ارسال 
 2 اخطار 

ALARM ok  پیام اخطار بَ ایي ضوارٍ ارسال

 هی ضود

*#ALARBXXXXXXXX# 

 

تعریف 

ضوارٍ 
هوبایل 

ارسال 
 3 اخطار 

ALARM ok  پیام اخطار بَ ایي ضوارٍ ارسال

 هی ضود

*#ALARM# 

 

لغو ضوارٍ 

هوبایل 
ارسال 

 1 اخطار 

ALARM Off   لغو پیام اخطار 
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*#ALARA# 

 

لغو ضوارٍ 

هوبایل 
ارسال 

 2 اخطار 

ALARM Off   لغو پیام اخطار 

*#ALARB# 
 

لغو ضوارٍ 
هوبایل 

ارسال 
 3 اخطار 

ALARM Off   لغو پیام اخطار 

*#GEOn# 

n: from 0 to 6 
1:50m 

2:100m 

3:200m 
4:500m 

5:1000m 
6:2000m 

0:close 

تٌظین 

هحذودٍ 
چغرافیایی 

 هجاز

Geofence n  در صورت خروج از ارسال پیام اخطار

  هحذودٍ جغرافیایی تعریف ضذٍ

*#OSXX# 
xx preset speed 

value for 00 to 20 
unit is 10km, 

10 is 100km 

20 is 200km 
00 is off over speed alarm 

fuction 

تٌظین 
سرعت 

 هجاز

Overspeed xx ok  ارسال پیام اخطار در صورت تخطی
 ثاًیَ   5از سرعت هجاز بیص از 

 

 ٍ ًىبت ایوٌی تزوشات

 

ثذ جَی ٍ ثبراى ٍ ثرف  لبثل استفبدُ ثبضذ. از فرٍثردى در آة پرّیس طراحی ضذُ تب در ضرایط  ایي دستگبُ ضذ آة -1

  ًوبئیذ.

 کبر هی کٌذ GSM / GPRSایي دستگبُ ثب ّوکبری ضجکِ  -2

 اطویٌبى حبغل کٌیذ کِ سین کبرت دارای ضبرش کبفی است -3

کٌٌذ، حتی اگر ضوب یک کبرثر  در خبرج از هٌطمِ سرٍیس یب هکبًی کِ سیوکبرت آًتي ًذّذ درست کبر ًوی ایي دستگبُ -4

 ثجت ًبم ضذُ ثبضیذ.

 دارد. GPS  ٍGSM / GPRSایي دستگبُ پطتیجبًی از حبلت دٍگبًِ هَلعیت  -5

 ثبثری ٍ ضبرشرّب را ثب دلت دفع ٍ جبثجب کٌیذ. -6

 ثِ خػَظ آًْبیی کِ ثرای دستگبّتبى طراحی ضذُ استفبدُ ًوبئیذ. DNOفمط از ٍسبیل هطوئي  -7

تٌَر لرار ًذّیذ. ثبطری ثعذ از حرارت دیذى  –گبز  -ثبطری یب دستگبُ را در ٍسبیل گرم کٌٌذُ ضجیِ هبیکرٍفر ّیچَلت -8

 هٌفجر خَاّذ ضذ.

 

ثبػث اختالل دس  GPSاتخبر ضذُ تَسط ایي هحصَل، سیگٌبل ضؼیف  GPSیبدداضت: ثب تَجِ ثِ حسبسیت ثبالی هبطٍل 

 دلت ایي دستگبُ هیطَد.
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 گبساًتی

طَری طراحی ضذُ کِ در غَرتیکِ درست از آًْب استفبدُ ضَد سبلْبی هتوبدی ثذٍى ًمع ثِ ضوب  DNOهحػَالت 

 خذهبت خَاّذ داد.

 از تبریخ خریذ لبثل تعَیض هیجبضذ. هبُ 6ایي دستگبُ تحت ضرایطی ثوذت 

سبل خذهبت ثعذ از فرٍش خَاّذ  3ٍ ثرای  رایگبى تعویر خَاّذ ضذ یکسبلدر غَرت ّرگًَِ هطکل ثِ هذت  ایي دستگبُ

 داضت.

 

 هَاسد صیش ضبهل گبساًتی ًویطَد:

خبرج از دستَرالعول ّب ٍ یب استفبدُ ثِ یک  DNOهطکالت ثَجَد آهذُ تَسط غبحت دستگبُ هبًٌذ استفبدُ از دستگبُ  -1

 هٌظَر دیگر.

فرٍش هعتجر تَسط خَد ضخع یب فرد دیگری اًجبم هحػَل از ّن جذا ضذُ ثبضذ ٍ تعویر یب تعَیض ثذٍى اجبزُ عبهل  -2

 ضذُ ثبضذ.

 غذهِ حبغل ضذُ تَسط حول ٍ ًمل ًبهٌبست -3

 . DNOفبلذ ثرگ گبراًتی ٍ رسیذ خریذ از ًوبیٌذُ رسوی ٍ هَرد تبئیذ  -4

 ًبرضبیتی از ضکل ٍ رًگ ٍ اهکبًبت هحػَل. -5

 ی ثرگ گبراًتی.تٌبلض در ضوبرُ سریبل درج ضذُ رٍی دستگبُ ثب ضوبرُ رٍ -6

 

 ثرای استفبدُ از گبراًتی لطفب رسیذ خریذ ٍ ثرگ گبراًتی ّوراُ ثب دستگبُ را ثبز گرداًیذ.

 

توبس ثگیریذ. تین فٌی هب آهبدُ جَاثگَیی ثِ  support@dnogps.asiaدر غَرت ثرٍز ّرگًَِ هطگلی لطفب ثب ایویل 

 سَاالت ضوب هیجبضٌذ.
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