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 -1راهنمای محصول
 1-1معرفی کلی محصول

معرفی محصول :این دستگاه ساعت مچی منحصربفردی است که عالوهبر قابلیتهای
عادی یک تلفن همراه مثل تماس ،ارسال پیامک و گرفتن عکس ميتواند با  SMSو یا
 GPRSموقعیت مکانی شخص را به موبایل یا کامپیوتر گیرنده ارسال نماید .همچنین
قابلیت تماس در موقعیتهای اضطراری ( )SOSو تماس سریع با افراد خانواده نیز
در این محصول وجود دارد.

 -2-1قابلیتهای ویژه این محصول

مشاهده آخرین موقعیت مکانی ساعت بصورت آنی ()Real Time
قابلیت مکان یابی روی نقشه مجازی Geo-fence
امکان مرور و بازبینی ردیابیهای گذشته
قابلیت ارسال پیام و تماس در موقعیتهای اضطراری
امکان مراقبت از سوژه از راه دور
دریافت موقعیت ساعت با SMS
دارای کنترل پنل شخصی روی PC
قابلیت شماره گیری سریع افراد خانواده
زنگ هشدار ساعت
پخش موسیقی و ویدئو
قاب دیجیتال
 -2توجه
قبل از استفاده از ساعت  GPSلطف ًا دستورالعمل زیر را بخوانید:
سیم کارت باید مطابق با سیم کارتهای استاندارد  GSMباشد.
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مطمئن شوید که سرویس  GPRSبه درستی کار ميکند.
مطمئن شوید که سیم کارت اعتبار مکالمه داشته باشد.
سیم کارت نباید کلمه رمز داشته باشد (مثل کد پین یا غیره)
صندوق پیامکهای دریافتی را چک کنید ،اگر پر باشد باید چندتا از پیامها را پاک کنید.
در غیر این صورت نميتوانید پیامکهای ردیابی با   GPSرا دریافت کنید.
چک کنید که قابلیت نشان دادن اطالعات تماس گیرنده ( )Caller IDدر سیم کارت
فعال باشد .اگر این قابلیت فعال نباشد دستگاه نميتواند موقعیت نهایی را گزارش دهد
با اپراتور مخابراتی خود برای اطالع از کد نقطه دسترسی ( )APNخود تماس بگیرید
و کد درست را وارد دستگاه کنید .در حالت پیش فرض این کد روی  CMNETتنظیم
شده است.
پیش از شروع به کار سیستم ردیابی ،لطف ًا دستور العمل مربوط به تنظیمات اولیه تلفن
همراه برای  شماره افراد ضروری (مراقب) و موارد مربوط را بخوانید.
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 -3مشخصات فنی
عنوان

نام محصول

مشخصات

  ساعت هوشمند با GPS

ولتاژ باطری

 3/7ولت

اندازه محصول

قطر صفحه  45میلی متر
با ضخامت باطری  17میلی متر

ولتاژ شارژ

درجه حرارت عملیاتی

درجه حرارت منبع ذخیره
فرکانس موثر
حساسیت

  نحوه مکانیابی ساعت

DC5V

�-20�~+70
�-40�~+85

GSM 850/900/1800/1900 MHz
GSM -108dBm /GPRS CS4 -102dBm

از طریق خدمات سیستم ،سرویس پیامک و بسیاری
راههای دیگر
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 -4معرفی محصول

 - 4-1ظاهر محصول و توضیحات اساسی

-1بلندگو
-2کلید تغییر  ،دکمه قفل صفحه
-3ورودی شارژر  ،هدفون
-4کلید تائید تماس
 -5دکمه شمارهگیری و پاسخدهی به تلفن
-6کلید باال
-7میکروفن
-8کلید پائین
جهت مشاهده  versionنرم افزار
-9دکمه بازگشت
ساعت  ،کد * #501#را وارد کنید.
-10دوربین
 .Aدفترچه تلفن
 .Bپیغامها
 .Cمرکز تماس ( مشاهده تماسها  ،تنظیمات )
 .Dتنظیمات ( تلفن  ،امنیتی  ،موقعیت مکانی )
 .Eرسانه ( عکس  ،دوربین  ،فایلهای صوتی و تصویری )
 .Fسرویس شبکه ( حساب دادهها  ،تنظیم کد نقطه دسترسی)
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 -4-2توضیح آیکونهای روی صفحه

      وضعیت شارژ باطری
      حالت زنگ
      وضعیت آنتن شبکه
      حالت لرزان
       GPRSفعال است
      زنگ خوردن بعد از لرزش
      تماسهای از دست رفته
      لرزش در هنگام زنگ خوردن
      دریافت پیغام جدید
      زنگ هشدار فعال است
      کیبورد قفل است
       GPSفعال است

Battery charge status
Ring mode
Network signal strength
Vibration mode
GPRS is available
Ring after the vibration
Missed calls
Vibration with ringing
Received new message
Alarm has been set
Keyboard is locked
GPS working

 – 4-3تنظیمات

* تنظیم صفحه نمایش لمسی
حساسیت صفحه نمایش را تنظیم ميکند.
* ذخیره تنظیمات کارخانه
در این تنظیمات باید احتیاط کرد .بعد از از اجرای این کار  ،تنظیمات ساعت به حالت
کارخانه بر ميگردد و تمام شمارههای مراقبین پاک ميشود.
( رمز عبور ذخیره تنظیمات کارخانه ) 1122 :
* تنظیمات GPS
قابلیت نمایش موقعیت فعلی وسیله با زدن بر روی My address
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 – 4-4چند رسانهای

دوربین  :قابلیت گرفتن عکس و تعیین محل ذخیرهسازی به تلفن یا کارت . Mini SD
فرمت عکسها بصورت   JPGميباشد.
پخش موزیک  :قابلیت پخش موسیقی و هم چنین استفاده از آن به عنوان زنگ تلفن
توجه :فایلهای   MP3باید در دایرکتوری اصلی در  My Musicقرار داده شوند.
پخش ویدئو  :قابلیت پخش فایلهای ویدئویی شامل    MP4 , 3GPو غیره.
توجه :فایلهای ویدئویی باید در دایرکتوری اصلی در  Videosقرار بگیرند.
 -5راهنمای استفاده سریع

 - 5-1نحوه قراردادن سیم کارت :پوشش پشت ساعت را باز کنید  ،سیم کارت را قرار دهید ،
پوشش را ببندید.

 – 5-2لوازم جانبی
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 -6راهنمای تنظیم ردیابی از طریق  SMSتلفن همراه
در مواقعی که شماره شخص مراقب در دستگاه ردیابی تعریف نشده است این ساعت
مچی ميتواند بخوبی عمل کند و از هر شماره موبایلی پیامک دریافت کند .برای حفظ
امنیت و حریم خصوصی شما توصیه ميشود ابتدا شماره شخص مراقب را تعریف کنید
این ساعت ميتواند  3شماره مراقب را ذخیره کند  ،شامل شماره مراقب اول (مدیر) و
.دوم  ،شماره مراقب سوم که اختیاری ميباشد .اگر دکمه   SOSرا فشار دهید و نگه دارید ،
ساعت بطور خودکار شماره اولین مراقب را ميگیرد .اگر مراقب اول جوب نداد،
ساعت با شماره دو مراقب دیگر تماس ميگیرد.
 -6-1ذخیره شماره تماسهای اضطراری

قالب :
1SOS#0000#phone number
2SOS#0000#phone number
3SOS#0000#phone number
.درکل3شمارهتلفنميتواندذخیرهشود.رمزعبورپیشفرضساعت        000000میباشد.
ی توان
.این رمز عبور از اهمیت باالیی برخوردار است .با دانستن این رمز عبور ،م 
از هر تلفن همراهی  ،شماره تماس اضطراری را تغییر داد ( .جهت تغییر رمز عبور به
قسمت  6-9مراجعه فرمائید).
به عنوان مثال  ،از تلفن همراه پیامک زیر به ساعت زده ميشود:
1SOS#0000#09121111110
ساعت بطور خودکار این پیامک را ارسال ميکند . set 1SOS OK :بدین ترتیب شماره
باال به عنوان شماره تماس اضطراری ( 1مدیر) ذخیره ميشود.
با ارسال پیامک  ، 2SOS#0000#09121111111شماره مذکور به عنوان شماره
تماس  2و هم چنین با ارسال  ، 3SOS#0000#09121111112این شماره نیز به
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عنوان شماره تماس  3ذخیره ميگردد.
البته میتوان  2شماره را به عنوان تماسهای ضروری ذخیره کرد.
هم چنین با ارسال این پیامک به ساعت  ،ميتوان شماره تماس ضروری را تغییر داد.
به عنوان مثال :از یک تلفن همراه پیامک زیر به ساعت زده ميشود:
1SOS#0000#09121111113
بدین ترتیب شماره تماس ضروری  1به شماره تلفن باال تغییر پیدا خواهد کرد.
 -6-1-1تمامياین پیامکها بایستی از شماره تلفنهای اضطراری ارسال شود.
 -6-2قابلیت دریافت موقعیت از روی لینک Google
س های اضطراری ثبت شده ،پیامک زیر به ساعت ارسال
.از یکی از شماره تما 
ميشود01 :
این فرمان نیازمند این است که ساعت خارج از ساختمان قرار داشته باشد تا بتواند
سیگنالهای  GPSرا دریافت کند.
 -6-3قابلیت بازگشت تماس

از یکی از شماره تماسهای اضطراری  ،پیامک زیر به ساعت ارسال ميشود02 :
ساعت بطور خودکار با آن شماره تلفن ،تماس ميگیرد و دو طرف ميتوانند با یکدیگر
صحبت کنند.

 -6-4قابلیت گوش دادن

با ارسال پیامک " "03از یکی از شماره تماس های اضطراری به ساعت ،ساعت
بطور خودکار با این شماره ،تماس ميگیرد و یک مکالمه یک طرفه بوجود خواهد
آمد .بدین معنی که شماره گرفته شده ،تمام صداهای اطراف ساعت را ميشنود
.ولی ساعت قادر به شنیدن هیچ صدایی نمي باشد .ساعت بطور اتوماتیک قفل
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ميشود ( تمام دکمهها و صفحه نمایش از کار ميافتند ).
 -6-5هشدار خودکار باطری

با ارسال پیامک " "04از یکی از شمارههای تماس اضطراری به ساعت  ،ساعت با پیامک
" ”!set low battery okپاسخ ميدهد.
اگر ساعت کاهش باطری را نشان دهد  ،یک پیامک به شماره تماس  1ار سال ميشود.
 -6-6تنظیم کد نقطه دسترسی ()APN
برای ردیابی دقیق موقعیت ساعت از روی پیامک و یا از روی وب سایت  ،ابتدا باید
 APNتنظیم گردد.
برای ذخیره  APNدو روش وجود دارد :یک روش با فرمان پیامک و روش دیگر از
طریق تنظیم روی ساعت.
ارسال از طریق فرمان پیامک:
قالب پیامک:
06#0000#sim card operator name#APN name#user
name#user password
به عنوان مثال :از شماره تماس  1پیامک زیر به ساعت زده ميشود:
06#0000#china wap#cmwap#hhh#123
ساعت در پاسخ  ،این پیامک را ميفرستدSet APN OK :
نام اپراتور سیم کارت و نام  APNباید با اپراتور محلی چک شود .در صورت نداشتن
نام کاربری و رمز عبور  ،صورت پیامک به شرح زیر ميباشد:
06#0000#china wap#cmwap##
این پیامک فقط از طریق شماره تماس اضطراری  1ارسال ميشود.
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تنظیمات ساعت:
.از منوی  Network servicesگزینه  add data ccountسپس
  add the PS accountرا انتخاب ميکنیم APN .اپراتور محلی را وارد ميکنیم.
( برای اطالعات بیشتر با اپراتور محلی خود تماس بگیرید) .
 -6-7دریافت موقعیت ساعت برای یکبار

پس از تنظیم موفقیت آمیز  ، APNميتوان با ارسال پیامک “ ”05به ساعت  ،از مکان
دقیق ساعت با جزئیات مطلع شد.

 -6-8تنظیم ردیابی بصورت آنی از روی وب سایت

پیامک زیر از یک شماره تلفن اضطراری به ساعت ارسال ميشود:
قالب پیامک:
)08#interval time(seconds
به عنوان مثال :ارسال پیامک زیر به ساعت08#60 :
پیامک بازخوردset 08 OK :
 ، 60زمان فرجه است ،بدین معنی که ساعت هر  60ثانیه یکبار اطالعات موقعیتی خود
را روی نقشه نشان ميدهد.
با این فرمان پیامک  GPS ،همیشه فعال است که باعث مصرف شدید باطری ميشود.
در صورتی که نیاز به ردیابی بصورت آنی ندارید  ،میتوان قابلیت را جهت ذخیره
باطری  ،مسدود کرد.
جهت مسدود کردن این قابلیت  ،پیامک زیر ارسال ميشود08#0 :
پیغام بازخوردset off :
هر زمانی که ساعت خاموش ميشود  ،اگر این قابلیت مورد نیاز باشد  ،این پیامک باید
مجددا ً برای ردیابی بصورت لحظه ای  ،ارسال شود.
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 -6-9تغییر رمز عبور

قالب پیام066#old password#new password :
رمز عبور پیش فرض  0000است .این فرمان فقط از طریق شماره تلفن  1تنظیم
ميشود.
به عنوان مثال :از شماره تلفن  1پیامک زیر به ساعت فرستاده ميشود:
066#0000#1234
پیغام بازخورد!set psw ok :
بدین ترتیب  ،رمز عبور ساعت از   0000به  1234تغییر ميیابد.

 -6-10مدیریت تماسها

در صورتی که پیامک “ "77به ساعت زده ميشود  ،فقط سه شماره تماس اضطراری
ذخیره شده  ،قادر به تماس با ساعت ميباشند.
اگر پیامک " "99به ساعت داده شود  ،به همهی شمارهها اجازه تماس داده خواهد
شد.

 -6-11ذخیره تنظیمات کارخانه

ارسال پیامک زیر به ساعت 77#99#0000 :
  0000رمز عبور پیش فرض است .این پیامک تمامي تنظیمات ساعت از قبیل اطالعات
کاربر و غیره را برمیگرداند.
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 -7سرویس کامپیوتر و تحت وب

 -7-1اطالعات ورود به سیستم

برای دسترسی به سرویس وب به آدرس  www.gps1199.comمراجعه نمایید.
شناسه و رمز عبور را وارد نمایید و روی گزینه " "GOکلیک کنید تا وارد سرویس
وب شوید.
شناسه  ،همان کد  IMEIساعت ميباشد( .روشهای دستیابی کد  )IMEI : 1یک عدد
 15رقميثبت شده در پشت ساعت )2 .وارد کردن کد * #06#روی صفحه کلید
ساعت که یک عدد  15رقميرا نشان ميدهد )
رمز عبور پیش فرض . 123456 :این رمز قابلیت تغییر در وب سایت را دارد.

 – 7-2تنظیم زمان محلی

وقتی وارد سرویس وب ميشوید ابتدا منطقه زمانی خود را انتخاب نمایید.
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در قسمت باال روی آیکون "نام کاربری" خود ( )Your login nameکلیک کنید.

 -7-3نظارت برخط (آنالین)

نام فرد دنبال کننده را در فهرست تجهیزات سمت چپ صفحه انتخاب نمایید .به این
ترتیب موقعیت شخص مورد هدف روی نقشه نشان داده ميشود.
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ترفندهای ساده:
شما ميتوانید با انتخاب ردیابی در لحظه ( )Real Timeمسیر طی شده را مرور کنید
و اطالعات بیشتری در اختیار داشته باشید.

 -7-4پخش مسیر ردیابی
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 -7-5مکان یابی روی نقشه ()Geo-Fence

برای ایجاد یک موقعیت جدید روی نقشه دکمه  Addرا بزنید و بعد منطقه مورد
نظر را انتخاب نمایید .وقتی ساعت از منطقه خارج شد سیستم هشدار خواهد داد .برای
بررسی همه هشدارها ميتوانید روی منوی " "messageدر قسمت باال کلیک کنید.
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 -8رفع عیوب و راهحلها
سواالت

راه حل

پس از روشن کردن ساعت روی صفحه
لطف ًا چک کنید که سیم کارت داخل
پیغام بدون سرویس ()no service
ساعت قرار داشته باشد.
ظاهر ميشود.

مطمئن شوید که سیم کارت سرویس
ساعت نميتواند تماس برقرار نماید.
نمایش اطالعات تماس گیرنده را دارد.
()Caller ID
ساعت نميتواند اطالعات موقعیت را به لطف ًا چک کنید که سیم کارت اعتبار پولی
داشته باشد.
سرویس ردیابی ارسال کند.
اطالعات آنالین ساعت ردیابی در لطف ًا تنظیمات کاربردی (operating
 )modeساعت  را بررسی کنید.
سرویس تحت وب دیده نميشود.
ي شود اما دقت کنید که قالب پیامک درست
فرمان با پیامک فرستاده م 
هیچ پیام تاییدی در جواب دریافت باشد ،مطمئن شوید که ارسال فرمان
با شماره مدیر باشد.
نميشود.
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