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  كارمن اينترنتي و موبايلي  سامانه دزدگير و ردياب خودرو                    

                                                                                           
           

                                 
 

  گاه چيست؟ هدف از اين  دست )1
عالوه بر ويژگيهاي يك سيستم  .براي خودرو شما بازي مي كند بصورت يكپارچه  را  دزدگيرردياب و كه نقش ،كامل  دستگاهي است كارمن دستگاه

پيشرفته  تا آنرا به يك دزدگير بسيار مي نمايداستفاده  SMSو  GPRS مخابراتي و سرويسهاي از بستر مخابراتي شبكه موبايلدزدگير معمولي ،
  .مي دهد شمارا به   خودرو يردياب امكان  است و  GPS مجهز به گيرنده همچنين اين سيستم . تبديل نمايند

  
 :استفاده از اين دستگاه ويژگيهاي  )2

 
 رايج كنونينسبت به سيستمهاي  افزايش ايمني خودرو 

  سادگي در استفاده اما پيچيده و پيشرفته در طراحي و ساخت آن (سهل ممتنع( 

 ريموت آن با  دسترسي ساده و كنترل خودرو از نزديك 

  موبايل شما با كمك اينترنت و  گوشي  )همه جاي دنيااز (راه دور دسترسي و كنترل خودرو از 

  الرمهاي خودرو از هر كجا توسط موبايل و اينترنتآدريافت 

 خاموش كردن خودرو در مواقع سرقت با موبايل و يا  اينترنت 

 فه اي موبايلنرم افزار حر 

  بسيار حرفه ايداشتن پانل دزدگير تصويري روي گوشي شما با امكانات  

 روي گوشي موبايل شما بهنگام آژير كشيدن دزدگير   آالرم  صداي پخش 

 آسوده ساختن همسايگان از صداي مزاحم آزير دزدگير 

  داراي وب سايت پيشرفته 

 رديابي خودرو بروي نقشه 

 شامل مكان خودرو  ، سرعت خودرو ، وضعيت دزدگير (خودرو شما در روزهاي قبل داشتن كل اطالعات خط سير( 
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 داشتن آرشيوي از تمام فرمانهايي كه شما براي خودرو خود ارسال نموده ايد. 

  سرعت متوسطتعداد توقفهاي خودرو   ته شده با خودرو ، تعداد پاركردن خودرو ، رفاطالعات شامل مقدار مسافت گزارش گيري ، 

 منطقه ممنوعه براي خودرو شماو تعريف   تردد مجاز  براي خودرو  شما عريف محدوت 

  تعريف تعريف حداكثر سرعت مجاز براي خودرو شما 

  از نظر شما(دريافت خطاها  براي وارد شدن خودرو شما به محدودهاي مجاز و يا غير مجاز( 

 دريافت خطاهاي سرعت باالتر از سرعت تعريف شده شما 

  الرم خارج شدن خودرو از محدوده خاصي كه مد نظر شماستآداشتن 

 دريافت مسير حركت خودرو در مناطقي كه خارج از پوشش شبكه موبايل بوده است. 

 توانايي شنود صداي داخل ماشين توسط شما از راه دور 

  كاركردن سيستم بر بسترGPRS با هزينه بسيار كم 

  ري ، دايم اعتبا(قابليت استفاده با هر نوع سيم كارت( 

 نرم افزار  موبايل با قابليت بسيار ساده در استفاده و پيشرفته در كارايي 

  بدون نياز به درآوردن سيم كارت از سيستم(كنترل سيم كارت دستگاه از راه دور( 

 كوچك بودن سيستم و قابليت مخفي كردن ان در خودرو 

 در خودرو راحتي نصب مانند دزدگير 

  پشنآ(داراي باطري پشتبان( 
  

 

  :دزدگيرويژگي )  3
   : برخوردار مي شويد كه اين ويژگيها عبارتند ازيك دزدگير پيشرفته ما از مزاياي شبا نصب اين سيستم 

  ساكت كردن، ،غير مسلح كردن  مسلح كردن،   :كاره  5ريموت صندوق پران و جستجو در پاركينگ  
  متر 100د متر و ديگري با بر 300دو ريموت يكي برد بلند تا 

  ريموت نرم افزاري روي موبايل شما و كار كرد باSMS    كليد 12داراي: 

           ،  ، ،    

   پرسش آخرين و ضعيت دزدگير خودرو             

   SMSفعال سازي ارسال گزارش دزدگير با              

     SMSغير فعال سازي ارسال گزارش دزدگير خودرو با               

  از راه دور    SMSخاموش كردن خودرو با              
  وصل نمودن مدار برق خودرو              

 (Zz State)) در مواقع مورد نياز( از مدار خارج نمودن دزدگير     

     به مدار آوردن دزگير             

  و يافتن مكان خودرو روي نقشه پرسش مكان خودرو         

  تنظيمات پيشرفته سيستم  كارمن          
 

   دريافت گزارشهاي دزدگير روي موبايل باSMS   و بروري وب سايت باGPRS  : 

  ،  شوك سنسور  پخش آالرم صوتي  از موبايل شما  به هنگام تحريك شدن دزدگير و نمايش علت آن از يكي از سنسورهاي چشم الكترونيك

  و يا دربها   
 خارج شدن از محدوده خاص و يا وارد شدن به محدوده خاصمربوطه به  مهاي دريافت آالر(Geo fence)  

 در يافت آالرم سرعت غير مجاز 

 قابليت شنيدن صداي داخل خودرو به صورت مخفي با موبايل شما. 

  :ويژگي رديابي خودرو) 4
  اين كار از طريق . مسير حركت خودرو خود را روي نقشه دنبال كنيد  و.روي نقشه آگاهي يابيد  رو خود هميشه از مكان خود از طريق اينترنت و يا گوشي موبايل خود  شما مي توانيد
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از طريق موبايل خود با و يا  .روي نقشه آگاهي مي بابيدر همچنين شما از كل مسير حركت خودرو در روزهاي قبل ب. صورت مي گيرد www.carmap.co وب سايت پيشرفته 
  .از مكان خودرو روي نقشه آگاهي يابيد SMSارسال يك 

  :به بيان ساده تر
  .از راه دور آنرا كنترل مي نماييد آگاهي مي يابيد و همچنين آنرا با موبايل خود و يا اينترنت  از مكان و يا  وضعيت  خودرو 

  
  
  :تشريح كل سامانه ) 5

  :باشد اجزاي زير ميسامانه شامل كل 
  . كه در خودرو شما نصب مي شود دستگاه كارمن)1
  كه روي موبايل شما نصب مي شود   كارمن نرم افزار موبايل)2
  .طريق اينترنت از هر كجا به آن دسترسي مي يابند ه كاربران براحتي و از ك  www.carmap.co  كارمپ وب سايت  )3
  
  :كارمن  نرم افزار مو بايل پيشرفته تر  ويژگيهاي) 6

  : اين تنظيمات عبارتند از. تا تنظيمات پيشرفته دستگاه را فعال كنيد  نرم افزار مو بايل شما را قادر مي سازد ،عالوه بر كنتر پانل دزدگير
 .)ن و يا نزديكان شما از سرقت خودرو آگاهي يابندمثال عالوه بر شما دوستا(   SMSتعريف كاربران متعدد براي دريافت آالرم دزدگير با  )1

 تعريف شماره مو بايل مديريت سيستم  )2

 )شماره تلفني كه با آن مي خواهيد صداي داخل ماشين را شنود كند( تعريف شماره موبايل شنود  )3

 .براي ارسال به وب سايت GPRSو يا با   SMSتعريف بازه زماني ارسال گزارش خودرو با )4

 .م و ساعت داخلي سيستمتنظمات تقوي )5

 ، شارژ سيم كارت از راه دور ،آگاهي يافتن از ميزان اعتبار سيم كارت GPRSتنظيمات مر بوط به سيم كارت اعم از تعريف اپراتور براي  )6

  .و ديگر دستورهاي معتبر براي سيم كارت كه اپراتورها در نظر گرفته اند
 و سرعت عمليات نصبتنظيمات پيشرفته براي نصاب دستگاه براي راحتي  )7

 بر روي مو بايل شما  SMS آگاهي از مكان خودرو توسط )8

 قابليت تعريف محدوده خاص براي حركت خودرو )9

  (Geo fence)دريافت آالرمهاي  مربوطه به خارج شدن از محدوده خاص و يا وارد شدن به محدوده خاص )10

 در يافت آالرم سرعت غير مجاز )11

 

  :ارمپ ك وب سايت پيشرفته  ويژگيهاي) 7
و يا از طريق .كندمي ارسال  وب سايت كارمپاطالعات دزدگير و ديگر اطالعات مكاني خوردرو را به طور دايم براي  GPRSسيستم به كمك بستر 

گيهاي اين ويژ.از طريق اينترنت به سرور وصل شده خودرو خودر را كنترل كنيد مي توانيد شما. شما مي توانيد به خودرو فرمان ارسال نماييد ،سرور
  :سرور به شرح زير مي باشند

 ارتباط دو طرفه با دزدگير از طريق اينترنت )1

 رديابي آنالين خودرو برروي نقشه )2

 )مثال  كل مسيري كه خودرو شما در هفته گذشته طي نموده را مي توانيد روي نقشه ببينيد. (بررسي تاريخچه حركت خودرو در زمان گذشته  )3

  .اينترنتي گير پيشرفتهدداراي پانل دز )4

 ارسال تنظيمات پيشرفته از طريق اينترنت )5

 خاموش نمودن خودرو با اينترنت به هنگام ضرروري )6

 .دريافت مسير پيموده شده توسط خودرو در مواقعي كه خودرو تحت پوشش شبكه موبايل نبوده توسط سايت )7

 .رافيكيتفكيك مسير پيموده شده در نقاط كور شبكه از نقاط تحت پوشش شبكه به صورت گ )8

 قابليت تعريف محدوده خاص براي حركت خودرو )9

  (Geo fence)دريافت آالرمهاي  مربوطه به خارج شدن از محدوده خاص و يا وارد شدن به محدوده خاص )10

 در يافت آالرم سرعت غير مجاز )11
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  : چگونه خودرو خود را رديابي كنيم) 8
  :.شما مي توانيد از چند روش خودرو خود را رديابي كنيد

به  كامل دزدگير خودرو شبكه موبايل كشور مي باشد در اين روش  اطالعات موقعيت خودرو ، و ضعيت  GPRSاستفاده از بستر مخابراتي  :اول وش ر
 ايت شده و سنام كاربري و رمز  وارد اين با اين وب سايت رفته و با وارد نمودن  ارسال مي شود و شما مي توانيد www.carmap.com  وب سايت 

  .رديابي نماييد (online)خودرو خود را به صورت آني 
. به موبايل  شما  و يا ديگر افرادي كه شما تعيين مي كنيد ارسال مي شود SMSخودرو از طريق دزدگير موقعيت خودرو و اطالعات   : در روش دوم

 به خودرو خود موقعيت آنرا SMSدر روش درخواستي شما با ارسال يك . به صورت درخواستي انجام شود  اين روش مي تواند به صورت اتوماتيك و يا
در روش اتوماتيك سيستم با . مي زند كه اطالعات مورد نياز را براي شما ارسال مي نمايد SMSو سيستم در جواب به شما  يك .سوال مي نماييد 

البته با توجه با . شما را از موقعيت و وضعيت خودرو آگاه مي سازد) اين بازه زماني قابل تنظيم مي باشد( در يك بازه زماني مشخص SMSارسال پياپي 
نيز كار مي  SMSرا توصيه مي كنيم هر چند سيستم با روش  GPRSارسال پياپي با  ما روش GPRSارزان بودن و سريعتر بودن  روش ارسال  

 .ا نصب خواهد شد، كه براحتي مي توانيد سيستم خود را كنترل و مديريت كنيدالبته يك نرم افزار روي موبايل شم.كند

  :سيم كارت دستگاه )9
طراحي و ساخت داخل كشور شده  كارمناز آنجا كه سيستم . احتياج به استفاده از يك سيم كارت داردكارمن براي استفاده از شبكه موبايل سيستم 

استفاده  GPRSشما مي توانيد از سيم كارتهاي اعتباري مجهز به سرويس .بخوبي  تطبيق داده شده است موبايل كشور  هاي شبكه همه بنابراين با
  در سيستم دستورهايي براي مديريت سيم كارت درنظر گرفته شده كه شما از را دور مي توانيد .نماييد كه دراي هزينه بسيار پاييني براي شما مي باشد

  .مثال مي توانيد از راه دور سيم كارت سيستم را شارژ نموده و يا از ميزان شارژ آن آگاهي يابيد. ديريت نماييدم USSDسيم كارت را با دستورهاي 
  


