دستورالعمل نصب دستگاه ردیاب مدل MTR-9025
ابتدا از سوکت مربوطه سیم قرمز را به مثبت و سیم مشکی را به منفی خودرو ( بدنه ) متصل نمایید .سیم بنفش ) (ACCرا بهگونهای نصب
نمایید که فقط در زمانیکه سوئیچ خودرو باز است این سیم دارای ولتاژ باشد .در پیدا کردن و نصب این سیم بسیار دقت نمایید .
سیم طوسى مربوط به خروجى  GPSمی باشد که مى توان از آن در دستگاه هاى جانبی از آن استفاده نمود .سیم نارنجى براى روشن یا
خاموش کردن یك وسیله خارجى در داخل خودرو از سمت مرکز مورد استفاده قرار می گیرد .در صورت وجود این دو سیم و عدم استفاده از
آن را حتما عایق بندى کنید تا از اتصال آن به بدنه جلوگیرى شود.
ولتاژ کار دستگاه از  21تا  12ولت می باشد .آنتن  GSMرا بر روى سوکت تعبیه شده بر روی دستگاه ) (GSM ANT.قرار داده و مهره آن را
محکم نمایید .آنتن  GPSرا نیز بر روی دستگاه ) (GPS ANT.قرار داده و مهره آن را محکم نمایید (در مدلهای سوکت دار)  GPS .دستگاه را
حتی االمکان دور از دید و در مکانی مناسب جهت دریافت امواج ماهوارهها از آسمان با چسب دو طرفه متصل نمایید( .برای مثال پشت شیشه
جلو یا عقب ،روی کنسول  ،داخل دریچه هواکش) .دستگاه را در ج ای مناسب دور از دسترس و دید ثابت نمایید .سوکت نری را بر روی
مادگی جا بزنید .روشن شدن چراغ قرمز و پس از  21ثانیه چشمك زدن چراغ زرد رنگ نشان از نصب صحیح و عملکرد درست دستگاه می
باشد.

موفق باشید
مدیر بخش سخت افزار و الکترونیك

سیم مشکی – اتصال بدنه ( منفی )
سیم قرمز – ولتاژ باتری ( مثبت )
سیم بنفش – ولتاژ سوییچ ( ) ACC
سیم طوسی – خروجی GPS
سیم نارنجی – خروجی سوییچ ولتاژ
سیم مشکی – اتصال بدنه ( منفی )

