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دفترچه راهنمای دستگاه C7 Carsimo
بخش اول  :معرفی
 – 1مشخصات فیزیکی
دستگاه  C – 7کارسیمو یک دستگاه ردیابی و امنیت است که با استفاده از شبکه های موبایل و  GPSکار میکند .
مشخصات فیزیکی این دستگاه عبارتند از:
ابعاد

 1/6×5/0× 8/9سانتیمتر

وزن

 65گرم

ولتاژ ورودی

 12 – 24گرم

باتری پشتیبان

باتری لیتیومی قابل شارژ

دمای کارکرد

 20الی  + 85درجه سانتیگراد

محتویات جعبه محصول باید شامل موارد زیر باشد:
 – 1دستگاه C-7
 – 2سیم برق
 – 3یک عدد پیچ گوشتی کوچک
 – 4میکروفن
 – 5رله قطع و وصل
 – 6دفترچه راهنما
** توجه  :پیش از پرداخت موارد ذکر شده را چک نموده و در صورت فقدان هر یک از موارد از دریافت محصول فوق از
فروشنده خودداری فرمایید**
جهت اطالع از نحوه نصب سیمکارت به بخش نصب دستگاه بر روی وسیله نقلیه به بخش  3و اطالع از نحوه عملکرد چراغ
های دستگاه و معانی آن ها به بخش  4در همین راهنمای کاربری مراجعه فرمایید.
 – 2ویژگی ها:
با استفاده از  C-7کارسیمو میتوانید عالوه بر دریافت موقعیت آنی وسیله نقایه خود بر روی نقشه از هشدارها و امکانات
زیر استفاده نمایید:
 – 1هشدار قطع برق خارجی ( در صورت جدا شدن سیم برق دستگاه)
 – 2هشدار حرکت ( در صورت حرکت داده شدن غیرمجاز وسیله نقلیه )
 – 3هشدار باطری کم ( در صورت کم شدن باطری داخلی دستگاه)
 – 4هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیرمجاز
 – 5هشدار سرعت غیرمجاز

 – 6امکان قطع و وصل ( برق وسیله نقلیه)
 – 7امکان دریافت و قطع هشدار SOS
 – 8امکان برقراری تماس صوتی با دستگاه
برای استفاده از موارد باید از اپیکیشن موبایل کارسیمو ( سامانه ردیابی کارسیمو) استفاده نمایید .بدین ترتیب  ،در صورت
فعال بودن هر یک از هشدارهای باال و در صورت وقوع آن ،هشدار بر روی موبایل کاربر پدیدار خواهد شد.
همچنین با استفاده از اپیکیشن موبایل میتوانید هر یک از هشدارهای باال را فعال و غیرفعال نمایید .برای قطع و وصل برق
وسیله نقلیه الزم است از رله استفاده نمایید.
شما میتوانید برای مراجعه به وبسایت ما به آدرس
 www.carsimo.irاز آخرین محصوالت و اطالعات مطلع
شوید و همچنین با کارشناسان کارسیمو در ارتباط باشید.

بخش دوم :نصب سیمکارت
 – 1با استفاده از پیچ گوشتی کوچک موجود درون جعبه محصول  60پیچ درب پشت دستگاه را باز نمایید .این پیچ ها در
شکل  1مشخص شده اند.
 – 2پس از باز کردن درب پشت دستگاه،سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید .این محل با عدد  1در شکل 2
نمایش داده شده است.
همچنین پس از قراردادن سیمکارت دستگاه باید باتری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید .برای این کارباید کلید کوچک
نشان داده شده با عدد  2را در وضعیت  ONقرار دهید.

** توجه  :باتری دستگاه در حالت عادی در وضعیت خاموش قراردارد و باید حتما توسط خود کاربر در حالت روشن قرار
گیرد**

 – 3پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن سیمکارت در جای خود ،درب پشت دستگاه را بسته و شش پیچ آن را محکم
کنید .حتما از کامل بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
 – 4دستگاه را با استفاده از راهنمای نصب موجود در همین دفترچه بر روی وسیله نقلیه خود نصب نمایید .شرکت کارسیمو
توصیه میکند جهت نصب دستگاه و در صورت نداشتن تجربه ی کافی به یکی از نصابان مورد اطمینان مراجعه نمایید.
 – 5سیم سفید به  ACCپشت سوئیچ متصل نمایید.
 – 6سیم زرد را به تحریک رله متصل نمایید .دقت داشته باشید که سیم رله باید به سر مثبت باطری وصل شده و

سیم

های زرد و قرمز رله نیز باید به خط استارت یا پمپ متصل شوند.
 – 7سیم مشکی و بنفش را نیز به ترتیب به دوسر دکمه  SOSمتصل نمایید.
شکل بعد نحوه سیم کشی بدون محافظ ولتاژ را نشان میدهد.
بخش سوم :
جهت نصب دستگاه  C-7بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید:
 – 1ابتدا سیم برق را از جعبه خارج نموده و از سالمت سیم ها اطمینان حاصل نمایید(.در صورت مشاهده هر گونه خرابی
با متخصصین خدمات پس از فروش شرکت کارسیمو تماس حاصل فرمایید).
 – 2سیم برق را به سوکت بیرون آمده از بدنه اصلی دستگاه وصل نمایید.
 – 3سیم قهوه ای و نارنجی را به ترتیب به سر منفی و مثبت میکروفن متصل نمایید.
 – 4سیم مشکی و قرمز ( با فیوز ) را به ترتیب به سر منفی و مثبت باتری متصل نمایید.

بخش چهارم :راهنمای چراغ های دستگاه
دستگاه  C-7دارای سه چراغ اصلی بر روی وجه جلویی خود می باشد .شکل  3این چراغ را نشان می دهد:
 – 1چراغ  : 1این چراغ قرمز است و وضعیت باتری دستگاه را نشان می دهد .هنگام شارژ شدن باطری چراغ روشن است.
هنگامی که شارژ دستگاه بسیار کم می شود ،این چراغ به صورت سریع چشمک میزند.
 – 2چراغ  : 2این چراغ سبز است و وضعیت آنتن دهی سیمکارت دستگاه را نشان می دهد .به صورت عادی این چراغ باید
در هر ثانیه یکبار چشمک بزند.در صورتی که دستگاه آنتن نداشته باشد این چراغ بدون چشمک روشن می ماند.
 – 3چراغ  : 3این چراغ آبی است و وضعیت  GPSرا نشان می دهد .در حالت عادی این چراغ در هر ثانیه یکبار چشمک
میزند .در صورت نبود آنتن  ،GPSاین چراغ به صورت کامل خاموش می شود.

ضمن تشکر از انتخاب و خرید شما خدمتتان مواردی را یادآور می شویم:
این کارت به منزله سند مالکیت دستگاه ردیاب شما می باشد ،لطفا در نگهداری این کارت کوشا باشید ،دستگاه مذکور
دارای  5گارانتی از تاریخ نصب می باشد و در صورت نصب و باز کردن دستگاه ردیابی کارسیمو در مراکز غیرمجاز ضمانت
لغو می گردد.
لطفا اطالعات وارده شده در کارت گارنتی را با دقت وارد نمایید .دقت فرمایید شماره  IMEIدستگاه ردیابی کارسیمو و
کارت گارانتی با هم مغایرت نداشته باشد .در هنگام تحویل دستگاه ردیاب جهت تعمیر داشتن این کارت الزامی می باشد.
در صورت واگذاری یا فروش دستگاه به شخص دیگر به شرط تحویل این کارت باقیمانده دوره گارانتی دارای اعتبار می
باشد .بدیهی است که تشخیص و تایید گارانتی دستگاه ردیاب برعهده کارشناسان کارسیمو می باشد.

در صورت کار نکردن دستگاه به موارد زیر دقت فرمایید:
 . 1از فعال بودن سیم کارت /داشتن شارژ سیم کارت و نداشتن  PINاطمینان داشته باشید.
 . 2از روشن بودن دستگاه و چراغهای روی دستگاه اطمینان داشته باشید.
 . 3از فعال بودن سیم کارت کاربر /داشتن شارژ ( در صورت اعتباری بودن سیم کارت) و فعال بودن اینترنت آن اطمینان
حاصل فرمایید.
 . 4در صورت  2سیم کارت بودن گوشی کاربر فقط شماره ای که بعنوان اَدمین معرفی می شود در حین پیکربندی روشن
باشد (.سیم کارت  2خاموش باشد).

