TR-150
อุปกรณติดตามรถยนต และทรัพยสิน
คูมือการใชงานอยางงาย
เวอรชั่น 0.91

การใส SIM และแบตเตอรี่

y ใชเหรียญบาท หรือไขควง คลายสกรูบนฝาหลัง

y ยกฝาหลัง และเลื่อนออกตามรูป
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y เลื่อนชองใส SIM ตามแนวลูกศร แลวเปดยกขึ้น
y ใส SIM เขาในชอง หันดานคอนแทคคว่าํ ลง ใหมุมตัดของแผน SIM อยูบนซาย
ตามรูป

y เสียบขั้วสายแบตเตอรี่ ระวังตองใหสายสีแดงอยูด
 านบนเทานั้น ตามรูป

y ตั้งคาสวิทชเลือก 2 และ 3 อยูที่ตําแหนง ON
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การติดตั้ง USB ไดรเวอร

y ใสแผน CD เขาในคอมพิวเตอร หนาตางติดตั้งจะปรากฏโดยอัตโนมัติ คลิกที่
Install USB Driver เพื่อติดตั้ง USB ไดรเวอร
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การติดตั้งโปรแกรม Call Center

y คลิกที่ Install PC Software เพื่อติดตั้งโปรแกรม Call Center ทําตามคําแนะนําจน
จบกระบวนการ
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การตั้งคา TR-150
1. ตอสาย USB จาก TR-150 ไปยังคอมพิวเตอร
2. กดปุมเปดประมาณ 3-4 วินาที เพื่อเปดเครือ
่ ง ไฟแสดงสถานะสีแดง จะสวาง
ซึ่งแสดงวาอยูในโหมดตั้งคาแลว
3. เริ่มเปดโปรแกรม Call Center
4. คลิก Device > TR-150 Setup เลือก COM Port ถาไมทราบวา COM Port
ใด คลิกที่ Scan COM Port ก็จะพบ COM Port Succeed คลิก OK แลวจึง
คลิก Setup เพื่อเขาหนาตางตัง้ คาตอไป
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5. ใหจดคา IMEI เก็บไวใชงานภายหลัง
• User Name ใสชื่อเครื่อง
• Phone Number เบอรโทรศัพทของ SIM
• Maximum GPS Fixing Time เลือกคาเปน 1
• Default Report Mode เลือกคาเปน Immediate Report
• Report Format เลือกคาเปน Format0
• SOS Number ใสเบอรโทรศัพทที่ตองการสง SOS ในชอง 1, 2 หรือ 3
6. คลิก OK แลวถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร
7. กดปุมปด TR-150
8. ตั้งสวิทชเลือก 3 เปน OFF (สวิทช 2 ยังคงเปน ON)
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หมายเหตุ
1. การเปลี่ยนแปลงสวิทชเลือก 1, 2, 3 หรือ 4 จะตองปดเครื่องกอนทุกครั้ง
2. การตั้งสวิทชเลือก 1 เปน ON จะใชในการณีตอสายใชกับแบตเตอรี่รถยนต
โดยตรง เครื่องจะทํางานตลอดเวลา แบตเตอรี่ของเครื่องจะสํารองไวใชงาน
เมื่อหยุดใชกับแบตเตอรี่รถยนต
เริ่มตนใชงาน
กดปุมเปดเครื่องคางไว 3-5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกระพริบ 2 ครัง้ ไฟ
GSM สีฟาจะกระพริบ 1 ครั้งตอวินาที ตอมาเมื่อจบกระบวนการในเครื่องแลวก็จะ
กระพริบ 1 ครั้งตอ 3 วินาที ไฟ GPS สีเขียวจะเปดคางเพื่อจับสัญญาณ
TR-150 จะสง SMS กลับมายังโทรศัพท เมื่อจับสัญญาณ GPS ไดหรือไมได
ภายใน 1 นาที ก็จะสง SMS แจงกลับมาใหทราบ
ตัวอยางรายงาน
y ยืนยันเปดเครื่อง ?0,354112012708959,OK!
การใชงานดวยคําสั่งอยางงาย
1. ลอมเขตพืน
้ ที่ สง SMS คําวา g ไปยัง TR-150 ก็จะลอมเขตพื้นที่ไวในรัศมี
250 เมตร เมื่อ TR-150 ถูกพาออกนอกพื้นที่นี้ ก็จะโทรกลับมาเพื่อเตือนวามี
การเคลื่อนยายออกนอกเขตแลว เมื่อรับโทรศัพทก็จะไดยินเสียงรอบขางพรอม
กันนั้น TR-150 ก็จะสงรายงานพิกัดตําแหนงมาใหทราบทาง SMS ทุก 30
วินาที ตอเนื่องจนกวาจะสงคําสัง่ off เพื่อใหหยุดรายงาน
ตัวอยางรายงาน
y ยืนยันตั้งลอมเขตพื้นที่

Geofence ON :
E10038.8712,N1341.7759OK!
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y แจงรายงานตําแหนงเมื่อออกนอกเขต
Emergency
TR-150
2007/12/4
16:23:14
N1341.6335,E10038.8449
Speed 3.13 km/hr
Distance 265 m
GPS fixed
EMERGENCY
TR-150
2007/12/4
16:23:54
N1341.6098,E10038.8411
Speed 2.30 km/hr
Distance 309 m
GPS fixed

y
y
y
ในกรณีจอดรถในบริเวณที่รับสัญญาณไมได เชน ในตึกหรือชั้นใตดินเมื่อสงคําสั่ง
g ไปแลว TR-150 จะเริ่มทํางานและคอยจนกวาไดรับสัญญาณ GPS เชน เมื่อรถถูก
นําออกมานอกอาคาร ก็จะเริ่มลอมเขตพื้นที่ ณ จุดทีไ
่ ดรับสัญญาณ เมื่อรถถูกนําหาง
ออกไปเกินกวารัศมี 250 เมตรจากจุดที่รบ
ั สัญญาณไดก็จะโทรกลับมาเตือนและแจง
รายงานพิกด
ั ตําแหนงทุก 30 วินาทีเชนเดิม
ตัวอยาง รายงานขณะเครื่องรอจับสัญญาณ GPS

Geofence Setting….
2. ปดการลอมเขตพื้นที่ สงคําสั่งคําวา off ไปยัง TR-150 เพื่อหยุดการลอมเขต
พื้นที่ หยุดการรายงานพิกด
ั ตําแหนง
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3. รายงานพิกด
ั ตําแหนง สงคําสั่งคําวา r ไปยัง TR-150 เครื่องจะจับสัญญาณ
แลวแจงพิกัดกลับมา

Position report :
TR-150
2007/12/4
16 : 24 : 32
N1341.5807,E10038.8589
GPS fixed
4. การฟงเสียงรอบขาง สงคําสั่ง c ไปยัง TR-150 เครื่องจะโทรกลับมาเมื่อ
รับสายก็จะฟงเสียงรอบขางได
5. สงสัญญาณ SOS ในกรณีใช TR-150 ติดตามบุคคล ผูถือ TR-150 สามารถกด
ปุม SOS คางไว 3 วินาที เพื่อสงสัญญาณแจงพิกด
ั ตําแหนงมาที่
โทรศัพทมอ
ื ถือที่ตั้งคาไวได
ตัวอยาง การสงคําสั่ง SMS นอกเหนือจากคําสั่งอยางงาย
1. สงคําสั่งขอพิกัดตําแหนง 1 ครัง้ ใหรายงานไปที่ 0866125252 พิมพขอความ
SMS ตามตัวอยางแลวสงไปยัง TR-150
?0,354112012708959,0,0866125252!
IMEI

เบอรโทร

2. สงคําสั่งขอรายงานพิกัดตําแหนง 10 ครั้ง ทุก 60 วินาที ใหรายงานไปที่
0866125252 พิมพขอ
 ความ SMS ตามตัวอยางแลวสงไปยัง TR-150
?1,354112012708959,60,10,0,0866125252!
IMEI

รายงานทุก 60 วินาที รายงาน 10 ครั้ง

เบอรโทร

3. สงคําสั่งขอรายงานพิกัดตําแหนงตอเนื่องทุก 3600 วินาที ใหรายงานไปที่
0866125252 พิมพขอ
 ความ SMS ตามตัวอยางแลวสงไปยัง TR-150
?1,354112012708959,3600,0,0,0866125252!
IMEI

รายงานทุก 3600 วินาที รายงานตอเนื่อง เบอรโทร

4. สงคําสั่งหยุดรายงาน (ใชในการณีรับรายงานหลายครั้ง หรือตอเนื่อง) พิมพ
ขอความ SMS ตามตัวอยางแลวสงไปยัง TR-150
?2,354112012708959,0,0866125252!
IMEI
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5. สงคําสั่งลอมเขตพื้นที่รัศมี 300 เมตร และใหรายงานตําแหนงเมื่อออกนอก
พื้นที่ 10 ครั้ง ทุก 30 วินาที พิมพขอความตามตัวอยางแลวสงไปยัง TR-150
?4,354112012708959,C,E10038.8589,N1341.5807,300,out,
30,10,0,0866125252!
อธิบายคําสั่ง
?
เริ่มคําสั่ง
4
รหัสคําสั่งลอมเขตพืน
้ ที่
354112012708959 IMEI ของเครื่อง
C
ลอมเขตเปนวงกลม
E10038.8589
ลองติจด
ู ทีต
่ ําแหนงเครื่อง(100องศา 38.8589 ลิปดา)
N1341.5807
ละติจด
ู ที่ตาํ แหนงเครื่อง(13องศา 41.5807 ลิปดา)
300
รัศมี 300 เมตร
Out
ออกนอกเขตพืน
้ ที่
30
รายงานทุก 30 วินาที
10
รายงาน 10 ครั้ง
0
รูปแบบรายงาน
0866125252
เบอรโทรที่ใหแจงรายงานกลับ
6. สงคําสั่งกันเขตพื้นทีร่ ัศมี 300 เมตร ใหรายงานตําแหนงเมื่อเครื่องเขามาใน
พื้นที่ รายงาน 10 ครั้ง ทุก 30 วินาที พิมพขอความตามตัวอยางแลวสงไปยัง
TR-150
?4,354112012708959,C,E10038.8589,N1341.5807,300,in,
30,10,0,0866125252!
อธิบายคําสั่ง
?
เริ่มคําสั่ง
4
รหัสคําสั่งลอมเขตพืน
้ ที่
354112012708959 IMEI ของเครื่อง
C
ลอมเขตเปนวงกลม
E10038.8589
ลองติจด
ู ทีต
่ ําแหนงเครื่อง(100องศา 38.8589 ลิปดา)
N1341.5807
ละติจด
ู ที่ตาํ แหนงเครื่อง(13องศา 41.5807 ลิปดา)
300
รัศมี 300 เมตร
in
เขาในเขตพื้นที่
30
รายงานทุก 30 วินาที
10
รายงาน 10 ครั้ง
0
รูปแบบรายงาน
0866125252
เบอรโทรที่ใหแจงรายงานกลับ
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คําแนะนําเพิ่มเติม
1. ควรตรวจสอบการใส ซิมการด ใหเรียบรอยทุกครั้ง เพือ
่ ใหเครื่องสามารถใช
งานไดตามปกติ
2. ในกรณีใชซิมการดแบบเติมเงิน ตองมั่นใจวายังมีจํานวนเงินเหลือเพียงพอตอ
การใชงาน มิเชนนั้นเครื่องจะไมสามารถสงขอความ SMS หรือโทรกลับได
3. ในการสงคําสั่ง g เพือ
่ ลอมเขตพื้นที่ ควรตรวจสอบการตอบกลับของเครื่อง
เชน Geofence OK หรือ Geofence Setting กอนที่จะออกจากรถหรือ
ทรัพยสินของทานทุกครั้ง เพื่อทีจ
่ ะแนใจวาคําสั่งไดรับการดําเนินการแลว
เนื่องจากการสง SMS ในบางพื้นที่หรือบางเวลาอาจมีการใชงานในเครือขาย
มากจนเกิดความลาชาในการตอบกลับหรือไมตอบกลับมาเลย ดังนั้นเมื่อไมได
รับการยืนยันคําสั่งภายใน 2-3 นาที ควรจะสงคําสั่ง off เพื่อปดการทํางานไป
กอนแลวดูการตอบกลับมาวา Geofence off หรือไม ถามีก็สงคําสั่ง g ไปอีก
ครั้ง เมื่อเครื่องยืนยันคําสั่งกลับมา ก็แสดงวาพรอมใชงานแลว
4. การใชงานเครื่องจนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงเปนเวลานาน อาจเกิดปญหาในการ
ชารจไฟไมเขา ถามีอาการดังกลาว ใหเปดฝาเครื่องแลวถอดสายแบตเตอรี่
ออก แลวเสียบสายชารจไฟ (ชารจในบานหรือในรถ) จากนั้นจึงเสียบสาย
แบตเตอรี่ลงไปอีกครั้ง (เสียบขั้วสายใหถูกตอง) ก็จะชารจไฟไดตามปกติ
5. ในการตรวจเช็คตําแหนงหรือลอมเขตพื้นที่ เครื่องจะทําการคนหาสัญญาณ
GPS อยางตอเนื่อง จึงอาจจะกินกําลังไฟมากกวาปกติ ดังนัน
้ เมื่อไมไดใชงาน
ควรใหเครื่องอยูในสภาวะเตรียมพรอม โดยการสงคําสั่ง off เพือ
่ ปดการทํางาน
GPS ก็จะประหยัดพลังงานและอยูในสภาวะเตรียมพรอมไดนาน
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