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1. ความปลอดภัย 
 
● เพื่อลดความเสี่ยงจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาโปรดปฎิบัติตามรายละเอียดดังตอไปนี้  
 
● การใชแบตเตอรี:่  
1 แบตเตอรี่อาจระเบิดไดหากใชงานไมถูกตองหรืออยูในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูงมาก  
2 ประจุไฟแบตเตอรี่ในที่แหงและเย็น  
3 แบตเตอรี่ที่ใหมาในชุดไดรับการอนุมัติจากผูผลิตใหใชกับ TR-206 แลว หากใชแบตเตอรี่อื่นที่ไมได
รับการอนุมัติจากผูผลิตอาจเกิดความเสียหายกับอุปกรณ tracker หากคุณตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่
กรุณาติดตอผูขาย GlobalSat ในทองถิ่น  
4 กรุณาทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมไดใชงาน ตามระเบียบทองถิ่นของคุณ  
 
● คนที่ใชเครือ่งกระตุนหัวใจ (pacemakers) ควรเก็บ TR-206 ใหหางจากเครื่องกระตุนหัวใจ มากกวา 
20 ซม. (6 นิ้ว) ไมควรเก็บTR-206 ในกระเปาหนาอก การทําเชนนี้สามารถสรางสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องกระตุนหัวใจของคุณ  
 
● ปด TR-206 เมื่ออยูใกลอุปกรณทางการแพทย  
 
● ปด TR-206 เมื่ออยูในเครื่องบิน ไมทําเชนนั้นสามารถทําใหเกิดการรบกวนกับเครื่องบินได  
 
● อยาใช TR-206 ที่สถานีบริการน้ํามันหรือในพื้นที่ไวไฟสูง  
 
● การใชTR-206 จะตองไมรบกวนหรือถูกรบกวนโดยสถานีกระจายเสียงตามกฎหมาย  
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2. แนะนํา TR-206  
 
TR-206 เหมาะสําหรับเด็กและผูสูงอายุ พนักงานสงเอกสาร พนักงานขับรถ หรือนําไปประยุกตใชใน
แบบตางๆ TR-206 เปนทั้งเครื่องติดตามดวยดาวเทียม GPS และ เปนโทรศัพทมือถือ ใชส่ือสารดวย
เสียงสองทางเพื่อติดตอกับผูที่มีความสําคัญตอคุณ สามารถโปรแกรมหมายเลขโทรศัพท 20 เลขหมาย 
หรือโทรออกโดยกดปุมโทรดวนที่มีมาให 4 ปุม นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ประจุสูงทําใหใชงานไดยาวนาน 
ใชงานงาย TR-206 ยังมาพรอมกับปุม SOS แจงเหตุฉุกเฉินเพื่อสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนด อุปกรณยังสามารถบันทึกขอมูลการเดินทางและตําแหนงภูมิศาสตร (geo-tag) สงคําสั่งผาน
คลื่น"Over Air (OTA)" ไปยังเครื่องติดตาม ทานยังสามารถตั้งคาฟงกชัน “รั้วภูมิศาสตร (Geo – 
fence)” เพื่อกําหนดพื้นที่ เมื่ออุปกรณออกจากพื้นที่จะแจงเหตุไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด 
  
คุณสมบัติ  
 รองรับระบบ GSM 850/900/1800/1900MHz  
 การสื่อสารแบบ Voice / SMS / GPRS  
 GPS Omni - directional พรอมเสาอากาศ GSM แบบภายในตวั  
 ชิปเซ็ต GPS ความไวสูง  
 การสื่อสารสองทาง ดวยเสียง  
 ติดตามไดทันทีผานทางอินเทอรเน็ต / ติดตามสถานที่ใหบริการอินเทอรเน็ต 
 บันทึกรายชื่อในสมุดโทรศัพทได  20 หมายเลข 
 มีปุมฉุกเฉิน  
 ตั้งคาระยะไกลโดย SMS หรือ GPRS หรอืตั้งโดยตรงผานการเชื่อมตอ USB  
 กําหนดรั้วภูมศิาสตรได 
 สง SMS ขอมูลการติดตามใหหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดหรือแจงเตือนเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา  
 มีการตรวจจับการสั่นสะเทือน  
 ใชแบตเตอรี่ประจุไฟ Li - ion 1100 mAh แบบเปลี่ยนได 
 มีฟงกชันนาฬิกาปลุก  

   

3. รายละเอียดผลิตภัณท  
GSM Module:  GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 10  
GPS Chipset:  chipset GPS ความไวสูง  
Frequency:  L1, 1575.42 MHz  
C/A code:  1.023 MHz chip rate  
ชองสัญญาณ:  66 ชอง  
Antenna Type:  Omni - directional GPS 
ขอมูลหลัก:  WGS - 84  
อุณหภูมิการใชงาน:  -20 ° ถึง 60 ° C  
อุณหภูมิประจุไฟ:  0 ° ถึง 45 ° C  
อุณหภูมิการเก็บรักษา:  -20 ° ถึง 75 ° C  
ความชื้น:  5% to 95% Non - condensing  
ขนาด:  84.5 มม. (ยาว) x 42.2 มม. (กวาง) x 17.2 มม. (หนา)  
น้ําหนัก:  70g  
แบตเตอรี่:  Li - ion 1100 mAh 
แรงดันการประจุไฟ:  DC 5V  
เวลารอรับสาย (Standby) (GPS ปด GSM เปด): ประมาณ 1 อาทิตย  
เวลารายงานการติดตาม (รายงานทุก 60 วินาที): 10 ~ 13 ชั่วโมง (ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม)  
เวลาสนทนา:  2 ~ 3 ชั่วโมง  
USB Port:  Mini USB, ใชเชื่อมตอกับ PC และประจุไฟ  
Sensor:  Motion sensor  
Certification:  CE, FCC, NCC, RoHS  
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4. การเริ่มตน  

อุปกรณที่มมีาในกลอง  
 

 
 

เตรียมซิมการดของคณุเพื่อเปดใช GPRS  
ติดตอผูใหบรกิาร GSM เพื่อใชงานฟงกชัน GPRS และขอขอมูล APN, ชื่อผูใชรหสัผูใชและติดตั้งซิม
การด  
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ขั้นตอนการติดตั้งซิม มีดังนี้  
1. ปลดล็อคฝา 
2. เปดฝาครอบแบตเตอรี่ตามทิศทางลูกศร 
3. เปดฝาครอบแบตเตอรี่  
4. เอาแบตเตอรี่ออก 
5. ใสซิมการดเขาไปในชองซิมที่แสดงบนอุปกรณ 
6. ใสแบตเตอรี่กลับสูแบตเตอรี่และวางฝาครอบแบตเตอรี่กลับ  
 

 

การประจุไฟแบตเตอรี ่ 
ควรประจุไฟไมนอยกวา 5 ชั่วโมงในการใชงานครั้งแรก 
ใชแบตเตอรี่ที่ผูผลิตกําหนดสําหรับ TR-206 tracker เทานั้นการใชแบตเตอรี่อื่นอาจทําให  อุปกรณ
เสียหายได หากคุณตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย  
   

การเปด / ปด TR-206  
เปด: กดปุม Power 3 วินาที LCD และ backlighting จะเปด หากคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก TR-206 จะ
ปรับเวลาหลังจากรับสัญญาณ GPS ไดแลว  
   
ปด: กดปุม Power 3 วินาที จะมีคําวา"Shutting down"จะปรากฏบนหนาจอกอนปดเครื่อง 
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5.  การใชงานTR-206 
 
ดานหนาและดานขาง  

 
   
ดานหลังและดานลาง  

 
 

(1) ลําโพง ที่ใชในการฟงเสียงสนทนา  
 
(2) จอในโหมดสแตนดบายจะแสดงเวลาและสถานะการติดตาม  
 ระหวางโทรศัพทจะแสดงเวลาพูด  
 เมื่อมีสายเรียกเขาจะแสดงหมายเลขโทรศัพทของสายเรียกเขา  

 
(3) ปุมโทรศัพทสีเขียว 
รับสาย:   เมื่อมีสายเรียกเขากดเพื่อรับสายโทรศัพท 
แสดงรายการโทร: ในโหมดสแตนดบายใชแสดงรายการโทร 
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เลือกรายการ:  ใน"การตั้งคาเมนู"เพื่อยืนยันการตั้งคา 
ปลดล็อคปุมกด:  เมื่อปุมกดถูกล็อค กดปุมโทรดวนที่ 3 จากนั้นกดปุมนี้เพื่อปลดล็อค 
 
(4) ปุมโทรดวน 1 
กดคาง: โทรหาหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนารายการที่ 1 
เพิ่มปริมาณ: ระหวางโทรศัพทกดเพื่อเพิม่ระดับเสียง 
เลื่อนขึ้น: ในการตั้งคาเมนูกดปุมนี้จะเลื่อนขึ้น 
เขาถึงเมนูตั้งคา: ในโหมดสแตนดบายกดเพื่อเขาถึงการตั้งคา Menu.  
 
(5) ปุม Power  
กดคาง: ปดเครื่อง 
ปฏิเสธ: เมื่อมีสายเรียกเขาหรือระหวางโทรศัพทกดเพื่อปฏิเสธหรือวางสาย 
ออก: ใน"การตั้งคาเมนู"กดเพื่อยกเลิกการตั้งคาและกลับไปยังหนาลาสุด  
 
(6) ปุม SOS  
กดคาง: เพื่อสงขอความฉุกเฉินไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด 
การเชื่อมตอ GPRS:  กดเพื่อเชื่อมตอกับบริการเซิรฟเวอรของคุณทาง GPRS  
 
(7) ปุมโทรดวน 2  
กดคาง: โทรหาหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนารายการที่ 2 
ในโหมดสแตนดบาย: กดเพื่อเขาสูสมุดโทรศัพท  
 
(8) ปุมโทรดวน 3  
กดคาง: โทรหาหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนารายการที่ 3 
ลดเสียง: ในระหวางการโทรกดเพื่อลดระดับเสียง 
ปลดล็อคปุมกด: ในโหมดสแตนดบายกดปุมนี้แลวกด"โทรออก"เพื่อปลดล็อคปุม 
  
(9) ปุมโทรดวน 4  
กดคาง: โทรหาหมายเลขที่กําหนดไวลวงหนารายการที่ 4 
 
(10) ไมโครโฟนสําหรับการใชโทรศัพท  
 
(11) รูใชสําหรับแขวนเชือกคลอง  
 
(12) ฝาครอบแบตเตอรี่ การเปดฝาครอบแบตเตอรี่ใหเลื่อนล็อคไปทางซาย หากเลื่อนไปล็อคไป
ทางขวาจะล็อคฝาครอบแบตเตอรี่  
 
(13) ลําโพงใชในการเปลงเสียงเรียกและเสียงนาฬิกาปลุก  
 
(14) Mini USB Port ใชสําหรับประจุไฟ TR-206, หรือตั้งคาโดยการเชื่อมตอไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณ 
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โหมดสแตนดบาย  
ไอคอนแสดงสถานะ  
 

 

 
ยิ่งมีแถบมากยิ่งมีความแรงของสัญญาณมาก 

 
สถานะพลังงานแบตเตอรี่  

 
จะแสดงเมื่อมีการตั้งคาใหเสียงเรียกทํางาน 

 
จะแสดงเมื่อมีการตั้งคาใหระบบสั่นทํางาน 

 
จะแสดงเมื่อมีการตั้งคาใหนาฬิกาปลุกทํางาน 

 
จะแสดงเมื่อฟงกชันบันทึกขอมูลภูมิศาสตรทํางาน 

 
จะแสดงเมื่อมีการล็อคปุม 

 

จะแสดงเมื่อมีการตรึงสัญญาณ GPS ได 

เมื่อยังไมสามารถตรึงสัญญาณได 
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ขอความแสดงผล  

 
   
ขอความสถานะ(Status Message):  แสดงสถานะติดตามปจจุบัน ตัวอยางเชนรายงานตามระยะเวลา, 

Missed Call, Low Battery, นาฬิกาปลุกและอื่นๆ  
 
เวลาทองถิ่น (Local Time):  แสดงเวลาทองถิ่นหลังจากตั้งคาโซนเวลาของคุณแลว โซนเวลา

เริ่มตนเปน GMT +00:00 ถาไมตั้งคาโซนเวลาจะทําใหการ
แสดงผล วันที่และเวลาไมถูกตอง  

 
รายการโทร (Call List): แสดงรายการโทรลาสุดที่โทรออก, รับสายและสายที่ไมไดรับ  
 
วันที่ (Date):  แสดงวันที่ปจจุบัน การใชครั้งแรกวันที่กําหนดเปนคาโรงงาน และ

จะถูกปรับใหเปนวันที่ปจจุบันหลังจากไดรบัสัญญาณ GPS แลว 
 
หมายเหต:ุ  
1 : เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และยืดเวลาปฏิบัติการ ไฟ backlight จะถูกปดหลังจากไมใชงาน 10 
วินาที LCD จะถูกปดหลังจากไมใชงาน 30 วินาที  
2 : หลังจากไดรับสัญญาณ GPS, TR-206 จะแสดงเวลาและวันที่ ทองถิ่นที่ถูกตอง  
   
   

การล็อคปุม  
 
เพื่อปองกันกดปุมโดยไมตั้งใจ เครื่องจะล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติหลังจากไมไดใชงาน 10 วินาที  
เมื่อปุมกดถูกล็อคล็อคไอคอนจะแสดงในตัวอยางดานลาง  
 

 
 
คุณสามารถปลดล็อคปุมกดโดยการกดปุม"ลง" แลวตามดวน"โทรออก"  
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6. ฟงกช่ันการโทร  

การโทร  
● คุณสามารถกําหนดรายชือ่ในสมุดโทรศัพทของคุณ ไดถึง 20 เลขหมาย (โปรดดูขอที่ 11 การเพิ่ม
รายชื่อในสมุดโทรศัพทของคุณ)  
● มีปุมกดโทรดวน 4 ปุม หมายเลขที่โทรจะเปนสี่หมายเลขแรกของรายชื่อในสมุดโทรศัพท 
คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนั้นๆโดยการกดคาง 
  

 
● การโทรศัพทไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพทของคุณ: กดปุม"ซาย"เพื่อเขาสูสมุดโทรศัพทของคุณ
และใชปุม "ขึ้น"และปุม"ลง" เพื่อไปยังรายชื่อที่ตองการแลวกดปุม "โทรออก/รับสาย" หากคุณตองการ
ยกเลิกการโทรกดปุม"วางสาย"  
 

รับสายหรือปฏิเสธการรับสาย  
●เมื่อมีสายเรยีกเขากดปุม"โทรออก/รับสาย"เพื่อรับสาย ดังแสดงในภาพดานลาง  
 

 
 
●ในการปฏิเสธสายหรือวางสายกดโทรศัพทปุม"ปฏิเสธ" ดังแสดงในภาพดานลาง  

 
 

ปรับระดับเสียงหูฟงในระหวางการโทรศัพท  
●การปรับระดับเสียงหูฟงในระหวางการโทรศัพท กดปุม"ขึ้น"เพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือ"ลง"เพื่อลดระดับ
เสียง  
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7. สมุดโทรศัพท  
คุณสามารถคนหารายชื่อที่ตองการในสมุดโทรศัพทดังนี้  
 
กดปุม # 2 เพื่อเขาสูสมุดโทรศัพทของคุณ และคุณสามารถตั้งคา ชื่อและหมายเลขโทรศัพท ในสมุด
โทรศัพทไดถึง 20 รายชื่อ 

 
     
หลังจากเขาที่สมุดโทรศัพทโปรดดูภาพดานลางเชนการดําเนินการ  
   
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

โทรออกไปยัง
หมายเลขที่
แสดง

เลื่อนไปที่ราย
ลาสุด  

กดเพื่อกลับไป
เมนูหลัก  

เลื่อนไปที่ราย
ถัดไป  
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8. รายการโทร  
คุณสามารถกดที่"โทรออก/รับสาย" เพื่อแสดงรายการโทร โดยเครื่องจะบันทึก สายโทรออก, รับสาย
และสายที่ไมไดรับ อยางละ 10 รายการ หากมีมากกวา 10 รายการ รายการลาสุดจะแทนที่รายการที่เกา
ที่สุด  
     

 
 
หลังจากเขาที่รายการโทรโปรดดูแผนภาพดานลางเพือ่ดําเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
 

โทรไปยัง
หมายเลขที่ปรากฏ
บนหนาจอ 

สลับรายการโทร
ออก / รับสาย 

กลับไปยังหนาจอ
หลัก 

เลื่อนไปยังบันทึก
การโทรลาสุด 

สลับสายโทรออก 
/ รับสาย / สาย
พลาด

เลื่อนไปที่บันทึก
การโทรถัดไป  
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9. การตั้งคาของ Tracker  
คุณสามารถเขาสูเมนูการตั้งคา โดยกดปุม"ขึ้น"หรือ"ลง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
มีการตั้งคาในเมนูการตั้งคาตามที่แสดงดานลางนี้  
1) ส่ันและเสียง  
2) ความดัง 
3) นาฬิกาปลุก  
4) บันทึกขอมูลภูมิศาสตร (Logger)  
5) ล็อคปุม  
6) วันที่และเวลา  
   

โหมดสั่นและเสียง 
มีใหเลือกได 3 แบบคือ "เสียง"เทานั้น หรือ"ส่ัน"เทานั้น และ"ส่ันและเสียง"  

 

ความดังเสยีงเรียก 
มีใหเลือกได 4 ระดับ คอย, กลาง, ดัง และแบบจากคอยไปดัง  

 

เลือกรายการที่เนน
ไว 

กดเพื่อเขาสูเมนู
การตั้งคา 

รายการที่เนน 

ออกจากเมนูการ
ตั้งคา 
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นาฬิกาปลุก  
หลังจากเขาเมนูนาฬิกาปลุกกดปุม"ขึ้น"หรือ"ลง"เลือกนาฬิกาปลุกแลวกด"โทรออก/รับสาย" เพื่อเลือก 
   

 
 
ความถี่สําหรบันาฬิกาปลุกมี 4 แบบคือ: ทุกวัน, ซ้ําประจํา, เมื่อเวลาหนึ่งๆ, และปดการใชงาน หลังจาก
เลือกความถี่ใหคลิกที่"โทรออก/รับสาย" เพื่อบันทึกการตั้งเวลาปลุก  
 

 

การบันทึกขอมูลการเดินทาง 
หลังจากเขาถึง"ตั้งคา Data Logger"คลิกที่"โทรออก/รับสาย" เพื่อเลือก เครื่องติดตามจะเริ่มบันทึก
ตําแหนง GPS และบันทึกขอมูลในหนวยความจํา กด"โทรออก/รับสาย"อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก (ถามี
หนวยความจําไมเพียงพอขอมูลลาสุดจะแทนที่ขอมูลเกาที่สุดกอน  
         

 
    

Auto Key Lock  
หลังจากเขาถึงเมนู "Auto Key Lock" การตั้งคาทําโดยการกด "โทรออก/รับสาย" หลังจากเปดฟงกชัน
ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไมใชงาน 10 วินาที  
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วันที่และเวลา  
เพื่อตั้งที่เหมาะสมของ "Time Zone", "Daylight Saving" และ "Time Format" ในเมนูวันที่และเวลา
การตั้งคาตามดานลางขั้นตอน  
Time Zone: ใชปุม"ขึ้น"และปุม"ลง" ถึงเขตเวลาของคุณ(ประเทศไทย = +7) และกด"โทรออก/
รับสาย"เพื่อเลือก  
 

 
 

Daylight Saving: ใชปุม"ขึ้น"และปุม"ลง"เลือกเวลามาตรฐานหรือปรบัเวลาตามฤดกูาล(ไมใชสําหรับ
ประเทศไทย) แลวกด "โทรออก/รับสาย"เพื่อบันทึกการตั้งคา 

 
   
เวลารูปแบบ : ใชปุม"ขึ้น"หรือปุม"ลง" เพือ่เลือก"24 ชั่วโมง"การตั้งคาหรือ"AM / PM" การตั้งคาตาม
รูปแบบเวลาแลวกด"โทรออก/รับสาย"เพื่อบันทึกการตั้งคา 
  

 
   
 

10. การใชงานประจํา  

การรับ / วางสายโทรศัพท  
●เมื่อมีสายเรยีกเขา; คุณสามารถกด"โทรออก/รับสาย"เพื่อรับสายโทรศัพท  
 

 
 
●ในการปฏิเสธสายหรือวางสายโทรศัพทกดปุม"ปฏิเสธ"  
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ปรับระดับเสียง  
●ในระหวางการโทรคุณสามารถใชปุมปุม"ขึ้น"เพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือปุม"ลง"เพื่อลดระดับเสียง  
 

 
 

การโทรจากปุมโทรดวน การโทรปกติ และสมุดโทรศัพท  
● การเพิ่มรายชื่อในในสมุดโทรศัพทคุณคุณตองใช TR-206 Device Utility ซึ่งมีความจุเก็บไดถึง 20 
หมายเลข  
● ส่ีลําดับแรกในสมุดโทรศัพทของคุณใชเปนตัวกําหนดสําหรับปุมโทรดวน โดยกดปุมคางไวสําหรับโทร
ติดตอ โปรดดูแผนผังดานลางของตําแหนงของปุมโทรดวน 
   

 
 
● การเขาถึงสมุดโทรศัพทใหกด ปุม2 (หรือไอคอนสมุดโทรศัพท) และใช ปุม# 1 หรือ ปุม# 3 ปุมเพื่อ
คนหารายการโทรศัพทเมื่อคุณพบรายการที่ตองการใหกดปุม"โทรออก/รับสาย"เพื่อโทรออก หาก
ตองการยกเลิกการโทรกดปุม"ปฏิเสธ"  
 
การสงขอความฉุกเฉินไปยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด และ/หรือ เซิรฟเวอรบริการ GPRS  
● การตั้งหมายเลขโทรศัพทที่รับบริการสงขอความฉุกเฉิน คุณตองใช TR-206 Device Utility ในการตั้ง
คา โดยสามารถกําหนดไดถึง 6 หมายเลข หลังจากการกดปุมฉุกเฉิน TR-206 จะสงขอความฉุกเฉินไป
ยังหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด และ/หรือ สงไปยังเซิรฟเวอร GPRS การกดปุมฉุกเฉินจะตองกดคาง 3 
วินาทีจนเครื่องสั่นหลังจากนั้นขอความจะถูกสงออก เพื่อปองกันการกดโดยบังเอิญ 
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สําคัญ : TR-206 จะสงขอความฉุกเฉินไมวาอุปกรณจะรับสัญญาณ GPS ไดหรือไม หมายความวา
ขอความฉุกเฉินที่ไดรับอาจมีพิกัด GPS ที่คลาดเคลื่อนหรือไมมีเลย 
   

11. การติดตั้ง USB Driver และ Device Utility 

ติดตั้ง USB Driver 
ใหใส CD ที่ PC ของคุณ PC จะเปดโปรแกรมสําหรับการติดตั้งและแจงใหคุณเลือกการติดตั้ง 
  

 
 

• คลิกที่"ติดตั้ง USB driver" โฟลเดอรชือ่"stmcdcXP_VISTA - x86 - x64"จะเปด  
• คลิกขวาที่โฟลเดอรนี้และคลิกคัดลอกไปยังเดสกทอปของคุณ   
• เชื่อมตอ TR-206 กับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB   
• เปด TR-206    
• กดปุม Power จะมีหนาตางดานลางแสดงขึ้นมา คลิกที่ "Install USB Driver"  
   

 
 
•เลือก"ติดตั้งจากรายการหรือสถานที่ [Advanced]" และคลิกที่ ถัดไป  
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•คลิกเรียกดูและคนหาตําแหนงของโฟลเดอรที่คุณคัดลอก (stmcdcXP_VISTA คลิก x86 - x64) ที่
เดสกทอปของคุณกอนหนานี้แลวคลิกปุมถัดไป  
 

 
 
• Windows จะคนหาโฟลเดอรสําหรับโปรแกรมควบคุมที่จําเปน เมื่อเสร็จแลวใหคลิกปุมถัดไป 
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•เลือก"STM Virtual COM Port" แลวคลิกปุมถัดไป  
   
•หนาตางแสดงดานลางจะปรากฏขึ้น  
   

 
 
•คลิก "Continue Anyway"  
•หลังจากที่คุณคลิกปุม "Finish” (แสดงในหนาตางดานลาง) ไดรเวอร USB ไดรบัการติดตั้งเสร็จ
สมบูรณ  
  
   

 
   
หมายเหตุ :  
USB ไดรเวอร ติดตั้งอยูใน COM พอรต ที่เชื่อมตอกับ TR-206 เทานั้น หากคุณเชื่อมตอ TR-206 เขา
กับ COM พอรต อื่นในครั้งตอไปคุณจะตองติดตั้ง USB ไดรเวอร สําหรับ COM พอรต นั้นๆ 
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ติดตั้ง Utility 
1 ใสแผนซีดี PC ของคุณจะเปดโปรแกรมสําหรับการติดตั้งและแจงใหคุณเลือกตัวเลือกการติดตัง้  
2 คลิกที่"Install Device Utility" ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ  
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12. การใชงาน Device Utility 
   
เชื่อม 206 TR กับเครื่องพีซีของคุณผานทางสายเคเบิล แลวเปดโปรแกรม Device Utility 
กดที่ปุม “ขึ้น / Power"เพื่อเขาสูโหมดการตั้งคา Device Utility หากTR-206 เชื่อมตอกับเครื่องพีซีของ
คุณ ภาพดานลางจะปรากฎขึ้น   
 

 
   
ชื่อเริ่มตนของ TR-206 ของคุณจะปรากฏเปนอุปกรณหมายเลข IMEI หากตองการเปลี่ยนใหคลิกที่ 
“Device Information”  
 

เขาสู Device Utility  
คลิกปุม"Login"ที่มุมขวาของหนาจอ PC เมื่อคุณคลิกจะเขาสูหนาจอเขาระบบ (ดูภาพดานลาง)  
 

 
 
ใสรหัสผานแลวคลิก Login (รหัสผานเริม่ตนคือ"0000") เพื่อปองกันความเปนสวนตัวของคุณโปรด
เปลี่ยนรหัสผานที่ “Device Information"  
 



คูมือการใชงาน TR-206:  หนา 23 ของ 30 

Global5 Co., Ltd. Tel: 02-719-0505, 02-721-9811, 086-612-5252, 083-834-5353   www.global5thailand.com 

 
 

ไอคอน ฟงกชัน 

  ขอมูล Device 
ตั้งชื่ออุปกรณ หมายเลขโทรศัพท เขตเวลา เปลี่ยนรหัสผานเขาสู
ระบบ 

  รายชื่อและขอความ 
เพิ่มหมายเลขโทรศัพทติดตอในสมุดโทรศัพท กําหนดหมายเลข
โทรศัพทสําหรับปุมโทรดวน และไดรับขอความฉุกเฉิน 

  GPRS พารามิเตอร 
ตั้งคาพารามิเตอร GPRS และอาน GPRS server address 

 เสียงเรียกและเสียงปลุก 
ตั้งเสียงเรียกความถี่นาฬิกาปลุกและอื่นๆ  

 Logger 
เปด / ปด GPS logger สงออกขอมูล/ ลบ ไฟล logger  

 การตั้งคา 
ตั้งคาภาษาของ Device Utility 

   
   

ขอมูลเครื่อง TR-206 

คลิกที่ไอคอน  เพื่อเขาถึงการตั้งคาขอมูล ที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ หมายเลขโทรศัพท
อุปกรณ เขตเวลาและรหัสผานเขาสูระบบ  
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รายการ ลักษณะ 

Device IMEI  IMEI ของคุณสามารถพบไดบนบรรจุภัณฑของเครื่องหรือ
ในชองใสแบตเตอรี ่

ชื่ออุปกรณ ใสชื่อประจําตัว TR-206 ของคุณ 

หมายเลขโทรศัพท Device  เบอรโทรศัพทของซิมใน TR-206 ของคุณ  

เขตเวลา เลือกโซนเวลาทองถิ่น (ประเทศไทย +7) 

รูปแบบเวลา เลือกรูปแบบเวลาที่ตองการ 

Daylight Saving เปด / ปด Daylight Saving (ประเทศไทยไมมี) 

รูปแบบวันที่  เลือกรูปแบบวันที่ 

การล็อคปุมกดอัตตโนมัติ เปด / ปด ฟงกชันล็อคปุมกดอัตตโนมัติ 
หมายเหตุ : หลังจากเปดฟงกชันนี้ปุมกดจะถูกล็อคหลังจาก
ไมมีการใชงาน 10 วินาที 

คําสั่งและรหัสผาน Software เปลี่ยนรหัสผานเขาสูระบบของ Device Utility รหัสผาน
เริ่มตนคือ 0000  

ซิม PIN code ใส SIM PIN ใหถูกตอง SIM PIN ที่ผิดจะทําใหไมสามารถ
เปดเครื่องได และหากยังคงพยายามทํามากกวา 3 ครั้ง ซิม
จะถูกล็อค  
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เพิ่มหมายเลขโทรศัพทในสมุดโทรศัพทและกําหนดหมายเลขโทรดวน 
   

คลิก เพื่อเขาสูสมุดโทรศัพทและหมายเลขโทรดวน 
     

 
   
TR-206 สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพททั้งหมดถึง 20 หมายเลข ส่ีหมายเลขแรกจะเปนหมายเลข
โทรดวน   
   

คุณสามารถใชปุม  ปรับลําดับของหมายเลขโทรศัพท คลิกปุม Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  
 

การตั้งคาหมายเลขโทรศัพท เพื่อรับขอความฉุกเฉิน  
   

คลิกที่ไอคอน  แลวคลิก"SMS massage"เพื่อเขาสุตัวเลือกขอความฉุกเฉิน SOS  
 
รายการ ลักษณะ 

ขอความฉุกเฉิน  
 

ปอนหมายเลขโทรศัพทสําหรับการรับขอความฉุกเฉิน คุณ
สามารถตั้งไดถึง 6 หมายเลข (กรุณาตั้งหมายเลขโทรศัพทที่
สามารถรับ SMS)  

หมายเลขโทรศัพทที่รับ
รายงาน SMS ปอนหมายเลขโทรศัพทที่รับรายงาน 

ความถี่ของรายงาน ความถี่ของรายงานGPRS 

รูปแบบ SMS  เลือกรูปแบบ SMS เปนรูปแบบวิศวกรหรือรูปแบบขอความ 

   
หลังจากเสร็จแลวใหคลิกปุม Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  
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การตั้งคา GPRS  
   

คลิก  เพื่อเขาถึงการตั้งคาพารามิเตอร GPRS  
 

 
 
รายการ ลักษณะ 

GPRS APN 

ชื่อผูใช GPRS 

รหัสผาน GPRS 

DNS 1 

DNS 2 

กรุณาติดตอผูใหบริการโทรคมนาคมสําหรับพารามิเตอร
แลวปอนคา 

Host / Port Settings  สําหรับแสดงที่อยูของเซิรฟเวอรในการใหบริการ GPRS 
 
หลังจากเสร็จแลวใหคลิกปุม Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  

การตั้งคาเสียงเรียกและนาฬิกาปลุก  
   

คลิกที่ไอคอน  เพื่อตั้งคาเสยีงเรียกและนาฬิกาปลุก  
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รายการ ลักษณะ 

เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขา คุณสามารถคลิกปุม Play เพื่อเลน
เสียงและปุมหยุดเพื่อหยุด  

ส่ันสะเทือนและเสียงเรียกเขา เลือกวิธีการเตือน : ส่ันและเสียงเรียก หรือเสียงเรียก
เทานั้น หรือส่ันเทานั้น  

ความดังเสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาของโทรศัพท : Low, Medium, 
High, Progressive  

ปลุก คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได 3 ชุด และ ความถี่ได 4
แบบ: ทุกวัน, เกิดซ้ํา, เปนครั้งๆ, และปดการใชงาน  
หลังจากเลือกความถี่โปรดตั้งเวลาปลุก  
หากคุณเลือก"Recurrent"เปนความถี่กรุณาเลือกวันที่
เปดใชนาฬิกาปลุก 

 
หลังจากเสร็จแลวใหคลิกปุม Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  

การตั้งคา TR-206 Logger  
   

คลิก  ตั้งคา Logger  
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Item ลักษณะ 

ความถี่การบันทึกขอมูล GPS 
 

กําหนดชวงเวลาการบันทึกขอมูล GPS เลือก"ON"เพื่อเริ่ม
การบันทึกขอมูล GPS 

สงออกขอมูล เลือกขอมูลที่จะสงออกเปนรูปแบบ CSV หรือ KML คุณ
สามารถเลือก "Drop no – fix data” เพื่อลบขอมูล  
ที่ไมสามารถตรึงสัญญาณ GPS ได 

ลบขอมูลLog  
 

หลังจากสงออกขอมูลแลว คุณสามารถคลิก"Delete Data 
Log" เพื่อลบขอมูลใน TR-206  

 
หลังจากเสร็จแลวใหคลิกปุม Apply เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง  
 

การตั้งคาภาษาของ Device Utility  
   

คลิกที่ไอคอน เพื่อตั้งคาภาษา  
   

 
   
   
เลือกตัวเลือกภาษาที่ตองการจากเมนู หลังจากเลือกภาษาที่คุณตองการใหคลิกเพื่อยืนยันการเปลี่ยน
ภาษา  
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13. คําสั่งงาย  
   
คุณสามารถสงคําสั่งงายไปยัง TR-206 โดย SMS จากโทรศัพทมือถือ คําสั่งงายจะตองใสตามหลัง
รหัสผานของ Device Utility เพื่อปกปองความเปนสวนตัว (โปรดดูหนา 48 และหนา 52 . )  
คําสั่งงายๆตองเปนอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวใหญ (capital case)  
คําสั่งงายสามารถเพิ่มคําสั่งงานดวยเครื่องหมายเทากับและพารามิเตอรที่เกี่ยวของกัน สวนคําสั่งงาน
อื่นๆจะยังคงใชการตั้งคาเดมิ คุณสามารถสงคําสั่งงายหลายรายการใน SMS เดียวกันโดยใสจุลภาค 
รูปแบบคําสั่งงายๆคือ  
 
คําสั่ง รหัส เก่ียวกับพารามิเตอร  

ping PI =การคอย GPS fix (วินาที) 

การรายงานเปนระยะ PR =ชวงรายงาน (วินาที) 

รายงานการเคลื่อนที่ 
(motion moving) MM =ชวงรายงานการยายตําแหนง (วินาที) 

รายงานการเคลื่อนไหว 
(motion static) MS =ชวงรายงานการเคลื่อนไหว (วินาที) 

การเชื่อมตอกบั server LI  
 
รูปแบบคําสั่ง :  
"รหัสผาน,คําสั่งงาย,คําสั่งงาย,คําสั่งงาย"  
   
หมายเหตุ :  
ตองไมใหมีชองวางใด ๆ ระหวางจุลภาค มิฉะนั้น TR-206 ไมสามารถแยกแยะสิ่งที่เปนคําสั่ง  
   
ตัวอยาง 1 ping TR-206 และตั้งเวลาคอย fix GPS เปน 3 นาที และรหัสผานคือ 520JX  
คําสั่งคือ"520JX,PI=180"  
   
ตัวอยาง 2 ตรวจจับการเคลื่อนที่และกําหนดชวงรายงานยายตําแหนงเปน 30 วินาทีและชวงเวลา
รายงานการเคลื่อนไหวเปนทุก 30 นาที รหัสผานคือ 7777  
คําสั่งคือ "7777,MM=30,MS=1800"  
   
ตัวอยาง 3 ให TR-206 รายงานเปนระยะตามการตั้งคาจากโรงงาน รหัสผานคือGLOBAL  
คําสั่งคือ"GLOBAL,PR"  
   
   

14. การแกไขปญหาและความปลอดภัย  
ใชเวลาประมาณ 3 ~ 4 ชั่วโมงในการประจุไฟจนเต็มเมือ่ปด TR-206 หากคุณประจุไฟแบตเตอรี่ในขณะ
การใชงานจะใชเวลามากขึ้น  
  
โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บ TR-206 ของคุณในอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป (ความรอน / เย็น) หรือพื้นที่ชื้น
สูง ไมควรเก็บอุปกรณในรถของคุณภายใตแสงแดดจัดที่มีหนาตางปด สภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูงอาจ
ทําลายอุปกรณหรือทําใหแบตเตอรี่ระเบิดได 
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ขอกําหนด FCC:  
   
•โทรศัพทมือถือนี้เปนไปตามกฎของ FCC สวนที่ 15 อยูภายใตเง่ือนไขสองประการตอไปนี้ (1) อุปกรณ
นี้ไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนและ (2) อุปกรณนี้ตองทนตอการรบกวนใด ๆ ที่รวมถึงสัญญาณรบกวนที่ไมพึง
ประสงค 
   
•โทรศัพทมือถือนี้ไดรับการทดสอบและพบวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class B 
ตาม ขอ15 ของ FCC อุปกรณไดรับการออกแบบมาเพื่อปองกันคลื่นรบกวนในที่อยูอาศัย อุปกรณนี้ใช
และสามารถแพรคลื่นวิทยุ และหากไมไดติดตั้งและใชตามคําแนะนําอาจกอใหเกิดคลื่นรบกวนการ
ส่ือสารทางวิทยุ แตไมมีการรับประกันวาการรบกวนจะไมเกิดขึ้นกับวิทยุหรือโทรทัศนในขณะเปดปด
อุปกรณ ผูใชควรพยายามแกไขการรบกวน โดยหนึ่งหรือหลายมาตรการดังตอไปนี้  
   
-- ปรับหรือยายเสาอากาศรับ  
-- เพิ่มระยะระหวางอุปกรณรับสัญญาณ  
-- เชื่อมตออุปกรณเขากับเตารับวงจรแตกตางจากที่เครื่องรับอื่นเชื่อมตออยู  
-- ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือขอความชวยเหลือจากชาง TV /วิทยุ ที่มีประสบการณ  
   
การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอุปกรณโดยไมไดรับการอนมุัติอยางเปนทางการจากบุคคลที่ไดรับผดิชอบ 
จะทําใหสิทธิของผูใชงานเปนโมฆะ 


