
 

 
 

 

  

  

 

GPS Vehicle Tracker 

(GPS+GSM+GPRS) 
  

   

Hướng dẫn sử dụng TR06 
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Chú ý: Quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt  và sử dụng. 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0968.130.353   



 

 
 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TR06 

1 Các tập lệnh SMS   

1.1 Cài đặt  SERVER:  

Gửi tin nhắn SMS “SERVER,0,IP,Port,1 #” đến số thuê bao SIM lắp cho TR06. 

( liên hệ với nhà cung cấp để biết IP, Port)  

1.2  Cài đặt APN:  

Gửi tin nhắn SMS“APN, m-wap #” đến số thuê bao SIM lắp cho TR06.  

(lưu ý : APN của Viettel là “v-internet”, Vinaphone là “m3-world”, Mobifone là “m-

wap” )   

1.3  Cài đặt thời gian gửi dữ liệu GPRS lên SERVER:  

Soạn tin:  “TIMER, thời gian (giây) #” , thời gian trong khoảng từ 10 đến 

18000s, để tiết  kiệm điện cho acquy thì nên cho thời gian khoảng 60s  

1.4 Tắt, mở GPRS:  

GPRS mặc định là ON, khi cần tắt chức năng này (tiết kiệm chi phí GPRS khi 

không cần giám sát)  

soạn tin:   “GPRSON,0#”  , khi mở soạn tin: “GPRSON,1#”    

1.5  Cài đặt thời gian GPRS hoạt động sau khi tắt máy (sau thời gian đấy nó đi 

vào trạng thái ngủ do tích hợp cảm biến rung động để tiết kiệm năng lượng và 

chi phí GPRS):  

“TIMESET,thời gian#” thời gian từ 1 đến 999 phút, mặc định là 20 phút.  

Ví dụ: TIMESET,10# ; tức là sau 10 phút kể từ khi tắt máy xe, thiết bị không 

gửi dữ liệu về SERVER.  

1.6  Cài đặt cảnh báo khi xe vượt quá tốc độ (phải cài đặt số SOS):  

Soạn tin:  “SPEED,thời gian vượt quá tốc độ, tốc độ hạn chế#”  

Thời gian trong khoảng từ 1 đến 10 phút ; tốc độ giới hạn từ 0 đến 225 km/h  

1.7  Cảnh báo phương tiện vào vùng cần cảnh báo:  

 “ FENCE,ON,0,Latitude,longitude,radius,in/out# ” 



 

 
 

Hoặc: “FENCE,ON,0,0,0,radius,in/out#”  

-  Trạng thái vùng cảnh báo:  SEEFENCE#  

-  Kiểm tra vị trí qua tin nhắn:  

Xác định kinh độ, vị độ sau đó nhập vào bản đồ https://maps.google.com để biết  

vị trí:  

Soạn tin:   “WHERE#”  

Tìm vị trí qua đường link bản đồ https://maps.google.com   

Soạn tin:   “URL#” , kết quả trả về là 1 đường link, click và đường linh để xem 

vị trí.  

1.8  Kiểm tra trạng thái:  STATUS#  

Các lênh liên quan đến cảnh báo xe bị di chuyển trái phép:  

-  Cài đặt số SOS: “SOS,A,No.1,No.2,No.3#”  

-  Xóa số SOS:  Xóa 3 số:  “SOS,D, Serial No.1, Serial No.2, Serial No.3#”  

           Xóa 1 số:  “SOS,D,Serial No.1#”  

-  Cài đặt khoảng thời gian cảm biến rung động bắt đầu vào trạng thái cảnh báo 

kể  

từ lúc tắt khóa điện của xe:  “DEFENSE,thời gian (phút) #” , thời gian từ 1 đến 

60  

phút.  

-  Cài đặt thời gian cảm biến rung động dò và phát hiện cảnh báo:  

 “SENSOR,thời gian dò phát hiện,thời gian cảnh báo#”  

 Thời gian dò phát hiện:  10-300s                                               

 Thời gian cảnh báo:        10-300s  

-  Khi không cần chức năng cảnh báo rung động, soạn tin:  SENSOR,0#  

Các lệnh liên quan đến ngắt xăng/ điện  (cài đặt số SOS trước)  

-  Cài đặt số trung tâm:   CENTER,A,phone number#  



 

 
 

-  Xóa số trung tâm:       CENTER,D#                

-  Lệnh ngắt xăng/ điện:   RELAY,1#    

-  Phục hồi :   RELAY,0#     

  

2. Các lệnh liên quan đến kiểm tra tham số cài đặt 

2.1  Các lệnh khi xử lý lỗi:  

-  Đưa về cài đặt xuất xưởng:  FACTORY#  

-  Khởi động lại thiết bị:   RESET#  

- Kiểm tra phiên bản phần mềm  VERSION#  

- Kiểm tra tham số cài đặt  PARAM#  

- Kiểm tra các tham số cơ bản  SCXSZ#  

- Kiểm tra tham số GPRS  GPRSSET# 

 


