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 ITracingراهنمای نرم افزار  
یاب هوشمند بلوتوثرد  

 پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ
 جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت

کیف پول شماو یا جلوگیری از سرقت کوشی موبایل   
 ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی شما بر روی نقشه گوگل

 قابل استفاده بر روی تمام گوشی ها)آندرویدی و اپل(
 

 
 

 

امروزه یکی از دغدغه های افراد جامعه گم کردن گوشی موبایل ، کیف پول و سایر وسایل 
  . ل خود کنندشخصی می باشد.و مجبور هستند وقت زیادی را صرف پیدا کردن وسای

اما تکنولوژی به کمک این مشکل آمده است . با ردیاب هوشمند بلوتوث ، به آسانی می توانید 
 . وسایل خود را پیدا کنید

 
 
 
 
 

 آرامش در سفر با ردیاب هوشمند بلوتوثی
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 طبق آمار ، روزانه کیف ها و چمدان های زیادی در ترمینال های مسافربری و فرودگاه ها ، مفقود
می شود . این امر به دلیل فراموشی مسافران ، شلوغی اماکن عمومی و یا سرقت توسط افراد 

 سودجو می باشد .

اگر در کیف و یا چمدان شما اشیا گران قیمتی باشد و یا اسناد و مدارک مهم ، آن وقت دردسر 
 شما دو چندان می شود .

جلوگیری کنید و در طول سفر با آرامش به به کمک ردیاب هوشمند بلوتوث ، می توانید از این امر 
 مسافرت خود بپردازید و تنها به فکر لذت بردن از سفر خود باشید .

 

 

برای خرید دستگاه هوشمند بلوتوث ، می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی میهن استور 
 اقدام کنید :

http://www.mihanstore.net/product.php?id=678 

 

http://www.mihanstore.net/product.php?id=678
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کافی است ، این ردیاب هوشمند را درون کیف و یا چمدان خود بگذارید . در صورتیکه که کیف 
شما به دلیل فراموشی و یا سرقت از شما دور شود)فاصله معین ( ، موبایل شما شروع به آالرم 

 زدن می کند . 

شروع به همچنین خود دستگاه ردیاب نیز به صورت متوالی ، از طریق اسپیکر درون دستگاه ، 
 هشدار می کند .

کیف شما بر روی اپلیکیشن موبایل ، درج شده که می توانید به محل همچنین ، آخرین موقعیت 
 قبلی برگردید و  کیف خود را اماکن شلوغ و عمومی پیدا کنید .
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 جلوگیری از گم شدن فرزندان با ردیاب هوشمند بلوتوثی

 

یکی ار دغدغه های والدین هنگام رفتن به مراکز خرید ، مسافرت و رفتن به اماکن شلوغ عمومی 
 گم شدن فرزندان خردسال می باشد . 

ممکن است برای برخی از والدین پیش آمده باشد ، به دلیل شلوغی خیابان ها ، و یا سهل 
باشد و زمان زیادی را با استرس انگاری کودکان در رها کردن دست والدین ، فرزند آن ها گم شده 

 زیاد ، به دنبال فرزند خود صرف کنند .

کافی است ردیاب هوشمند بلوتوث را در جیب فرزند خود بگذارید ، در صورتیکه فرزند شما در 
شلوغی خیابان دست شما را رها کرد و فاصله کمی از شما دور شد ، دستگاه شروع به هشدار 

رم افزار مخصوص موبایل ، که در ادامه به آموزش آن می پردازیم ، می کند و همچنین از طریق ن
شروع به آالرم زدن می کند و در همان زمان می توانید فرزند خود را قبل از هرگونه مشکل حاد ، 

 پیدا کنید .
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 پیدا کردن محل پارک اتومبیل در پارکینگ و یا خیابان

را در کدام کوچه و یا خیابان پارک کرده اید ؟ جای اتومبیل را در فراموش کرده اید که اتومبیل خود 
پارکینگ های مراکز خرید پیدا نمی کنید ؟ بوسیله ردیاب هوشمند بلوتوث ، آخرین موقعیت 

 اتومبیل خود را بر روی نقشه گوگل مشاهده کنید و بدون استرس آن را پیدا کنید

محترم با آن ممکن است مواجه شوند، گم کردن مشکل دیگری که به صورت روزمره ، رانندگان 
 محل پارک اتومبیل می باشد .

شما ممکن است اتومبیل خود را در یک کوچه و یا خیابانی که آشنایی زیادی با آن ندارید ، پارک 
 و پس از بازگشت نتوانید ، آن را پیدا کنید کرده باشید ، 

 شده است  این مشکل نیز از طریق ردیاب هوشمند بلوتوث ، حل

ردیاب هوشمند بلوتوث به وسیله تکنولوژی خود ، و در صورت روشن بودن اینترنت گوشی شما ، 
 محل پارک اتومبیل را بر روی نقشه گوگل ثبت می کند  

نرم افزار ، درج  Historyهمچنین نام خیابان و آخرین محلی که در آن حضور داشته اید در بخش 
 می شود  

وجود در نرم افزار و یا تاریخچه حضور خود مراجعه کنید تا بتوانید ، مکان کافی است به نقشه م
قبلی اتومبیل خود را مشخص کنید 
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 جلوگیری از سرقت موبایل شما در امکان شلوغ و عمومی

ممکن است برای شما و یا اطرافیان تان پیش امده آمده باشد که موبایل خود را که با صرف 
کرده باشید ، به دلیل حواس پرتی در فروشگاه ، اداره ها و یا امکان هزینه زیادی هم خریداری 

 عمومی جا گذاشته باشید .

 و اینکه به دلیل سهل انگاری و سودجویی افراد شیاد ، گوشی شما به سرقت رفته باشد .

 برای جلوگیری از این امر ، باز هم ردیاب هوشمند بلوتوث ، به کمک شما می آید . 

ردیاب هوشمند را درون جیب خود بگذارید و همچنین تلفن همراه شما و ردیاب کافی است 
 هوشمند ، از طریق بلوتوث به هم وصل شده باشند .

به محض اینکه تلفن همراه شما از شما دور شود ، هم ردیاب هوشمند شروع به آالرم زدن می 
 به هشدار می کند . کند و هم خود تلفن همراه شما از طریق نرم افزار هوشمند ، شروع

این کار باعث می شود شما بالفاصله متوجه شوید و یا از فرصت طلبی سودجویان ، جلوگیری به 
 عمل آورید .
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 آموزش کار کردن با ردیاب هوشمند بلوتوثی :

 روشن و خاموش کردن دستگاه 1-1

نیه دستگاه شما کافی است دکمه بزرگ وسط دستگاه را چند ثانیه فشار دهید . پس از چند ثا
 روشن می شود. دستگاه با صدای بیپ بیپ خود ، روشن شدن خود را به شما اعالم کنید .

همچنین برای خاموش کردن دستگاه ، کافی است که مجدد چند ثانیه دکمه را نگه دارید ، تا 
 دستگاه خاموش شود .

 

 نصب نرم افزار مخصوص ردیاب هوشمند بلوتوثی  2-1

به سایت دانلودها و از طریق لینک زیر اقدام کنید)ویژه گوشی های  Itracingار برای دانلود نرم افز
 آندرویدی ( :

http://dl5.downloadha.com/Hamid/iTracing.apk 

همچنین دوستانی که گوشی آیفون دارند از طریق اپل استور و لینک زیر می توانند ، نرم افزار 
 را دانلود کنند . IOSمخصوص 

https://itunes.apple.com/us/app/itracing/id791120242?mt=8 

 

 پس از دانلود نرم افزار مربوطه ، دستگاه ردیاب هوشمند را با فشار دادن کلید آن روشن کنید .

 بلوتوث موبایل و یا تبلت خود را روشن کنید .

 در صفحه اول نرم افزار ، لیست دستگاه ها مشخص می شود .
دکمه ذره بین که در گوشه سمت چپ باالست کلیک کنید .دستگاه شروع به ابتدا بر روی 

جستجو می می کند و پس از پیدا کردن دستگاه هوشمند بلوتوث ، آن را در لیست نمایش می 
 دهد .

را فشار دهید تا نرم افزار و دستگاه هوشمند به همدیگر متصل شوند . هم اکنون  connectدکمه 
 است . دستگاه آماده فعالیت 

 

 کافی است دستگاه را در کیف خود ، اتومبیل و یا جیب فرزند خود قرار دهید . 

 به محض دور شدن دستگاه از شما )موبایل شما ( ، شروع به آالرم و هشدار دادن می کند . 

 پس از اینکه دستگاه خود را پیدا کردید ، می توانید از طریق نرم افزار ، آالرم را خاموش کنید .



  ITRACINGراهنمای نرم افزار 

 www.DownloadHa.com –دانلودها 
 

ر پایین صفحه نرم افزار گزینه های مختلفی موجود است که به تفصیل آنها را برای شما شرح د
 می دهیم.

 Deviceگزینه اول 

با کلیک بر روی این دکمه صفحه دستگاه ها به شما نمایش داده می شود . شما ممکن است 
، یک دستگاه  همزمان چند دستگاه هوشمند بلوتوث داشته باشید ، یک دستگاه برای کیف خود

 برای اتومبیل و دیگری برای فرزند دلبندتان
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کلیک کنید .دستگاه و   Connectدر صفحه باال ، دستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی 
 نرم افزار با هم ارتباط برقرار می کنند . 

، بر روی فلش  برای اینکه نام دستگاه را عوض کنید و یا عکسی برای دستگاه خود انتخاب کنید
 روی دستگاه کلیک کنید تا وارد صفحه جدیدی شوید .
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 صفحه تنظیمات

 

 در بخش نام دستگاه می توانید نام دستگاه خود را تغییر دهید .

در بخش تغییر عکس می توانید ، عکسی برای دستگاه خود انتخاب کنید ، اعم از عکس فرزند 
برای کیف خود .خود ، عکس اتومبیل و یا تعیین عکس   

 وارد صفحه تنظیمات دیگری می شوید .  Anti Lostبا انتخاب بخش 
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در صفحه فوق ، می توانید میزان مسافت مورد نظر را تعیین کنید . یعنی تعیین کنید که دستگاه 
 ها چه مسافتی از شما دور شود و سپس هشدار دهد .

 تغییر دهید .  Ringtoneهمچنین می توانید صدای هشدار را در بخش 

 نیز می توانید تنظیمات هشدار دستی را تغییر دهید .  Find Meدر بخش 
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ظاهر می شود . با   Alertدر صفحه اصلی بعد از اینکه دستگاه به موبایل شما وصل شد ، گزینه 
فشردن این دکمه در هر زمان که نیاز داشته باشید ، ردیاب هوشمند شما شروع به آالرم دادن 

 می کند .

 

 امکان دیگر دستگاه ردیاب هوشمند ، نمایش دستگاه بر روی نقشه گوگل است .
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وارد نقشه گوگل می شوید . برای فعال بودن این بخش نیاز است تا   Locationبا انتخاب صفحه 
 Locate Listو گزینه   Lost Historyگوشی شما به اینترنت متصل باشد . در این صفحه دو گزینه 

 قابل مشاهده است .

 

Locate List 

مکان هایی که دستگاه شما حضور داشته  است درج می شود . مزیت   Locate Listدر بخش 
این بخش این است که متوچه می شوید ، دستگاه شما در چه آدرس هایی بوده است و در 

 صورت مفقودی مکان های احتمالی آن ، برای شما مشخص است .
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 بخش تنظیمات

 

 در این بخش دو تنظیم مهم وجود دارد.

App Password  

شما می توانید برای امنیت بیشتر و برای اینکه فقط خود شما به نرم افزار دسترسی داشته 
 باشید ، برای نرم افزار خود پسوردی تعیین کنید .
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  Baiduبخش تنظیم دیگر ، تعیین نقشه اینترنتی است . شما می توانید نقشه گوگل و یا نقشه 
 گزینه نقشه گوگل است . را انتخاب کنید . البته بهترین گزینه همان

 

برای خرید دستگاه هوشمند بلوتوث ، می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی میهن استور 
 اقدام کنید :

http://www.mihanstore.net/product.php?id=678 

http://www.mihanstore.net/product.php?id=678

