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 دزدگیر خودروید خرراهنمای 

دزدگیر خودرو شاید مهمترین کاری باشد که در هنگام خرید اتومبیل، ذهن شما را درگیر خواهد. تفاوتی  

نمی کند که ماشین ایرانی دارید یا صاحب یک خودرو لوکس خارجی هستید، خطر سرقت و خسارت  

در هر زمانی امکان پذیر است. به این ترتیب به کمک دزدگیر می توانید، وسیله نقلیه خود  مالی به شما 

را تا حد زیادی ایمن کرده و خطر سرقت را کاهش دهید. خرید این وسیله کاربردی مانند هر خرید  

 .دیگری نیازمند رعایت برخی نکات مهم و ضروری است که در ادامه به آن می پردازیم

 ؟مهمترین دلیل استفاده از دزدگیر خودرو چیست 

ایمنی اتومبیل، یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم است. همه افراد می خواهند به نوعی، وسیله  

نقلیه ی خود را ایمن کنند. استفاده از دزدگیر اتومبیل، بهترین راهی است که دارندگان خودرو می  

هم، این است که دزدگیر خوب چه ویژگی هایی دارد؟ به همین  توانند به این هدف برسند. اما نکته م

 .دلیل، قصد داریم نوع دزدگیر و نکات بیشتر، برای خرید این محصول را معرفی کنیم

 رآشنایی با انواع دزدگیر خودرو در بازا

انتخاب اگر به بازار بروید، انواع دزدگیرهای ماشین را می بینید. این تنوع، سردرگمی ایجاد می کند و  

سیم کارت خور و تصویری، انواع هشدار دهنده     محصول مناسب را دشوار می کند. مدل های ساده،

 .های اتومبیل هستند

مدل های ساده: این مدل دزدگیر اتومبیل، قیمت کمتری دارد و بیشتر در بین مردم رایج است. این  

ه بدنه ی ماشین به صدا در می  مدل ها ویژگی خاصی ندارند. آژیرهای آن فقط هنگام ضربه زدن ب

آیند. به این ترتیب می توانید متوجه شوید، و به سمت ماشین خود بروید. واقعیت این است، که  
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صدای آژیر این مدل ها معموالً مشابه است و بعضی اوقات نمی توان تشخیص داد، که آژیر اتومبیل  

 .شما صدا می کند یا شخص دیگر 

دگیری که می توایند برای اتومبیل خود خریداری کنید، مدل تصویری  مدل های تصویری : بهترین دز

آن است که از ایمنی کاملی برخوردار است. این دزدگیرها دارای یک نمایشگر کوچک هستند، که در  

 .صورت باز شدن کاپوت یا درب اتومبیل یا ضربه زدن به بدنه ی خودرو، به شما اطالع می دهد

ی از ویژگی های قابل توجه این مدل ها این است که، کوچکترین  مدل های سیمکارت خور : یک

مشکالت را از طریق تلفن به شما خبر میدهد. این بدان معناست که به محض بروز مشکلی، سیم کارت  

داخلی دزدگیر زنگ می خورد و به شما اطالع می دهد. این مدل هشدار، به دلیل مشکالتی که در  

 .، محبوبیت چندانی نداردزیرساخت مخابراتی وجود دارد

 

 ونکات ضروری برای خرید دزدگیر خودر

هنگام خرید دزدگیر باید چندین نکته را به خاطر بسپارید. ما در زیر مهمترین عوامل را بررسی خواهیم  

 :کرد

اید هنگام خرید دزدگیر اتومبیل در نظر بگیرید، این است که مدلی که انتخاب کنید که  اولین چیزی که ب

دارای ویژگی قفل مرکزی است. البته امروزه می توان گفت که تقریبًا همه دزدگیرها از این قابلیت  

فل برخوردار هستند. به این ترتیب می توانید، تمام درهای اتومبیل خود را فقط با فشار یک دکمه ق 

 .کنید

نکته مهم دیگر در مورد هشدار، امکان تنظیم سنسور حساسیت است. به این ترتیب می توانید  

حساسیت دزدگیر ماشین را با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرید، تنظیم کنید. به عنوان مثال،  

 .نشوددر مراکز شلوغ، می توانید حساسیت را کم کنید تا با هر ضربه، صدای آژیر بلند 
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منظور از محدوده مسافتی این است که یک دزدگیر می تواند، ماشین شما را در آن محدوده پشتیبانی  

کند. هرچه دامنه برد باالتر باشد، بهتر است. زیرا حتی اگر ماشین، در مسافت خیلی دور پارک شود، در  

 .صورت برخورد، باز صدای دزدگیر بلند می شود

کاالیی مهم است. با توجه به پیشرفت اتومبیل، ویژگی های جانبی   لوازم جانبی هنگام خرید هر 

 .دزدگیرها نیز بهبود یافته است

 ؟ بهترین مارک های دزدگیر ماشین در بازار کدام اند 

مارک های خوب خارجی و ایرانی دزدگیرها عبارتند از: استیل میت، ماجیکار، هوتای، چیتا، ایزیکار،  

زنوتیک، زیتونیکس، سیلورین، کویز، اکتیو و مکسیدر، که محصوالت باکیفیتی را از این برندها در بازار  

 .مشاهده می کنیم

ون با تنوع امکانات، در لیست زیر موجود  انواع دزدگیر ماشین حرفه ای و پیشرفته در مارک های گوناگ

است. بسته به نیاز و بودجه خود، می توانید بهترین دزدگیر خودرو را از بین پر فروش ترین گزینه های  

 .زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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