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 بسمه تعالی

 

 و ریموت  ل از راه دور پیامکراهنمای کارربی سیستم کنتر

 LG441-LG442-LG443-LG444مدل اهی 

 ) دارای رنم افزار اندروید و با پشتیبانی از زبان افرسی (
 

 

 

 

  

 دانلود نرم افزار اندروید



                  LG441-LG442-LG443-LG444های مدل راهنمای استفاده از دستگاه
2 

ستگاه را  کارتسیم شده قرار دهید،د سمتی که مشخص  ستهتن آن در محل مربوطه به  ستگاه  را ب و کابل تغذیه را متصل نمائید تا د
شبکه ستم  سی شود. منتظر بمانید تا  شن  سیمرو سایی کند و ی  شنا شروع به  3( هر NET LED)  شبکه LEDکارت را  ثانیه یک بار 

 ی دریافت دستور می باشد. زدن کند. اکنون سیستم آمادهچشمک

 .ه باشدسیم کارت دستگاه نباید پین کد داشت :توجه

ستم ه: توج سی ستوری به  سال هر د شروع به پردازش می STAT LEDچراغ بعد از ار ستگاه  شده و د شن  بودن  مجاز  صورتدر کند، رو
 گردد.کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال میشماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم

 ثانیه بطول انجامد. 04ارسال هر پیامک حداقل باید  ی بینفاصلهه: توج

 تعریف مدیر

ی شما بعنوان مدیر کنید تا شماره پیامککارت موجود بر روی دستگاه ی سیمرا به شماره P، کاراکتر بعد از اینکه شبکه شناسایی شد
 ی دستگاه ذخیره گردد.بر روی حافظه

 .دهدگردد عکس العمل نشان میبا شماره ی مدیر ارسال میهایی که دستگاه فقط به پیامکبعد از ذخیره 

 :نمائید ها بصورت زیر عمل جهت کنترل خروجی

 A1  وصل خروجی اول:

   B1قطع خروجی اول : 

 C1  ای خروجی اول:وصل یک ثانیه

 

 A2  وصل خروجی دوم:

 B2قطع خروجی دوم: 

 C2  ای خروجی دوم:وصل یک ثانیه

 

 A3  وصل خروجی سوم:

 B3ع خروجی سوم: قط

 C3  ای خروجی سوم:وصل یک ثانیه

 

  A4  وصل خروجی چهارم:

 B4قطع خروجی چهارم: 

 C4  ای خروجی چهارم:وصل یک ثانیه

 

 



                  LG441-LG442-LG443-LG444های مدل راهنمای استفاده از دستگاه
3 

در صااورت تمایل جهت  گردد.در صااورتی که دسااتگاه عمل کند، یک پیامک برای شااما ارسااال می این عباراتاز بعد از ارسااال هر کدام 
 : نوشته و پیامک کنید فارسیکاراکتر بصورت فقط  11متن موردنظر را تا ، عبارات زیر بعد از ستیبایمک میر متن این پیاتغیی

 A1#   تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل:

 B1#   تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت قطع:

 C1#ثانیه ای:   1تغییر متن هشدار خروجی اول در حالت وصل 

 

 A2#   دار خروجی دوم در حالت وصل:تغییر متن هش

 B2#   تغییر متن هشدار خروجی دوم در حالت قطع:

 C2#ثانیه ای:   1تغییر متن هشدار خروجی دوم در حالت وصل 

 

 A3# تغییر متن هشدار خروجی سوم در حالت وصل:  

 B3#   تغییر متن هشدار خروجی سوم در حالت قطع:

   C3#ثانیه ای:   1ت وصل تغییر متن هشدار خروجی سوم در حال

 

  A4# تغییر متن هشدار خروجی چهارم در حالت وصل: 

 B4# تغییر متن هشدار خروجی چهارم در حالت قطع:  

     ثانیه ای:   1تغییر متن هشدار خروجی چهارم در حالت وصل 

توسااط  بایسااتیشااما پیامک گردد، می برای "موتور خاموش"خواهید در هنگام قطع خروجی سااوم عبارت فرض کنید می بعنوان نمونه
 تا متن هشدار تغییر نماید. شودعبارت زیر به دستگاه پیامک  مدیر

B3# موتور خاموش   

 

 )دقیقه( ها بصورت زماندارکنترل خروجی

ر انتها زمان و د *ساسس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر  Cدر ابتدا کاراکتر  یبایساتدار میزمانجهت کنترل خروجی ها بصاورت 
دقیقه وصاال و سااسس  04نوشااته و به دسااتگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی دوم بمدت  هدقیقمورد نظر را بر حساا  

 قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود.

C2*80 

 دقیقه می باشد. 999و حداکثر  1حداقل زمان برای هر خروجی  :توجه

 ط یک بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود.این حالت زماندار فق :توجه
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  )روزانه( ها بصورت زماندارکنترل خروجی

  خروجی تا تنظیم روز شبانه از ایمحدوده در را تایمری باشید داشته تمایل که هاخروجی از کدام هر برایمی توانید  قابلیت این طریق از
 .گردد قطع سسس و متصل موردنظر

 .نمایید فعال متفاوت هایخروجی برای را تایمر هر یا و خروجی یک برای مجزا بصورت را تایمر دو همزمان بصورت این امکان وجود دارد

  یا و خروجی همان مجددا و گردد قطع 13 ساعت و وصل صبح 0 ساعت اول خروجی روز شبانه هر در خواهیدمی کنید فرض مثال برای
  از یکبار کافیست منظور این برای .گردد تکرار ساعت 40 هر دایمی بصورت روند این و گردد قطع 19 و وصل 11 تساع دیگری خروجی
 زبان به هشدار پیامک یک خروجی قطع یا وصل بار هر از پس سیستم .گردد فعال مادام بصورت تا تنظیم را موارد این پیامک طریق
 .باشد می تغییر قابل مدیر توسط نیز هشدار یامکپ این متن که کند می ارسال مدیر برای فارسی

  -ساعته 40 بصورت وصل ساعت سسس T کاراکتر آن از بعد .باشدمی 4 یا 1 که تایمر یشماره سسس Z کاراکتر ابتدابرای این منظور 
صورت قطع ساعت آن از بعد ، * کاراکتر سسس شته و پیامک  نظری مورد خروجی یشماره و # کاراکتر آخر در و ساعته 40 ب را نو
 نمائید.

Z1T5*14#3 

 د.کنمی عمل سوم خروجی برای ظهر از بعد 4 الی صبح 1 ساعت از اول تایمر مثال فوق در

 

Z2T0*6#4 

 د.کنمی عمل چهارم خروجی برای صبح 6 الی ش  14 ساعت از دوم تایمر مثال فوق در

 

Z1T22*3#1 

 د.کنمی عمل اول خروجی برای مدادبا 3 الی ش  14 ساعت از اول تایمر مثال فوق در

 

 .کنید اعمال خروجی کی برای رو تایمر تا دو هر نیدامیتوتوجه: 

 باشد می دارابصورت مجزا از طریق دستورات زیر  پیامک طریق از را غیرفعالسازی قابلیت لزوم مواقع در تایمر هر. 

:تایمر اول  Z1*OFF 

:تایمر دوم  Z2*OFF 

 د زماندارها در متعیین حالت خروجی

در دو حالت زماندار دقیقه و روزانه این قابلیت وجود دارد که بعد از فعالسااازی ، خروجی مورد نظر بصااورت دایم وصاال قرار گیرد و یا 
بصااورت پالس در ابتدا و انتهای زمان قطع و وصاال بمدت یک و نیم ثانیه عمل کند.برای این منظور میبایساات دسااتورات زیر را به 

 کنید. دستگاه پیامک

 YD : فعالسازی حالت دایم تایمر

 YP : فعالسازی حالت پالس تایمر
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 رانی کاربذخیره

ستگاه قابلیت ذخیره شد.کاربر( را دارا می 11مدیر و  1ی موبایل )شماره 16ی د شد ذخیره می با شرح داده  صورتی که قبال  گردد، مدیر ب

ستی در ابتدا کاراکتر جهت ذخیره سس* ی کاربران می بای شماره ی موبایل کاربر مورد نظر،  شماره U، بعد از آن کاراکتر س  ی و در انتها 

شته و پیامک کنید. 11تا  1کاربر از  شماره و مربع را نو را بعنوان کاربر اول ذخیره   09120000000یبرای نمونه فرض کنید قصد دارید 

 د :عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردبرای این منظور باید  کنید،

*09120000000U1# 

 ی مورد نظر را نوشته و ارسال نمائید.ی موبایل و عدد حافظهی کاربرهای بعدی، شمارهبه همین ترتی  برای ذخیره

 دارند.ها را ها و دریافت میزان سنسور دما و وضعیت خروجی و ورودیکاربران فقط قابلیت کنترل خروجی توجه:

را نوشااته و ارسااال نمائید. برای نمونه جهت حذف کاربر  #کاراکتر موردنظر و ی کاربر شاامارهو در انتها  DUارت جهت حذف کاربران عب
 : عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردددوازدهم باید 

DU12# 

 (LG442 – LG444های دما )مدل

 را ارسال کنید. TMدر صورت وجود سنسور دما بر روی دستگاه جهت دریافت میزان دما می بایستی عبارت 

شدار در ستگاه قابلیت تعریف دو دمای ه شد، حد و پایین حد مقدار دو این د  صورت در میتوان قابلیت این طریق از باال را دارا می با

سور وجود ستگاه روی بر دما سن   از دما فتنر باالتر و پائینی حد از دما آمدن ترپائین با تا نمود تنظیم باال و پائین دمایی ینقطه دو ، د

و سااسس دمای مورد نظر برای حد  *WTبرای این منظور در ابتدا عبارت  .گردد ارسااال اول کاربر و مدیر برای هشااداری پیامک باالیی حد

صورت دو رقمیپایین  سسس دمای مورد نظر برای حد باال را  *بعد از آن کاراکتر  ، ب صورت دو رقمیو  شته و   #و در انتها کاراکتر  ب را نو

 ه دستگاه ارسال نمائید. توجه داشته باشید در هر دو حد پایین و یا باال عالمت دما یعنی مثبت یا منفی بودن آن باید درج گردد.ب

WT*-05*+15#          :11حد باال:        -1حد پایین+  

میباسااات عبارات زیر را به دساااتگاه پیامک جهت اساااتفاده از قابلیت برقراری تمال تلفنی در هنگام تجاوز دما از حدود پائین و یا باال 
 کنید.

فعالسازی تمال هشدار دما  : WTCON 

غیرفعالسازی تمال هشدار دما  : WTCOFF 

جهت استفاده از قابلیت وصل و قطع اتوماتیک خروجی در مواقع تجاوز از محدوده ی مجاز می بایست عبارات زیر را به دستگاه پیامک 
شید که د کنید. شته با سازی با باالرفتن دما از حد باالیی خروجی چهارم و با پایین تر آمدن دما از حد پائینی خروجی توجه دا صورت فعال ر 

 سوم وصل میگردد و مجددا با بازگشت مقدار دما به محدوده ی مجاز خروجی قطع میگردد.

 

هشدار دما رله خروجیفعالسازی  : WTRON 

هشدار دما غیرفعالسازی رله خروجی  : WTROFF 
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 هارودیو

 با تحریک مثبت چهارمبا تحریک منفی و ورودی  و سوم دوم که ورودی های اول،می باشد ورودی دیجیتال  چهاراین دستگاه دارای 

شدهها، پیغامورودی عدم تحریکو یا  تحریکبا  کند.ولت( عمل می 14الی  0) شدار از پیش تعریف  ای به مدیر و کاربر اول های ه

 زیر عمل نمائید : جدول ها باید به صورتردد. در صورت تمایل جهت تغییر متن این ورودیگتا سوم ارسال می

 *1کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک

 *2کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکتغییر متن ورودی اول در حالت برداشته

 *3کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت  تحریک

 *4کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکتغییر متن ورودی دوم در حالت  برداشته

 *5کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی سوم در حالت  تحریک

 *6کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکتغییر متن ورودی سوم در حالت  برداشته

 *7کاراکتر 11متن مورد نظر تا  در حالت  تحریک چهارمتن ورودی تغییر م

 *8کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکدر حالت  برداشته چهارمتغییر متن ورودی 

  

ست عبارت  شما پیامک گردد، عدم تحریکدر زمان  "پمپ خاموش"برای نمونه فرض کنید قرار ا  برای این منظور باید ورودی دوم برای 
 به دستگاه ارسال گردد. عبارت زیر توسط مدیر

 پمپ خاموش*4

تواند به زبان فارسی یا انگلیسی یا ترکیبی از هر دو باشد. در صورتی که متن شما فارسی یا ترکیبی بود به تعداد متن ورودی میتوجه : 
 باشید.کاراکتر مجاز به تعریف می 64کاراکتر و در صورت انگلیسی بودن تا  11

 گردد.اول ، دوم و سوم ارسال می انها برای مدیر و کاربرپیامک هشدار ورودی :توجه

 عدد ابتدای متن حتما باید انگلیسی باشد. توجه:

 

 اعالم هشدار قطع یا وصل برق شهر

ر اتوماتیک بایستی در قسمت پاور یک باتری به همراه شارژدر صورت تمایل جهت اطالع از قطع یا وصل برق شهر از طریق پیامک می
هر  در این صورت متصل نمائید. منفی پاور قسمت و سیم منفی را به چهارمبه ورودی  راسیم مثبت آدابتور دستگاه  سسس .قرار گیرد

 گردد.بار با قطع یا وصل برق شهر، پیامکی هشداری برای مدیر و سه کاربر اول ارسال می
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 خروجی با تحریک ورودی وصل اتوماتیک

  یبایساات عبارات زیر را پیامک کنید.در این تمایل جهت وصاال و قطع هر خروجی در هنگام تحریک و یا عدم تحریک ورودی مدر صااورت
حالت با تحریک شدن ورودی اول ، خروجی اول وصل و با برداشته شدن تحریک اول، خروجی اول قطع می گردد.برای ورودی های دوم و 

 و سوم عمل تغییر وضعیت می دهند.سوم نیز به همین ترتی  خروجی های دوم 

 VR1ON :فعالسازی ارتباط ورودی اول با خروجی اول

 VR1OFF :غیرفعالسازی ارتباط ورودی اول با خروجی اول

 

دومبا خروجی  دومفعالسازی ارتباط ورودی  : VR2ON 

دومبا خروجی  دومغیرفعالسازی ارتباط ورودی  : VR2OFF 

 

سوموجی با خر سومفعالسازی ارتباط ورودی  : VR3ON 

سومبا خروجی  سومغیرفعالسازی ارتباط ورودی  : VR3OFF 

 

 VR4ON :فعالسازی ارتباط ورودی چهارم با خروجی چهارم

 VR4OFF :غیرفعالسازی ارتباط ورودی چهارم با خروجی چهارم

 

 ها  )تلفن کننده(برقراری تمال در هنگام تحریک وروی

 ستگ صورت تمایل جهت برقراری تمال د ست در  سوم در هنگام تحریک و یا عدم تحریک هر ورودی میبای اه با مدیر و کاربران اول تا 
 عبارات زیر را به دستگاه ارسال کنید

 VC1ON :فعالسازی تمال ورودی اول

 VC1OFF :غیرفعالسازی تمال ورودی اول

 

 VC2ON :فعالسازی تمال ورودی دوم

 VC2OFF :غیرفعالسازی تمال ورودی دوم

 

تمال ورودی سوم فعالسازی : VC3ON 

 VC3OFF :غیرفعالسازی تمال ورودی سوم

 

 VC4ON :فعالسازی تمال ورودی چهارم

 VC4OFF :غیرفعالسازی تمال ورودی چهارم
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 های دستگاهخروجی ی نص نحوه

از اتصال هر کانال  اند. پسبر روی برچس  جعبه مشخص شده xOutباشد که هر کدام با عنوان پین می 3هر خروجی دارای یک ترمینال 
ها در مسااایر دادن هر کدام از این ترمینال توانید با قرارشاااوند ، بنابراین میهای ترمینال مربوطه به یکدیگر متصااال میخروجی پین
 .، جریان عبوری را کنترل نمائید، برای این منظور به طریق زیر عمل نمائیدی وسایل الکترونیکیتغذیه

خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم نول خود را مستقیم ولتی دارید و می 444شما یک المپ برای مثال در صورتی که 
 یک سیم گرفته و به مصرف کننده بزنید. NO1پیچ کرده و از پین  C1، سسس سیم فاز را داخل پین به المپ زده

 

 (LG443 – LG444های )مدل ریموت

نگه دارید تا دسااتگاه پنع عدد بوق بزند، سااسس یکی از کلید های  RST F KEYجهت اضااافه کردن ریموت به دسااتگاه کافیساات کلید 
 ریموت را فشار دهید.

را نوشااته ،  Jکنند، در صااورت لزوم جهت تغییر حالت کافیساات حرف ها با ریموت بصااورت دائمی عمل میفرض خروجیدر حالت پیش
را نوشته و  #ای را بنابر نیاز خود و در انتها کاراکتر برای حالت لحظه Lبرای حالت دائم و یا حرف  Dحرف  0و بعد از آن * سسس کاراکتر 

سال نمائید. ستگاه ار صورتی که می به د صورت لحظهمثال در  سوم و چهارم ب صورت دائم و خروجی  ای عمل خواهید خروجی اول و دوم ب
 رسال کنید.کنند کافیست عبارت زیر را ا

J*DDLL# 

 های دستگاهکلید

RST S KEY  کردن دستگاه در مواقع لزوم: ریست 

RST F KEY ی اطالعات و ثانیه کلیه 10 بوق( ، میتوان ریموت اضاااافه کرد و با گرفتن بمدت 1ثانیه ) 1 : با گرفتن این کلید بمدت
 گردد.بازگردانی می و به حالت اولیهها و ریموت پاک از جمله شماره تنظیمات سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع از مابقی دستورات به جدول صفحه ی آخر مراجعه نمائیدجهت 
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 راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

بروید. در این قسمت شما  "کارتشماره سیم"کلیک نمائید و سسس به قسمت  "تنظیمات"اندازی نرم افزار بر روی بعد از نص  و راه
 ی قابل مشاهده ذخیره نمائید.اید را داخل یکی از شش حافظهکارتی که بر روی دستگاه قرار دادهسیمی بایستی شمارهمی

 یکند کدام انتخاب شود( ، سسس یک نام دلخواه نوشته و شمارهها کلیک نمائید )فرقی نمیبرای این منظور بر روی یکی از این حافظه
 ( وارد و کلید ذخیره را بزنید.*********09رقمی )کارت روی دستگاه را بصورت یازدهسیم

شما می سمت  سیمدر این ق شش عدد  سیمتوانید به تعداد  شماره  ستگاه را وارد و ذخیره کارت و یا بعبارت دیگر  شش عدد د کارت 
 باشد.نمائید. این کار جهت سهولت بیشتر در هنگام کار با دستگاهای متعدد می

صفحه شته و به قسمت ی تنظیمات باکنون مجددا به  صفحه ، یکی "تغییر"بروید. در این قسمت بعد از زدن کلید  "مدیر"ازگ از  باالی 
ی مدیر کلید تعریف را بزنید. بعد از انجام این عمل پیامکی از ی مورد نظر را انتخاب کرده و پس از بازگشاات به صاافحهشااش حافظه

توانید به هر کدام از شود. اکنون میدر سیستم ذخیره می ا بعنوان مدیرشمای گردد و شمارهسمت موبایل شما به دستگاه ارسال می
 قسمت های نرم افزار که تمایل دارید رفته و دستور الزم را اعمال نمائید.

جهت تغییر مدیر با رفتن به همین صفحه و تایپ شماره موبایل جدید در قسمت مربوطه و کلیک بر روی گزینه ی تغییر، آن را اعمال 
 د.کنی

 کند.ی یک شما استفاده مینرم افزار اندروید در هنگام پیامک زدن از سیم کارت شماره :توجه

 دستوراتی که کاربران اجازه ی دسترسی به آن را ندارند. 

 تعریف، تغییر ، حذف و دریافت وضعیت کاربران 

 تغییر مدیر 

 صدای بوق 

 شارژ 

 

سمتنکته :  سمت سیم های نرم افزار، نامدر باالی تمامی ق سیم"کارتی که در ابتدا از ق شان داده  "کارتشماره  وارد نموده بودید، ن

ی مورد نظر را انتخاب و وارد آن شوید و بعد کلیک نمائید، سسس حافظه "تغییر"شود. در صورت تمایل جهت تغییر آن بر روی کلید می

 را کلیک نمائید. "انتخاب"از اعمال تغییرات کلید 

سال  بعد ازتوجه :  شماره موبایل ار ستگاه آن را دریافت نماید ، مشروط به مجاز بودن  صورتی که د ستم در  سی ستوری به  سال هر د ار
 گردد. کارت موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل انجام شده برای شما ارسال میکننده و شارژ بودن سیم

 پردازیممیهای مختلف نرم افزار پرداخته در ادامه به توضیح قسمت

 

 هاکنترل خروجی .1

صل ، قطع و لحظهخروجی سه حالت و سمت میای قابل کنترل میها در  شد. در این ق توانید با انتخاب هر کدام از کلیدهای مربوطه، با
 خروجی مورد نظر را کنترل نمائید.

 دریافت اطالعات .4

 م، گزارش اطالعات آن را از سیستم دریافت نمائید.توانید با کلیک بر روی هر کداباشد که میبخش می سهاین قسمت شامل 

 زنگتنظیمات تک 

  بازگردانی تنظیمات دستگاه و تنظیم کلید سخت افزاریRST F 

 دمای هشدار 
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 تنظیمات .3

شامل  سیم"و  "مدیر "که دو مورد آن ) باشدبخش مینه این قسمت  شد، مابقی قسمت( پیش "کارتشماره  ها به تر توضیح داده 
 شرح زیر می باشد:

 . کاربران  3-1

ر این سیستم میتوان پنع کاربر را ذخیره نمود، برای این منظور به باشد ، داین قسمت خود شامل دو بخش تعریف و حذف کاربران می 
 ی دلخواه وارد نمائید و کلید مربوطه را بزنید.رفته و سسس شماره موبایل کاربر مورد نظر را در حافظه "تعریف"بخش 

 طه کلیک نمائید.بروید و بر روی کلید مربو "حذف"توانید به بخش ی کاربر مورد نظر هم میکردن شمارهجهت پاک

 باشند:های ذیل را به سیستم دارا میکاربران فقط دسترسی

 هاکنترل خروجی 

 هادریافت وضعیت خروجی 

 هادریافت وضعیت ورودی 

 دریافت دما 

 گردد.همچنین پیامک هشدار دما که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، بجز مدیر ، به کاربر اول نیز ارسال می

 . دمای هشدار 3-4

شد که  ستم این قابلیت را دارا می با شدار برای آن تعریف گردد تا زمانی که دماسی باال  حدباالتر از  پایین تر از حد پایین و دو دمای ه
ستم بر سی شفرض دمای هشدار  سال گردد. پی و برای حد پائین  درجه 04 ای حد باالقرار گرفت، پیامک هشداری برای مدیر و کاربر اول ار

 باشد.میصفر درجه 

 درجه باشد. 99تا  4دمای هشدار تعریف شده باید در محدوده ی توجه : 

 . تک زنگ 3-3

صورت در این قسمت می صورت فعال کردن )ب سیستم را فعال یا غیرفعال کنید. در  ستفاده از دو کلید اول، بخش تک زنگ  توانید با ا
موجود بر روی دستگاه خروجی چهارم یک لحظه وصل و سسس قطع  کارتگرفتن بر روی شماره سیمباشد( با تمالپیشفرض فعال می

صفحه،الگوریتم تکتوانید با کلیدگردد که میمی شم موجود در همین  ش زنگ را بگونه ای تنظیم کنید که با هر بار تمال های پنجم و 
 صورت وصل بودن قطع میگردد. گرفتن خروجی چهارم برعکس شود، بعبارت دیگر در صورتی که خروجی چهارم قطع است وصل و در

شااادن خروجی چهارم از زنگ را فعال یا غیرفعال نمائید تا در مواقع تحریکتوانید پیامک تکاز طریق کلیدهای ساااوم و چهارم نیز می
 باشد.(طریق تک زنگ، پیامکی برای فرد تمال گیرنده ارسال گردد.)بصورت پیشفرض پیامک تک زنگ غیر فعال می

 تمال گرفتن با دستگاه در صورت مجاز بودن شماره و تحریک خروجی چهارم ، بالفاصله خط شما اشغال می شود. از بعدتوجه : 

 . بازگردانی  3-0

ی مدیر و کاربران و دمای هشدار و ی تنظیمات و اطالعات ذخیره شده در سیستم از جمله شمارهکردن کلیهدر صورت تمایل جهت پاک
 را انتخاب نمائید.  "کل حافظه دستگاه کردن پاک "ی ... ، گزینه

توانید عمل مشااخص شااده، این کلید نیز دقیقا مشااابه عمکرد فوق را دارد و می Deleteهمچنین در پایین دسااتگاه کلیدی با عنوان 
ی گزینه کردن کلید،ثانیه انجام دهید. در صاااورت تمایل جهت غیرفعال 1کردن تنظیمات را با نگه داشاااتن این کلید به مدت پاک
 باشد.(را بزنید.) این کلید بصورت پیشفرض فعال می "غیرفعالسازی کلید سخت افزاری"
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 . بوق 3-1

سیستم  سمت  سال پیامک از  شده که در هنگام ار ستگاه در مواقع مختلف بلندگوی کوچکی بر روی آن تعبیه  جهت اطالع از عملکرد د
ی دسااتور صاادای بوق ممتدی به مدت دو ثانیه زده ی فرد ارسااال کنندهمارهبرای شااما یک صاادای تک بوق و در صااورت مجاز نبودن شاا

 کردن این صدای بوق از این قسمت اقدام نمائید.شود .در صورت تمایل جهت غیرفعالمی

 . پیغام خروجی 3-6

های هشااادار ای پیغامای دارحالت برای زمان لحظه 0حالت برای زمان قطع و  0حالت برای زمان وصااال، 0حالت خروجی یعنی  14هر 
 ها در این قسمتدر صورت تمایل جهت تغییر این پیغام ی سیستم وجود دارد.باشد و که بصورت پیشفرض در حافظهمربوط به خود می

سسس حالت مورد نظر را انتخاب کرده و در آخر خروجی مورد نظر را کلیک نمائید تا 11ابتدا متن مورد نظر خود را تا  متن  کاراکتر نوشته، 
 پیغام شما بر روی سیستم اعمال گردد.

 پیغام ورودی . 3-0

های هشاادار از پیش تعریف باشااد که با بسااته و باز شاادن آنها، پیغاممنفی( می 3مثبت و  1ورودی دیجیتال ) چهاراین دسااتگاه دارای 
 ها از این قسمت اقدام نمایید.ورودی گردد. در صورت تمایل جهت تغییر متن اینای به مدیر و کاربر اول تا سوم ارسال میشده

ست به متن ورودی میتوجه :  سی یا ترکیبی ه شما فار صورتی که متن  شد. در  سی یا ترکیبی از هر دو با سی یا انگلی تواند به زبان فار
 کاراکتر مجاز به تعریف می باشید. 64کاراکتر و در صورت انگلیسی بودن تا  11تعداد 

 

 شارژ .0

صورت تمایل جهت شارژ باقی در  سیمماندهدریافت میزان  سیمی  کارت، کارت به این قسمت مراجعه نموده و بعد از انتخاب اپراتور 
 عمل مربوطه را انجام دهید.
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 مثال دسترسی مجاز کد دستور شماره

 P --- P تعریف مدیر 1

N تغییر مدیر 2 ی مورد نظرشماره  N09120000000# مدیر #

A اتصال خروجی  3 ی خروجی رهشما   A1 مدیر و کاربران 

B قطع خروجی 4 ی خروجی شماره    B1 مدیر و کاربران 

C اتصال خروجی بمدت یک ثانیه 5 ی خروجی شماره     C1 مدیر و کاربران 

C اتصال خروجی بمدت دلخواه بر حسب دقیقه 6 ی خروجی زمان مورد نظر*شماره   C1*25 مدیر و کاربران 

 ---  مدیر و کاربران TM دریافت میزان دما 7

 تعریف دمای هشدار 8
WT حدباال*حدپایین*#  

درجه( 04تا مثبت  04)دما مابین منفی   
 WT*+30*+50# مدیر

 -- مدیر MDC بازگردانی به تنظیمات کارخانه 9

 -- مدیر KN فعالسازی کلید سخت افزاری تنظیمات کارخانه 10

 -- مدیر KF انهکارخغیرفعالسازی کلید سخت افزاری تنظیمات  11

 -- مدیر PO فعالسازی صدای بوق 12

 -- مدیر PF غیرفعالسازی صدای بوق 13

 تعریف کاربران 14
ی کاربرشماره U شماره موبایل مورد نظر* # 

(11تا  1ی کاربر مابین )شماره  
 09100000000U1#* مدیر

DU حذف کاربران 15 ی کاربرشماره   DU1# مدیر #

*1 مدیر *1کاراکتر 11متن مورد نظر تا  رودی اول در حالت بستهتغییر متن و 16 بسته 1ورودی   

*2 مدیر *2کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت باز 17 باز 1ورودی   

*3 مدیر *3کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت بسته 18 بسته 2ورودی   

*4 مدیر *4کاراکتر 11متن مورد نظر تا  رودی دوم در حالت بازتغییر متن و 19 باز 2ورودی   

*5 مدیر *5کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی سوم در حالت بسته 20 بسته 3ورودی   

*6 مدیر *6کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی سوم در حالت باز 21 باز 3ورودی   

*7 مدیر *7کاراکتر 11تن مورد نظر تا م در حالت بسته چهارمدی تغییر متن ورو 22 بسته 0ورودی   

*8 مدیر *8کاراکتر 11متن مورد نظر تا  در حالت باز چهارم تغییر متن ورودی  23 باز 0ورودی   

 -- مدیر و کاربران MI هادریافت گزارش وضعیت ورودی 24

 -- مدیر و کاربران RS هادریافت گزارش وضعیت خروجی 25

 -- مدیر GI دریافت میزان شارژ سیم کارت ایرانسل 26

 -- مدیر GH دریافت میزان شارژ سیم کارت همراه اول 27

 -- مدیر FN زنگ فعالسازی تک 28

 -- مدیر FF غیرفعالسازی تک زنگ 29

 -- مدیر FU فعالسازی پیامک تک زنگ 30

 -- مدیر FA غیرفعالسازی پیامک تک زنگ 31

 -- مدیر FD ف حالت دایم تک زنگتعری 32

 -- مدیر FL ای تک زنگتعریف حالت لحظه 33

 پمپ روشنA1# مدیر Aشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن هشدار خروجی ها در حالت وصل 34

 پمپ خاموشB1# مدیر Bشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن هشدار خروجی ها در حالت قطع 35

 درب بازC1# مدیر Cشماره خروجی#کاراکتر 11متن مورد نظر تا  ایتغییر متن هشدار خروجی ها در حالت لحظه 36


