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د و کابل تغذیه را متصل نمائی را بستهآنتن  در محل مربوطه به سمتی که مشخص شده قرار دهید،دستگاه را  کارتسیم
کارت را سیم یمنتظر بمانید تا سیستم شبکه ، سیم مشکی منفی می باشد()سیم قرمز مثبت و تا دستگاه روشن شود. 

در صورتی زدن کند. ثانیه یک بار شروع به چشمک 3هر سوکت آنتن قرار گرفته  که در کنارشبکه چراغشناسایی کند و 
 کارت شناسایی نشده است.ی سیمثانیه چشمک میزند ، هنوز شبکه 1که چراغ شبکه هر 

 آنتن بسته شود.و  بصورت کامل با قاب باشدهمچنین  ، کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشدسیم  توجه:

ند، کروشن شده و دستگاه شروع به پردازش می تورکنار ترمینال آداپچراغ بعد از ارسال هر دستوری به سیستم توجه: 
موجود بر روی آن، پیامکی حاوی گزارش عمل کارت بودن شماره موبایل ارسال کننده و شارژ بودن سیم مجاز  صورتدر 

 ثانیه بطول انجامد. 33ی بین ارسال هر پیامک حداقل باید فاصله گردد.انجام شده برای شما ارسال می

 تعریف مدیر

شد سایی  شنا شبکه  شروع به چشمک زدن کرد،،بعد از اینکه  سه ثانیه یکبار  شبکه  شماره Pکاراکتر  یعنی چراغ  ی را به 
 ی دستگاه ذخیره گردد.ی شما بعنوان مدیر بر روی حافظهکنید تا شماره پیامککارت موجود بر روی دستگاه سیم

 .دهدگردد عکس العمل نشان میی مدیر ارسال میکه با شماره هاییدستگاه فقط به پیامکبعد از ذخیره 

شود، عبارت توجه:  صورتی که مدیر ذخیره  شد"در  سال می "مدیر ذخیره  شما ار سخ  از برای  صورتی که این پا گردد. در
 باشد:ود به دالئل زیر میدستگاه برای شما ارسال نش

 ستگاه کارت سیم شبکه مخابرات هنوزروی د سط  شده و  تو سایی ن ستگاه بنابراین شنا سط د شما تو ریافت دپیامک 
 است. نگردیده

 کارت دستگاه پین کد دارد.کارت داخل دستگاه شارژ ندارد و یا سیمسیم 

 مدیر تغییر

 را پیامک کنید. #سپس شماره ی جدید و در انتها کاراکتر  Nجهت تغییر مدیر ابتدا کاراکتر 

 N09122222222# :مثال

 فقط مدیر می تواند ، مدیر را تغییر دهد     توجه: 

مک ی فردی که پیادستگاه یک بوق ممتد زد بدین معنی می باشد که شماره ،در صورتی که بعد از ارسال پیامکتوجه:  
باشد. برای حل این مشکل ابتدا اطمینان حاصل کنید را به دستگاه ارسال نموده در سیستم تعریف نشده و غیرمجاز می

شمارهکه  سال پیامک میدقیقا با همان  شیای که ذخیره کرده اید اقدام به ار سیمکنید. در گو شکل های دو  کارته این م
بسیار شایع می باشد. توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از نرم افزار تنظیمات گوشی برای ارسال پیامک بر روی 

دستگاه را با توجه به آموزش ارایه شده در  ،مشکل صورت عدم حل. در ه استای باشد که در سیستم ذخیره شدشماره
 به تنظیمات کارخانه بازگردانی کنید. )ریست فکتوری(راهنما دفترچه 
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 بصورت مجزا هاجیکنترل خرو

از دستتتگاه برای " مدیر ذخیره شددد"و پیامک مدیر را ذخیره نمودید های دستتتگاه باید بعد از اینکه جهت کنترل خروجی
 دستورات زیر را به دستگاه پیامک کنید.شما ارسال شد، 

 A1 وصل خروجی اول: 
   B1قطع خروجی اول : 

 C1 ای خروجی اول: وصل یک ثانیه
 کانال عمل نمائید. 16تا  4های ها برای تمامی سیستمبه همین ترتیب جهت کنترل خروجی

 (ثانیه) ها بصورت زماندارکنترل خروجی

 *سپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر  Cدر ابتدا کاراکتر  بایستیروجی ها بصورت زماندار میجهت کنترل خ
نوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی دوم بمدت  ثانیهو در انتها زمان مورد نظر را بر حسب 

 وصل و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود. ثانیه 08

C2*80# 

 می باشد. ثانیه 9660کثر زمان برای هر خروجی حدا توجه:

سال پیامک فعال می ،ی حالت زماندار ثانیه ایشمارنده توجه: گردد و بمحض دریافت پیامک توسط دستگاه از زمان ار
 تایمر شروع به کار می کند و بنابراین برای هر بار استفاده مجزا باید پیامک زده شود.

 بصورت همزمان با یک پیامک هاکنترل خروجی

ستپس  ، Hبایستتی ابتدا عبارت در صتورت تمایل جهت وصتل یا قطع کردن هر چهار خروجی از طریی یک پیامک می
ستفاده می 0یا  1بعد از آن اعداد   ، *کاراکتر  شود و نشانگر دستور که بترتیب نوشتن برای خروجی های اول تا آخر ا

 را نوشته و ارسال کنید. #وصل یا قطع همان خروجی است . در انتها کاراکتر 

 توانید دستور زیر را پیامک کنید.باشد میمثال در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می

H*1100# 

 گردد.های اول و دوم وصل و خروجی سوم و چهارم قطع میدر مثال فوق خروجی

 

 

 

 

 

 A2 وصل خروجی دوم: 

 B2قطع خروجی دوم: 

 C2 ای خروجی دوم: وصل یک ثانیه
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 ی کاربرانذخیره

  باشد.( را دارا میکاربر معمولی 100ِویژه و  کاربر 5مدیر و  1ی موبایل )شماره 106ی قابلیت ذخیره سیستم

های دستتتگاه باشتتد. مثال در صتتورتی که ورودیتفاوت کاربران ویژه و معمولی در زمان ارستتال پیامک های هشتتدار می
 گردد .ویژه ارسال میتحریک شود پیامکی برای مدیر و کاربران 

شد ذخیره می  شرح داده  صورتی که قبال  ستی در ابتدا کاراکتر گردد، جهت ذخیرهمدیر ب سپس *ی کاربران می بای  ، 
شماره Uشماره ی موبایل کاربر مورد نظر، بعد از آن کاراکتر  شته و پیامک کنید.  5تا  1 ی کاربر ازو در انتها  و مربع را نو

را بعنوان کاربر اول ذخیره کنید، برای این منظور باید عبارت   09120000000یکنید قصد دارید شمارهبرای نمونه فرض 
 زیر توسط مدیر پیامک گردد :

*09120000000U1# 

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

 نوشته نشود، کاربر بصورت معمولی ذخیره می گردد. Uبعد از کاراکتر  5تا  1در صورتی که اعداد 

 را به دستگاه پیامک کنید. LUSERکاربر اول عبارت  5جهت دریافت لیست شماره های 

 ها را دارند.ورودیها و دریافت میزان دما و وضعیت خروجی و فقط قابلیت کنترل خروجی )ويژه یا معمولی(ربرانکا توجه:

 حذف کاربران

را نوشته و ارسال نمائید. برای نمونه  #موردنظر و کاراکتر  کاربر موبایل شمارهو در انتها  DUجهت حذف کاربران عبارت 
 : باید عبارت زیر توسط مدیر پیامک گردد 09121111111با شماره موبایل جهت حذف کاربر 

DU09121111111#                                            

 ها تغییر متن پاسخ خروجی

سال دستورات قطع یا وصل خروجی هابعد از  صورتی که دستگاه عمل کند، یک پیامکار سی ، در  رد فبرای  به زبان فار
بایستتی بعد از عبارات زیر، متن . در صتورت تمایل جهت تغییر متن این پیامک میگرددباز می، ی دستتورارستال کننده
 نوشته و پیامک کنید : فارسیبصورت فقط کاراکتر  11موردنظر را تا 

 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 

 کانال عمل نمایید. 16تا  4ها برای تمامی سیستم های به همین ترتیب جهت تغییر متن پاسخ خروجی

برای شتتتما پیامک گردد،  "موتور خاموش"خواهید در هنگام قطع خروجی ستتتوم عبارت بعنوان نمونه فرض کنید می
 بایستی توسط مدیر عبارت زیر به دستگاه پیامک شود تا متن هشدار تغییر نماید.می

B3# موتور خاموش   
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 هاغیرفعالسازی پیامک برگشتی خروجی

یک پیامک از دستتتگاه برای شتتما ارستتال می گردد.درصتتورت تمایل جهت  ،بعد از ارستتال دستتتور کنترل خروجی ها
شتی باید ابتدا عبارت  سازی این پیامک برگ شتن  0یا  1بعد از آن اعداد   ، *سپس کاراکتر  ، OSغیرفعال که بترتیب نو

شود که نشانگر دستور فعال یا غیرفعال بودن پیامک برگشتی است . در انتها استفاده می برای خروجی های اول تا آخر
 را نوشته و ارسال کنید. #کاراکتر 

 توانید دستور زیر را پیامک کنید.باشد میمثال در صورتی که سیستم شما دارای چهار خروجی می

OS*1010# 

 گردد.غیرفعال می های دوم و چهارمپیامک برگشتی خروجی در مثال فوق

 را پیامک کنید. OSLOGعبارت   ،هاهای برگشتی خروجیجهت دریافت وضعیت فعال یا غیرفعال بودن پیامک

  ریموت

مختلف جهت اضافه کردن ریموت با توجه به موارد مشخص شده در های اید، در مدلدار تهیه نمودهصورتی که سیستم ریموتدر 
سپس کلید یک ریموت را زیر باید کلید مربوطه را  سر هم بزند،  شت  سه بوق پ ستگاه  شار داده و رها کنید تا د برای یک لحظه ف

 بزنید. 

       KEY2کاناله:    8,12,16مدل                                                  KEY1کاناله:   4مدل 

را  Jکنند، در صتتورت لزوم جهت تغییر حالت کافیستتت حرف ها با ریموت بصتتورت دائمی عمل میفرض خروجیدر حالت پیش
 #ای را بنابر نیاز خود و در انتها کاراکتر برای حالت لحظه Lبرای حالت دائم و یا حرف  Dحرف  و بعد از آن *نوشته ، سپس کاراکتر 

خروجی اول و دوم بصورت دائم و  های چهار کانالهدر سیستم خواهیدمثال در صورتی که می را نوشته و به دستگاه ارسال نمائید.
 ای عمل کنند کافیست عبارت زیر را ارسال کنید.خروجی سوم و چهارم بصورت لحظه

J*DDLL# 

را به دستتگاه پیامک  JS1ONت ارستال پیامک برای مدیر در هنگام استتفاده از خروجی  اول ریموت، عبارت در صتورت تمایل جه
عدد  یدهای ریموت بجای  مابقی کل به همین ترتیب برای  ید.  ماره 1کن ید. همچنین برای ، شتتت ی خروجی مورد نظر را بنویستتت

 را ارسال نمایید. JS1OFFغیرفعالسازی این پیامک عبارت 

 را به دستگاه پیامک کنید. JONو جهت فعالسازی عبارت  JOFFجهت غیرفعالسازی ریموت عبارت 

  17کاناله کلیدهای  18خروجی در صورت استفاده از ریموت  16و در سیستم های   10 و 9خروجی کلیدهای  8در سیستم های 
ریموت جهت وصل و قطع تمامی خروجی ها با هم استفاده می شود. در صورت تمایل جهت تنظیم این دو کلید که با زدن  18و 

ستم 9کلید  سی ست ابتدا عبارت در  صل گردد می بای صی و شت کاناله، خروجی های خا شته،  *ALLREهای ه بعد از آن را نو
شتن برای خروجی 0یا  1اعداد  ستفاده میهای اول که بترتیب نو شان دهندهتا آخر ا ضعیت رله در شود که ن ی و

 را نوشته و ارسال کنید. #هنگام استفاده از ریموت است و در انتها کاراکتر 

ستم سی صورتی که تمایل دارین در  شت خروجی با زدن کلید مثال در  صل گردد 1,2,3,6خروجی های  ،ریموت 9های ه  ،و
 عبارت زیر را پیامک کنید.

ALLRE*11100100# 
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 اهورودی

 ورودی دیجیتال با تحریک مثبت یا منفی به شرح زیر هستند: 16الی  4ها با توجه به مدل دارای سیستم

 مثبت 8و  7–منفی  6تا  1خروجی:  12و  8های مدل//مثبت 4–منفی  3و  1،2:  خروجی 4های مدل

 مثبت 16و  15–منفی  14تا  1خروجی :  16 هایمدل

همچنین جهت اعالم هشدار  گردد.ها جهت اتصال سنسور و دتکتورهای مختلف و اعالم هشدار استفاده میورودی
 کنید که در ادامه توضیح داده خواهد شد.قطع و وصل برق شهر باید از ورودی مثبت استفاده 

شداری برای مدیر و  صل گردد، پیامک ه صورتی که بمدت دو ثانیه به پین منفی آداپتور مت ورودی های منفی در 
ولت  12الی  5ثانیه به ولتاژ  2های مثبت نیز در صورت اتصال بمدت ورودی گردد.ی اول ارسال میپنج کاربر ویژه

کنند. همچنین در صتتورت قطع تحریک ورودی، مجددا پیامک هشتتدار دیگری ارستتال ال می، پیامک هشتتدار ارستت
شدهشود.پیامکمی شدار از پیش تعریف  شدار دارای متن ه صورت تمایل جهت تغییر این های ه ستند، در  ای ه

 بایستی طبی جدول زیر عمل نمائید.متن می

 *11کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی اول در حالت تحریک
 *10کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکتغییر متن ورودی اول در حالت برداشته

 *21کاراکتر 11متن مورد نظر تا  تغییر متن ورودی دوم در حالت  تحریک
 *20کاراکتر 11متن مورد نظر تا  شدن تحریکتغییر متن ورودی دوم در حالت  برداشته

 عمل نمائید. 16الی  3های به همین ترتیب برای مابقی ورودیو  

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

 پمپ خاموش*20

سی و تا باید به متن ورودی توجه :  شد 11زبان فار شدار ورودی . کاراکتر با ستگاه هاپیامک ه برای  با توجه به مدل د
 گردد.ارسال می تا پنجممدیر و کاربران اول 

 عدد ابتدای متن حتما باید انگلیسی باشد.توجه: 

 تغییر مدت زمان تاخیر ورودی ها

در حالت پیش فرض مدت زمانی که باید ورودی ها برای اعالم هشدار در حالت تحریک قرار بگیرند دو ثانیه می باشد. 
و بعد از آن زمان را به میلی ثانیه و  *سپس کاراکتر  ،VTابتدا عبارت در صورت تمایل جهت تغییر این زمان کافیست 

 کنید.را نوشته و به دستگاه ارسال  #در انتها کاراکتر 

میلی ثانیه(  4000ثانیه ) 4ها به بعنوان نمونه با ارسال دستور زیر مدت زمان الزم جهت اعالم هشدار تحریک ورودی
 VT*4000#                                                                                                                 تغییر می کند.

 میلی ثانیه می باشتتد. 9999 ،قابل تنظیمهر هزار میلی ثانیه معادل یک ثانیه می باشتتد. بیشتتتر مقداری که توجه: 
 ثانیه تغییر ندهید.میلی ۰33به هیچ عنوان این مقدار را به کمتر از هشدار: 
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 و رطوبت دماتنظیمات سنسور 

بایستی می ت سنسور دماااطالعجهت دریافت کند ، ی که سیستم شما از سنسور دما و یا رطوبت پشتیبانی میدر صورت
 را ارسال کنید. HM عبارتو جهت دریافت اطالعات سنسور رطوبت  TMعبارت 

سنسور دما در مدل های  سنسور را به سوکت همراه آن مطابی با رنگ بندی ببندید، سپس  4,16جهت اتصال  کاناله،  
 سنسور را به سوکت سه پین سفید رنگ کنار جعبه متصل نمائید. 

و  Bو  Rپین سبز رنگ وجود دارد که هر پین بر روی لیبل با عناوین  6در سمت پایین دستگاه یک ترمینال کاناله  8در مدل های 
و سیم زرد را به  R، سیم قرمز سنسور را به پین  Bجهت اتصال، سیم مشکی سنسور را به پین ه است.شدمشخص  4 تا 1اعداد 

در صورتی که از بیش از یک سنسور استفاده می نمایید ، سیم های قرمز و مشکی سنسورها را  متصل نمایید. 4تا  1 یکی از اعداد
 ی یک قابلیت تنظیم محدوده را دارا می باشد.کاناله فقط سنسور شماره 8های در مدلکنید. بصورت مشترک به هم متصل

تر آمدن دما از حد پائینی و باالتر تا با پائین هی دمایی پائین و باال تنظیم نموددو نقطه جهت تنظیم هشدار سنسورها،
و  *WTین منظور در ابتدا عبارت ارستتال گردد. برای اان ویژه رفتن دما از حد باالیی پیامک هشتتداری برای مدیر و کاربر

صورت دو رقمیسپس دمای مورد نظر برای حد پایین  سپس دمای مورد نظر برای حد باال را  *بعد از آن کاراکتر  ، ب و 
نمائید. توجه داشته باشید در هر دو حد پایین و یا  پیامکرا نوشته و به دستگاه   #و در انتها کاراکتر  بصورت دو رقمی

 باال عالمت دما یعنی مثبت یا منفی بودن آن باید درج گردد.

+55حد باال:      -5حد پایین:   WT*-05*+15#         :مثال  

  د.زیر را پیامک کنیجهت استفاده از قابلیت برقراری تماس تلفنی در هنگام تجاوز دما از حدود پائین و یا باال عبارات   

فعالسازی تماس هشدار دما  : WTCON#                 غیرفعالسازی تماس هشدار دما: WTCOFF# 

  در هنگام تجاوز دما از حدود پائین و یا باال عبارات زیر را پیامک کنید. ارسال پیامکجهت استفاده از قابلیت  

هشدار دما پیامکفعالسازی   : WTSON#                  هشدار دما پیامکغیرفعالسازی : WTSOFF#  

 ی مجاز عبارات زیر را پیامک کنید. جهت استفاده از قابلیت وصل و قطع اتوماتیک خروجی در مواقع تجاوز از محدوده 

 #WTROFF :غیرفعالسازی رله خروجی هشدار دما                       #WTRON :فعالسازی رله خروجی هشدار دما

  شماره ی خروجی حد پایین و باال ابتدا عبارت شماره *WTRجهت تعیین  سپس  ی خروجی حد پایین و بعد از آن ، 
        WTR*02*03#  مثال           ی خروجی حد باال و در انتها مربع را بنویسید.                    و شماره *کاراکتر 

  صورتی که دما از حد شود، در مثال فوق در  شتر  صورتی که از حد باال ، بی صل و در  شود خروجی دوم و پایین، کمتر 
 گردد.ی نرمال برگردد ، خروجی قطع میگردد. در هنگامی که دما به محدودهخروجی سوم وصل می

و برای سنسور  WH، عبارت  WTجهت تنظیمات سنسور رطوبت کافیست در تمامی دستورات فوق بجای عبارت توجه: 
ی را جایگزین کنید. توجه داشتتتته باشتتتید در هنگام تعیین محدوده WH2کاناله( عبارت  ۴رطوبت دوم )در مدل های 

کاناله(   ۴های رطوبتی نیازی به درج عالمت مثبت یا منفی نیستتت. همچنین برای تنظیمات ستتنستتور دوم دما )در مدل
 را قرار دهید. WT2عبارت  WTبجای عبارت 
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 هفتگیها بصورت کنترل خروجی

شید تایمری را در محدودهاز طریی این قابلیت می توانید برای هر کدام از خروجی شته با شبانه روز ها که تمایل دا ای از 
 تنظیم تا خروجی موردنظر متصل و سپس قطع گردد.و در روز یا روزهای خاصی از هفته 

صورت مجز 10همزمان  تااین امکان وجود دارد  های متفاوت ا برای یک خروجی و یا هر تایمر را برای خروجیتایمر را ب
 فعال نمایید.

 باید طبی الگوریتم زیر عمل نمایید: )از چپ به راست بخوانید(برای این منظور 

Zشماره تایمرT وصلساعت  : ی وصلدقیقه :ساعت قطع* ی قطعدقیقه # ی خروجیشماره Dهفت عدد صفر یا یکYحالت خروجی 

 نکات:

 می باشد. 10تا  1ی تایمر شماره 
 ساعته و دو رقمی باشد. ۴۴بایستی بصورت های وصل یا قطع میساعت و دقیقه 
 باشد. 16تا  1از  ندی خروجی با توجه به مدل سیستم می تواشماره 
  بعبارت دیگر عدد اول برای  باشتتند.نمایانگر روزهای هفته می ،هفت عدد صتتفر و یک انتهای پیام بترتیب نوشتتتن

صورتی که عدد  یابد.عدد دوم یکشنبه و به همین ترتیب تا روز جمعه ادامه می ،نبهش شود 1در  تایمر  ،برای نوشته 
   کند.تایمر در آن روز عمل نمی ،نوشته شود 0کند و در صورتی که عدد در آن روز عمل می

  برای حالت خروجی در صتتورتی که عبارتD  نوشتتته شتتود به معنای دائم و در صتتورتی که عبارتL  نوشتتته شتتود به
 معنای لحظه ای می باشتتد. در حالت دائم در زمانی که تایمر شتتروع به کار میکند ، رله وصتتل و در انتهای زمان، رله

می  میکند. در حالت لحظه ای در زمان شتتروع و پایان زمان ، رله ی مورد نظر یک ثانیه وصتتل و ستتپس قطع قطع
 شود.

Z1T05:10*14:08#3D1000100YD 

و در روزهای شنبه  سومبرای خروجی  دقیقه دقیقه عصر 8و 2الی  دقیقه صبح 10و  5در مثال فوق تایمر دوم از ساعت 
 کند.عمل میو چهارشنبه و بصورت دائم 

 باشد.تورات زیر دارا میهر تایمر در مواقع لزوم قابلیت غیرفعالسازی را از طریی پیامک بصورت مجزا از طریی دس 

:تایمر اول  Z1*OFF                                                      تایمر دوم: Z2*OFF 

  توانید آن را فعال یا غیرفعال کنید.کند که میزمان عمل کردن یک پیامک به مدیر سیستم ارسال میهر تایمر در 

فعالسازی پیامک تایمر هفتگی:  ZSON                                : غیرفعالسازی پیامک تایمر هفتگی ZSOFF 

  جهت دریافت وضعیت تایمرهای هفتگی ، ابتدا عبارتZL .را به دستگاه پیامک نمایید 
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 تایمر تکرار

کاربر می تواند بر روی خروجی مورد نظر خود یک تایم وصل و یک تایم قطع بر حسب دقیقه تنظیم نماید.  در این تایمر
سازی ارسال مادامی که پیامک غیرفعالکند و از آن پس خروجی بصورت اتوماتیک و دائمی شروع به وصل و قطع می

 دهد.نگردد، این تایمر به کار خود ادامه می

تایمر تکرار برای  8کاناله دارای  8,12,16های تایمر تکرار )هر خروجی یک تایمر( و سیستم 4کاناله دارای 4های سیستم
 باشند.های اول تا هشتم میخروجی

و سپس زمان وصل  *ی خروجی مورد نظر، بعد از آن کاراکتر ، سپس شماره TRجهت استفاده از این تایمر ابتدا عبارت 

را نوشته و به دستگاه پیامک  #و بعد از آن زمان قطع به دقیقه و در انتها کاراکتر  *مورد نظر به دقیقه، سپس کاراکتر 
 نمائید.

. باید عبارت خاموش باشد ده دقیقهمثال فرض کنید میخواهید خروجی اول بصورت مداوم یک ساعت روشن و  برای 
 نید.زیر را به دستگاه پیامک ک

TR1*60*5# 

 تواند باشد.دقیقه می 999های قطع یا وصل حداکثر تا زمانتوجه: 

 ی تایمرهای تکرار عبارت جهت دریافت وضعیت تنظیم شدهTRLOG .را پیامک کنید 
  جهت غیرفعالستتازی یکی از تایمرهای هفتگی ابتدا عبارتTR ی خروجی مورد نظر، و در انتها عبارت ، ستتپس شتتماره

*OFF#  برای مثال جهت غیرفعال سازی تایمر تکرار خروجی دوم عبارت زیر را پیامک نمایید.بنویسیدرا . 

 TR2*OFF#  

 که در قبل توضیح داده شد را به دستگاه پیامک نمایید. فعالسازی مجدد باید دستور کانفیگجهت 

 تنظیم ساعت و تاریخ

ستگاه  ساعت و تاریخ د سوی جهت تنظیم تایمر هفتگی حتما باید  سالی از  شد. انتهای تمامی پیامک های ار ست با در
 دستگاه برای شما یک ساعت و تاریخ قرار گرفته که با توجه به آن می توانید از تنظیم بودن زمان دستگاه مطلع شود.

 ، جهت تنظیم آن باید طبی مثال زیر عمل کنیددر صورتی که ساعت یا تاریخ درست نمی باشد 

CLK12,19,2020,6,5# 

روز  ،و در انتها یالدیماه م یبعد،  یالدیستتال م یبعد،  قهیدق یبعد،  عدد اول از ستتمت چپ ستتاعتدر این مثال 
 ، می باشد که باید طبی تاریخ و ساعتی که در آن قرار گرفته اید تنظیم نمایید. توجه داشته باشید جهت تنظیم یالدیم

 تاریخ باید بصورت میالدی نوشته شود.
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 هاحالت ورودی تنظیم انواع

 گردد.ارسال می ویژه کاربرانهای دیجیتال ، پیامک هشداری به مدیر و بصورت پیشفرض با تحریک ورودی 
 می باشد.زماندار )دزدگیر( و پالسی ورودی دارای سه حالت دائم ،  هر

 شود و حالت دائم ورودی صل می  مادامی که ورودی : در این حالت بطور مثال با تحریک ورودی اول ، خروجی اول و
 گردد.  در حالت تحریک می باشد ، خروجی وصل باقی می ماند و با عدم تحریک ورودی اول ، خروجی اول قطع می

حالت دائم برای ورودی اولفعالسازی  :مثال : VR1ON 

حالت دائم برای ورودی اول غیرفعالسازی : VR1OFF   

 ورودی اول، خروجی اول وصتتل و مجددا با تحریک بعدی : در این حالت بطور مثال با تحریکحالت پالسددی ورودی ، 
 های هوشمندسازی کاربرد دارد.گردد. این حالت برای سیستم خروجی اول قطع می

ای(پالسی )لحظهحالت فعالسازی  برای ورودی اول:مثال : VM1*P 

 )در این حالت با تحریک شتتتدن ورودی، خروجی هیچ عکس العملی انجام نمی دهد  :حالت زماندار ورودی )دزدگیر
توانید برای اتصال آژیر استفاده بمدت پنج دقیقه وصل می شود که می هایکی از خروجیولی با عدم تحریک ورودی ، 

   کنید.

 #VM1*Z : اول برای ورودی زماندارحالت فعالسازی  :مثال

به  ALARMOFFتوانید با ارستتتال عبارت ، می )دزدگیر( قرار گرفتدر حالت زماندار های مورد نظر را بعد از اینکه ورودی
  را فعال کنید. دزدگیر ALARMON را غیرفعال و مجددا با ارسال عبارت دزدگیرسیستم ، 

 را به دستگاه پیامک کنید. ALARMLOGجهت دریافت وضعیت دزدگیر عبارت 

صورت پیش فرض با تحریک ورودی ،در حالت دزدگیری ستگاه های  ،ب شت ،چهارمخروجی کاناله  ۴در د ستگاه های ه در د
دقیقه متصل می  5به مدت  ،16کاناله خروجی  1۱و در دستگاه های  12کاناله خروجی  1۴در دستگاه های  ، 8کاناله خروجی 

شمارهگردد. جهت  شماره ی خروجی موردنظر و در انتها عالمت ،  *ARعبارت  ابتدا ی خروجیتغییر  را نوشته و به  #سپس 
 دستگاه پیامک کنید.

خروجی سوم برای اتصال آژیرفعالسازی  :مثال : AR*3# 

باید ابتدا  ، دقیقه( 250دقیقه به زمان مورد نظر)بیشتتتترین مقدار  5ی آژیر از همچنین جهت تغییر زمان متصتتتل بودن رله
 را نوشته و به دستگاه پیامک کنید. #سپس زمان موردنظر به دقیقه و در انتها عالمت ،  *ATعبارت 

دقیقه 13تغییر زمان رله ی آژیر به  :مثال : AT *10# 

 هاگزارش وضعیت ورودیدریافت 

ی ورودیباشد. جهت دریافت آخرین حالت تنظیم شده، پالسی و دزدگیری قابل تنظیم میها در سه حالت دایمدیورو
 را به دستگاه پیامک کنید.INPUTLOG ها عبارت 
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 تنظیم ریموت برای حالت دزدگیر

و برای   REONکافیستتت فقط برای یکبار عبارت ،در صتتورت تمایل جهت فعالستتازی حالت دزدگیر با استتتفاده از ریموت
سازی عبارت  سازی در مدل های  REOFFغیرفعال سال نمایید. بعد از فعال ستگاه ار کاناله کلید یک برای فعال  4,12,16را به د

برای فعال کردن و کلید  11کاناله کلید  8کردن دزدگیر و کلید دو برای غیرفعالسازی ریموت استفاده خواهد شد.در مدل های 
شد. بعبارت دیگ 12 ستفاده خواهد  سازی ریموت ا سازی دزدگیر باید یا از طریی پیامک کردن عبارت   ربرای غیرفعال برای فعال

ALARMON ید اول ریموت یا از کل بارت  و  مک کردن ع یا یا از طریی پ عالستتتازی  ید . همچنین برای غیرف فاده کن استتتت
ALARMOFF .و یا استفاده از کلید دوم ریموت استفاده کنید 

 ها  )تلفن کننده(یدبرقراری تماس در هنگام تحریک ورو

  در هنگام تحریک و یا عدم تحریک هر ورودی  ویژهدر صتتورت تمایل جهت برقراری تماس دستتتگاه با مدیر و کاربران
 میبایست عبارات زیر را به دستگاه ارسال کنید

 VC1OFF :غیرفعالسازی تماس ورودی اول                                  VC1ON :فعالسازی تماس ورودی اول

 برای مابقی ووردی ها عمل نمائید.به همین ترتیب 

 هاتنظیم ارسال پیامک در هنگام تحریک و عدم تحریک ورودی

ورودی اول پیامک در هنگام تحریکفعالسازی  : VS11ON 
ورودی اول پیامک در هنگام عدم تحریکفعالسازی  : VS10ON 

ورودی اول پیامک در هنگام تحریک غیرفعالسازی : VS11OFF 
ورودی اول در هنگام عدم تحریکپیامک  غیرفعالسازی : VS10OFF 

 به همین ترتیب برای مابقی ووردی ها عمل نمائید.

 اتصال باتری پشتیبان و اعالم قطع و وصل برق شهر

 دو حالت جهت اتصال باتری و اعالم هشدار برق شهر وجود دارد.

سل  حالت اول: شرکت )تک  ستفاده می 4در صورتی که از باتری مخصوص  نمائید، باتری را به یکی از  سوکت ولتی( ا
تگاه های دیجیتال مثبت دسها متصل کنید، سپس با یک تکه سیم یکی از ورودیهای سه پین سفید رنگ کنار ترمینال
 را به پین مثبت آداپتور متصل نمایید.

 باتری را با سنسور طبی رنگبندی موازی کنید. توانیدمیباشد،رطوبت می /دستگاه دارای سنسور دمااگر توجه: 

صورتی که از باتری دوم: حالت  ستی باتری را  12در  ستفاده می نمایید بای  یمواز  کیشارژر اتوماتیک به همراه ولتی ا
باتری کرده به مثبت  باتری( -)مثبت شتتتارژر  به منفی  )جایگزین پاور دستتتتگاه  نیدو پ نالیبه ترم و منفی شتتتارژر 

پاور  یرا به قستتمت منف یمنف میو ستت مثبت دستتتگاه یرا به ورود 12 آدابتور یک مثبت می. ستتپس ستتنیببندآدابتور(
 .دییآدابتور را به برق شهر متصل نما در آخر(. و شارژر به هم متصل می شوند یباتر  یآدابتور با منف ی)منفدیمتصل نمائ

های سه پین سفید رنگ دستگاه متصل آن را به سوکت ولتی است، 12به هیچ عنوان در صورتی که باتری شما : هشدار
 .ننمایید
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 ولتی ۴۴3ی کنندهها به مصرفی اتصال خروجینحوه

شد که هر کدام با عنوان پین می 3هر خروجی دارای یک ترمینال ها آزاد و خروجی   NO/COM/NCهای و با نام xOutبا
سب جعبه شت ترمینال روی برچ شده هاو یا در پ شخص  صال هر کدام از ترمینال اند.م صرف کنندهجهت ات ی ها به م

 مورد نظر خود مطابی مدار زیر عمل نمائید.

 

 

 

 

 

 

کننده باشد. در هنگام اتصال مصرفآمپر متفاوت می 10الی  5میزان آمپر خروجی سیستم با توجه به مدل آن از توجه: 
 آمپر باالتری از خروجی عبور نکند.، دقت کنید تا 

 با پیامک تابلو برق کنترل کلیدهای استوپ و استارت

خروجی اول  COMو  NOدر صورت تمایل جهت اتصال سیستم به کلیدهای استارت و استوپ تابلو برق باید پین های 
 خروجی دوم را با کلید استوپ سری کنید.)مطابی تصویر زیر( COMو  NCرا با کلید استارت موازی و پین های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است( 4و3نوشته شده باشد. )مهم اعداد  14و  13، روی کنتاکتور اعداد  24و  23ممکن است بجای اعداد توجه: 

ر حالت فوق موتور پمپ بصتتورت پیامکی و یا دستتتی قابل کنترل می باشتتد. در این حالت جهت روشتتن شتتدن موتور 
 را پیامک کنید. C2و جهت خاموش شدن موتور عبارت  C1کافیست عبارت 

NO C NC 

 مصرف کننده ترمینال خروجی دستگاه

 فاز اصلی 
 )ورودی به ترمینال(

 نول اصلی 
 اتصال به صورت مستقیم

 فاز مصرف کننده
 )خروجی از ترمینال(

ولتی دارید و  ۴۴3برای مثال در صورتی که شما یک المپ 
خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم می

، سپس سیم فاز را داخل تقیم به المپ زدهنول خود را مس
یم گرفته و به یک ستتت NO1پیچ کرده و از پین  C1پین 

 .مصرف کننده بزنید
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 کنترل کلیدهای استوپ و استارت با تک زنگ

ن عبارت دیگر در ایه زنگ استتتفاده می شتتود. ب جهت کنترل استتتارت و استتتوپ تابلو برق از طریی تکتابلو برق  حالت
ستوپ با توجه به ورودی اول عمل می کند. در  ستارت و یا ا ستگاه ا سیم کارت روی د حالت از طریی برقراری تماس با 

و در  گرددخروجی اول یک ثانیه متصتتل می ،در صتتورتی که ورودی اول تحریک نشتتده باشتتدزمان استتتفاده از این مد 
جهت استفاده از این مد باید دستگاه  گردد.خروجی دوم یک ثانیه متصل می ،شده باشددی اول تحریک صورتی که ورو

توانید از می ورودی اول دستگاه با پالس منفی تحریک گردد. ،بگونه ای در تابلو برق نصب گردد که با روشن شدن موتور
ستفاده کنید و شدن کمداری را بگونه ای ببندید که با  یکی از پایه های کمکی کنتاکتور موجود در تابلو ا صل  نتاکتور ، و

 .متصل شودتور به ورودی دیجیتال منفی اول پین منفی آداپ

 TBF : غیرفعالسازی مد تابلو برق                                                               TBN : فعالسازی مد تابلو برق

 زنگکنترل خروجی با تک

ر ها را کنترل کنید. بصورت پیشفرض دتماس با شماره سیمکارتی که بر روی دستگاه قرار گرفته می توانید یکی از خروجیاز طریی 
صورت تمایل جهت تغییر خروجی باید  شود. در  صل می  ستگاه، خروجی اول بمدت یک ثانیه قطع و و صورت برقراری تماس با د

به دستتتگاه پیامک شتتود. مابقی  FR2رای تغییر به خروجی دوم باید عبارت و ستتپس عدد خروجی را بنویستتید.مثال ب FRعبارت 
 تنظیمات تک زنگ طبی جدول زیر می باشد.

    FU:زنگ کردن پیامک تک // غیرفعال FA: فعال کردن پیامک تک زنگ........ FFکردن تک زنگ:// غیرفعال FNکردن تک زنگ: فعال

 FD:زنگتک حالت خروجی دائم//  FL: زنگتک تایمردارحالت خروجی ........ FSL: زنگتک گیری تنظیمات گزارش

سپس کاراکتر ستاره و  ،MTIMEباید عبارت ابتدا  ،جهت تغییر مدت زمان وصل بودن رله در حالت تایمردار تک زنگ
 بعد از آن زمان را به میلی ثانیه و در انتها کاراکتر ستاره را نوشته و به دستگاه ارسال کنید.

خروجی مورد نظر  ،بعنوان نمونه با ارسال دستور زیر در صورتی که تک زنگ بر روی حالت لحظه ای تنظیم شده باشد
 دد.میلی ثانیه( متصل می گر 4500ثانیه ) 4.5بمدت 

MTIME*4500# 

 میلی ثانیه می باشد. 9999 کنید  تنظیمهر هزار میلی ثانیه معادل یک ثانیه می باشد. بیشتر مقداری که میتوانید توجه: 

 بازگردانی به تنظیمات اولیه

انید با تورا به دستتتگاه پیامک کنید. همچنین می MDCبرای این منظور در صتتورتی که مدیر ستتیستتتم هستتتید، عبارت 
 .فشاردادن کلید مربوطه )مطابی زیر( و نگه داشتن آن بمدت ده ثانیه عمل بازگردانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید

 KEY3خروجی:  8,12,16های مدل                                            KEY2خروجی:   4های مدل

فکتوری)بازگردانی به تنظیمات کارخانه( که بر روی در صتتورت تمایل جهت غیرفعالستتازی کلید ستتخت افزاری ریستتت 
 را پیامک کنید. KNو جهت فعالسازی مجدد آن عبارت  KFعبارت  ،دستگاه قرار گرفته

 تنظیم صدای بازر )بوق(

 را پیامک کنید. PNو جهت وصل آن عبارت  PFجهت قطع صدای بوق دستگاه عبارت 
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 کارتدریافت میزان شارژ سیم 

رژجهت دریافت  را به دستتتگاه  GHو برای همراه اول عبارت  GIستتیم کارت ایرانستتل عبارت  ی باقی مانده میزان شتتاژ
توجه داشتتته باشتتید که باید حتما زبان ستتیم کارت انگلیستتی باشتتد. جهت تغییر زبان ستتیم کارت به  پیامک نمایید.

شی قرار دهید و کد های  سیم کارت را بر روی یک گو سی،  سیم کارت اجرا  USSDانگلی زیر را با توجه به اپراتور بر روی 
 کنید.

 #2*198* :اپراتور همراه اول

ایرانسل   اپراتور  : *555*4*3*2# 

 مموری کارت

شید که قبل  ابایتگیگ 3۴خروجی قابلیت اتصال مموری کارت تا  12و  8در مدل های  شته با شد. توجه دا فراهم می با
فرمت کرده و سپس   FAT32ای مموری موردنظر خود را بصورت باید از طریی یک سیستم رایانه از اتصال مموری حتما

شکالی در  صورتی که ا ستم در  سی صال مموری به  ستم قرار دهید. بعد از ات سی صوص مموری بر روی  سوکت مخ داخل 
شد، دو فایل  شته با شود. یکی  TXTمموری وجود ندا ساخته می  صورت اتوماتیک داخل آن  از فایل ها برای ذخیره ب

مقادیر ستتنستتورها )هر یک دقیقه یکبار( و دیگری برای ذخیره پیامک های ارستتال شتتده به دستتتگاه به همراه تاریخ و 
 شود.ساعت استفاده می

ستم یک فایل  سی شدن  شن  شود. این فایل TXTبا هر بار خاموش و رو ساخته می  صورت اتوماتیک در مموری  ها تا ب
 پیدا خواهد کرد. افزایش 255عدد 

را به دستتتگاه پیامک کنید. همچنین جهت دریافت وضتتعیت مموری و شتتماره  LNRجهت صتتفر کردن این عدد عبارت 
 را به دستگاه پیامک کنید.  LMEMفایل ساخته شده در دستگاه عبارت 

شده بر روی مموریجهت مشاهده سیستم رایانه خود متصل نموده و اطالعات فایل  ،ی اطالعات ذخیره   TXTآن را به 
 مورد نظر را مشاهده نمایید.
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 راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

صفحه ورود صب نرم افزار در ابتدا وارد  شما می پس از دریافت و ن شوید،  54325رمز پیش فرض توانید با رمز عبور می 
 وارد نرم افزار شوید.

صلی نرم افزار منتقل می شود به صفحه ا ستی وارد  صلی در صورتی که رمز ورود به در شوید. در اولین ورود به صفحه ا
که پس از ثبت اولین دستگاه این پیغام  ی مواجه می شویدچون هیچ دستگاهی برای نرم افزار تعریف نشده، با اخطار 

ستگاه را در دیگر نمایش داده نمی صات د شخ ستگاه" را انتخاب کرده و م ضافه کردن د شود.در این مرحله باید گزینه "ا
 نرم افزار ثبت نام کنید .

 افزار ثبت دستگاه جدید در نرم

 13اد توانید تعددستتتگاه را ثبت کنید.در این قستتمت میافزار به دستتتگاه مورد نظر ابتدا باید اطالعات برای اتصتتال نرم
 دستگاه مختلف را ثبت کنید و سپس دستگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب نمایید.

شوید که از طریی آن +پس از لمس دکمه  صفحه زیر منتقل می  ستگاه مورد نظر را  به  می توانید اطالعات مربوط به د
کارت روی دستتتگاه را وارد نمائید. )برای ی ستتیمتعداد خروجی و شتتمارهاه برای دستتتگاه نام دلخو وارد و ذخیره کنید.

 را انتخاب کنید.( 4های دو کاناله عدد سیستم

افزار اضافه خواهد شد و به صفحه در پایان در صورتی که اطالعات وارد شده صحیح باشند ، دستگاه با موفقیت به نرم
 کند.تغییر پیدا می تیکگردد و آیکن آن به شکل قبلی باز می

 کنترل خروجی

را انتخاب نمائید. بر روی یکی از خروجی ها کلیک کرده و آیکن سبز رنگ را  کنترل خروجیدر صفحه ی اصلی گزینه ی 
وصل انتخاب کنید تا خروجی مورد نظر روشن شود. به همین منوال جهت خاموش کردن گزینه ی قرمز رنگ و برای 

لحظه ای گزینه ی آبی رنگ را انتخاب نمائید. در صورتی که گزینه ی آبی را زده و نگه دارید به صفحه ی دیگری منتقل 
 توانید به خروجی مورد نظر زمان بدهید. می شوید که در این صفحه می

 تغییر آیکن و نام خروجی

صفحه برای این منظور خروجی مورد نظر را بمدت یک ثانیه نگه دارید تا سمت میوارد  شود. در این ق توانید ی جدید 
 نام آیکن دلخواه خود را انتخاب کنید.

 باشند.افزار به راحتی قابل استفاده میهای نرمافزار توضیح داده شده است. مابقی بخشهای اصلی نرمبخش

 دریافت اطالعات

طریی این صفحه میتوانید اطالعات سیستم اعم از دما را انتخاب نمائید. از  دریافت اطالعاتدر صفحه ی اصلی گزینه ی 
 و رطوبت و وضعیت ورودی و خروجی و ... را دریافت نمایید.

 تنظیمات دستگاه

را انتخاب نمائید. از طریی این صفحه می توانید تمامی تنظیمات سیستم  تنظیمات دستگاهی در صفحه ی اصلی گزینه
 را انجام دهید.
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