
دس��تگاه از 1 ش��ماره موبايل بعنوان كاربر اصلي فرمان پذيري دارد اما قابليت پذيرش بيش از 150 شماره 
تلفن ديگر) برحس��ب سفارش ( را بعنوان ش��ماره مجاز دارد و اين شماره ها قابليت كنترل محدود دارند. 
شماره  اصلي بايد بعنوان اولين شماره در دستگاه ثبت شود و در صورت نياز به حذف اين شماره، شماره 

بعدي كه در دستگاه اضافه مي شود بعنوان اپراتور اصلي شناخته مي شود.
براي اينكار نياز به دانستن شماره سيم كارت درون دستگاه و رمز دستگاه داريم. رمز اوليه دستگاه 0000 

است. از گوشي موبايل خود SMS اي حاوي متن زير به شماره سيم كارت دستگاه بفرستيد:
$0000AN09123456789*

كه در آن 0000 رمز دستگاه و 09123456789  شماره موبايل  شما مي باشد.
درصورت درست بودن رمز و فعال بودن دستگاه،  يك SMS تاييد كننده ثبت به شماره موبايل شما 

ارسال مي شود.
براي حذف شماره موبايل  از گوشي موبايل خود SMS اي حاوي متن زير به شماره سيم كارت دستگاه 

بفرستيد:
$0000RN09123456789*

كه در آن 0000 رمز دستگاه و 09123456789  شماره موبايل  شما مي باشد. دستگاه پاسخي به 
اين دستور نخواهد داد.

دس��تگاه را خاموش كرده، درپوش پش��ت دستگاه را باز نموده و س��يم كارت را درون محفظه اي كه براي 
اينكار تعبيه شده قرار دهيد. قبل از قراردادن سيم كارت مطمئن شويد:

- رمز سيم كارت) PIN Code ( غيرفعال باشد.
- دفترچه تلفن ذخيره شده در سيم كارت پاك شود.

- SMS ذخيره شده در سيم كارت وجود نداشته باشد.
- سيم كارت قادر به ارسال و دريافت SMS   و همچنين برقراري مكالمه تلفني باشد.

- سرويس بازيابي تماس هاي ناموفق غيرفعال باشد. كد غير فعال كردن در ايرانسل: 4#*1*3*140*
- سرويس هزينه تماس و SMS غيرفعال باشد. كد غير فعال كردن در ايرانسل: 2#*5*2*3*140*

- سرويس هاي اپراتور موبايل كه باعث ايجاد پيغامهاي USSD مي شود غيرفعال باشد.
- پيشنهاد ما اين است كه درب بازكن بطور مستقيم به برد كنترل درب ورودي متصل نشود و با اتصال به 
يك ريموت امكان كنترل برقرار شود.. اما در صورت نياز سيمهاي دستگاه برحسب رنگ به نقاط متناظر 

در برد كنترل درب ورودي اتصال يابد. سپس دستگاه را روشن كنيد.
- مهم: درصورتيكه باتعميرات الكترونيكي اشنايي نداريد از يك تكنسين براي نصب كمك بگيريد.

پس از روش��ن ش��دن، مدتي در حدود يك دقيقه براي اتصال دستگاه به شبكه موبايل منتظر شويد و در 
اولين قدم شماره موبايل خود را بعنوان اپراتور دستگاه به آن معرفي كنيد.

معرفي  و حذف شماره موبايل بعنوان اپراتور به دستگاه

با فش��ردن دكمه OK تغييرات اعمال مي ش��ود و با فش��ردن دكمه DOWN تغيي��رات لغو و به صفحه 
ابتدايي برمي گرديد

براي تغيير رمز دستگاه، از گوشي موبايل خود SMS اي حاوي متن زير به شماره سيم كارت دستگاه 
بفرستيد:

$0000SP1234*
اين  به  پاسخي  باشد. دستگاه  رمز جديد دستگاه مي    1234 و  قديم دستگاه  رمز   0000 آن  كه در 

دستور نخواهد داد.

تغيير رمز دستگاه

رله يك نوع كليد الكترونيكي مي باش��د كه در اين دس��تگاه براي روش��ن و خاموش كردن وس��ايل برقي 
اس��تفاده شده اس��ت. وضعيت خاموش يا روشن بودن رله از داخل دستگاه قابل تنظيم است، همچنين با 
SMS و تماس تلفني نيز مي توان رله را خاموش و روشن كرد. يادآوري مي گردد تنها درصورتي مي توانيد 

رله را خاموش و روشن كنيد كه شماره موبايل شما ابتدا در دستگاه ثبت شده باشد.
بطور پيش فرض رله  در حالت خاموش است.

با فش��ردن دكمه ه��اي UP و DOWN وضعيت رله تغيير مي كند و با فش��ردن دكمه OK وضعيت تاييد 
مي شود. دستگاه درخواست تاييد تغييرات مي كند كه مانند قبل انجام مي شود. پس از تاييد، وسيله برقي 

متصل به رله خاموش يا روشن مي شود.

نام گذاري حسگرها 
با تحريك حس��گر، دستگاه به شماره هاي كنترل كننده SMS هشدار مي فرستد. مي توان براي وضعيت 
عادي يا هشدار حسگر نامي انتخاب كرد تا SMS ها گوياتر باشد. براي تغيير نام گذاري حسگر، بايد يك 

SMS به شماره سيم كارت دستگاه با محتواي زير ارسال كرد:

Alarm=Alarm State,Normal State

كه در آن Normal State نام وضعيت حسگر در حالت عادي و عالمت , )ويرگول انگليسي( جداكننده 
نام ها و Alarm State نام حسگر در حالت هشدار است. بعنوان مثال:

Alarm=Door Open,Door Close
براي هر حسگر يك SMS جداگانه بايد ارسال شود.

تعداد حروف نام هر وضعيت حسگر،حداكثر 10 حرف مي باشد.

قابليت تلفن كننده
در هنگام تحريك حس��گر دستگاه مي تواند عالوه بر ارس��ال SMS با 3 شماره  تلفن اصلي تعريف شده 
تماس بگيرد و شما را مطلع كند. شما مي توانيد وضعيت تماس خودكار را فعال يا غير فعال كنيد. بطور 

پيش فرض اين امكان در حالت فعال قرار دارد.

Auto Dialing

تغيير رمز
در قسمت تغيير رمز، شما مي توانيد رمز جديدي را براي دستگاه انتخاب كنيد. در انتخاب و وارد كردن 

رمز دقت نماييد. دستگاه در ابتدا داراي رمز 0000 مي باشد.

Change Password

به علت امنيت بيشتر، دستگاه داراي رمز پيش فرض نمي باشد. يعني درصورت فراموش نمودن رمز، تنها 
از طريق ارسال دستگاه به مركز خدمات، مي توان آنرا بازيابي كرد و اين كار مشمول هزينه مي باشد.

پالس قطع و وصل رله
با ارسال SMS می توان رله را برای زمان كوتاهی از وضعيت فعلی خارج كرد و دوباره به حالت اول باز 

گرداند. به اين حالت يك پالس گفته مي شود. زمان پالس براساس ثانيه تنظيم می شود.
بطور پيش فرض ميزان يك پالس برروي عدد صفر ثانيه تنظيم شده است.

Pulse Duration

كنترل دستگاه با تماس تلفنی
اگر ش��ماره موبايل خود را در دس��تگاه ثبت كنيد و سپس به ش��ماره دستگاه زنگ بزنيد، باعث می شود 
 Pulse دس��تگاه وضعيت رله را تغيير دهد. اين تغيير می تواند پس از زمان كوتاهی- تنظيم ش��ده در
Duration - به حالت اول بازگردد ) Pulse ( يا در همان حال بماند ) Toggle (. در جدول دستورات 

با SMS می توانيد نحوه تغيير وضعيت را مشاهده نماييد.
بطور پيش فرض اين امكان در حالت پالس قرار دارد.

Missed Call Mode

عكس العمل خودكار
در حالت عكس العمل خودكار، درصورتي كه حس��گر تحريك ش��ود، بطور خ��ودكار رله تغيير وضعيت 

مي كند.
بطور پيش فرض اين امكان در حالت غيرفعال قرار دارد.

Auto Response

وضعيت كلي و كاركرد دستگاه
پس از اعمال تغييرات و در حالت عادي، در صفحه نمايش وضعيت وسيله برقي درحال كنترل و حسگر 

و آنتن دهي شبكه موبايل نمايش داده مي شود. بعنوان مثال:

دستگاه برقي روشن مي شود.  output:on
output:off  دستگاه برقي خاموش مي شود.
input: 0  حسگر هشداري تشخيص نداد.

input: 1  هشدار از حسگر دريافت شد.
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 براي كنترل دس��تگاه از را دور، بايد دس��تورات را با SMS به ش��ماره س��يم كارت دس��تگاه بفرس��تيد. بعنوان مثال براي ثبت يك ش��ماره تلفن جديد به ليس��ت تلفنهاي مجاز، يك SMS انگليس�ي با محتواي
*0000AN09123456789$ به شماره سيم كارت دستگاه بفرستيد كه در آن 0000 رمز دستگاه ) شما رمز فعلي دستگاه را جايگزين كنيد ( و 09123456789 شماره تلفن ) شما با شماره مورد نظر خود 
جايگزين كنيد ( اس��ت. در مورد ش��ارژ س��يم كارت، 0000 رمز دستگاه ) شما رمز فعلي دستگاه را جايگزين كنيد ( و #12345678*1*140* دستور اپراتور براي شارژ سيم كارت ) شما با سريال شارژ خريداري 

شده و طريقه دستوري اپراتور خود جايگزين كنيد ( است.
جدول زير ليست دستورات مجاز براي كنترل دستگاه مي باشد: 

SMS كنترل دستگاه با

 توضيحات 
براي روشن كردن رله
براي خاموش كردن رله

براي دريافت وضعيت فعلی دستگاه

تغيير وضعيت كوتاه در رله

رله به حالت روشن تغيير وضعيت ميدهد
رله به حالت خاموش تغيير وضعيت ميدهد

ON رله

OFF رله

PULSE Toggle Mode

PULSE Pulse Mode

SMS متن  

$0000AN09123456789* 
$0000RN09123456789*

$0000DN*
$0000GN*
$0000DS*
$0000DF*

$0000CC*140*1*0123456789#* 
$0000CC*140*11#

$0000CC*140*1#

 توضيحات 

 افزودن يك شماره تلفن كنترل كننده جديد
حذف شماره تلفن كنترل كننده 
حذف همه شماره تلفن ها
ليست شماره تلفنهای كنترل كننده
بازگشت تنظيمات به حالت اوليه بدون حذف شماره ها
بازگشت دستگاه به تنظيمات اوليه و حذف شماره ها
شارژ سيم كارت اعتباري، دستور براي هر اپراتور متفاوت است
موجودي شارژ سيم كارت در سيم كارتهاي اعتباري همراه اول
موجودي شارژ سيم كارت در سيم كارتهاي اعتباري ايرانسل STARTرله

STOP رله

SMS متن  
ON1

OFF1

GET

PULSE

START
STOP

عيب يابي

حداكثر ولتاژ ورودي حس��گر 0 تا 10 ولت مي باش��د. از وجود س��يم كارت در دستگاه مطمئن ش��ويد. اگر سيم كارت تازه خريداري شده است از فعال بودن آن توسط اپراتور شبكه مطمئن 
ش��ويد. Pine Code س��يم كارت را غيرفعال كنيد. تمام دفترچه تلفن داخل س��يم كارت و SMSهاي ذخيره ش��ده در آن را حذف كنيد. درصورت نصب دستگاه درون جعبه فلزي مانند 
تابوهاي فلزي، آنتن دهي وجود ندارد و بايد از آنتن اكس��ترنال اس��تفاده ش��ود. برروي دستگاه از صحت شماره تلفن ها مطمئن شويد، بايد شماره تلفن شما جزو 3 شماره تلفن تعريف شده 
در منوي دستگاه باشد. با ارسال دستور DF )طبق جدول باال( تنظيمات دستگاه را مجدداً انجام دهيد و دوباره امتحان كنيد. براي تست اوليه از سيم كارتهاي يك اپراتور استفاده شود. از 

صحت عملكرد سيم كارت با يك گوشي موبايل اطمينان حاصل كنيد.

حداكثر آمپراژ ورودي رله 7 آمپر مي باشد. از وجود سيم كارت در دستگاه مطمئن شويد. از فعال بودن آن در شبكه موبايل مطمئن شويد. از آنتن دهي دستگاه مطمئن شويد، نصب دستگاه 
در محفظه فلزي نيازمند آنتن اكسترنال مي باشد. اقدام به ثبت شماره تلفن خود در دستگاه كنيد. Pine Code سيم كارت را غيرفعال كنيد.SMSهاي ذخيره شده در آن را حذف كنيد. 
مقدار شارژ سيم كارت را براي سيم كارتهاي اعتباري و يكطرفه نبودن سيم كارت براي سيم كارتهاي دايمي را چك كنيد. با ارسال دستور DF )طبق جدول باال( تنظيمات دستگاه را مجدداً 

انجام دهيد و دوباره امتحان كنيد. در منوي Missed Call Mode دستگاه را در حالت Toggle قرار دهيد و به شماره تلفن دستگاه زنگ بزنيد.

حسگرهاي قابل اتصال به دستگاه از نوع ديجيتال مي باشند. ابتدا از صحت ارسال SMS توسط دستگاه  و همچنين ثبت شماره تلفن شما در 3 شماره تلفن اصلي دستگاه مطمئن شويد. 
ولتاژ را در محل اتصال حس��گر به دس��تگاه چك كنيد، ولتاژ بيش از 10 ولت باعث آس��يب دستگاه مي ش��ود. محل اتصال حسگر به دستگاه را با “اتصال كوتاه” تحريك كنيد و تغيير مقدار 
متناظر با حسگر برروي LCD دستگاه را چك كنيد. در صورت تغيير و ارسال SMS، از صحت عملكرد حسگر مطمئن شويد. با استفاده از منوي Auto Dialing دستگاه را در حالت تماس 
گيرنده قراردهيد و محل اتصال سنسور به دستگاه را با “اتصال كوتاه” تحريك كنيد، در صورت هشدار توسط تماس تلفني، از ميزان شارژ سيم كارت  و امكان ارسال SMS مطمئن شويد. 

براي ارسال پيغام “قطع برق شهر”، دستگاه نيازمند استفاده از باطري است. باطري متناسب با دستگاه را مي توانيد از شركت تهيه كنيد.

رله دس��تگاه بطور پيش��فرض در هنگام روشن شدن دستگاه در حالت خاموش است كه پس ازتنظيمات اوليه به حالت قبل از خاموش شدن دستگاه برميگردد. براي جلوگيري از قطع شدن 
وسايل برقي با قطع شدن برق بعلت از مدار خارج شدن دستگاه، از باطري يا UPS استفاده كنيد. باطري متناسب با دستگاه را مي توانيد از شركت تهيه كنيد.

ميزان آمپر مصرفي وسايل برقي برروي آن حك شده است، درصورت عدم وجود برچسب ميزان مصرف، مقدار توان خروجي دستگاه را تقسيم بر 220 ولت نماييد تا آمپراژ مشخص شود.

براي اينكار بايد از يك رله كنتاكتور واسطه با آمپراژ باالتر استفاده كنيد. رله كنتاكتورهاي با آمپراژ باالتر بعنوان قطعات جانبي توسط شركت ارايه مي گردد و نحوه اتصال به شكل زير است

سوال

چرا دستگاه SMS نمي فرستد؟

چ��را دس��تگاه دس��تورات SMS را اجرا 
نمي كند

چرا دس��تگاه با تحريك حسگرها هشدار 
نمي دهد

پيغام روش��ن شدن دس��تگاه ارسال مي 
شود اما پيغام خاموش شدن نميدهد

با روشن شدن اوليه دستگاه، وسايل برقي 
متصل به آن در حالت خاموش هستند.

اطالع از ميزان آمپر مصرفي وسيله برقي 

وسيله برقي بيش از 7 آمپر مصرف دارد
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براي كنترل دس��تگاه از راه دور، بايد دس��تورات را با SMS به شماره س��يم كارت دستگاه بفرستيد. 
بعنوان مثال براي ثبت يك ش��ماره تلفن جديد به ليس��ت تلفنهاي مجاز، يك SMS انگليس�ي با 
محتواي  *0000AN09123456789$ به ش��ماره س��يم كارت دس��تگاه بفرس��تيد كه در آن 
0000 رم��ز دس��تگاه ) رمز فعلي دس��تگاه را جايگزي��ن كنيد ( و 09123456789 ش��ماره تلفن 
) با ش��ماره مورد نظر خود جايگزين كنيد ( اس��ت. در مورد ش��ارژ س��يم كارت دس��توري مش��ابه 
*0000CC*140*1*0123456789#$ بفرس��تيد ك��ه در آن، 0000 رمز دس��تگاه ) رمز 
فعلي دستگاه را جايگزين كنيد ( و #12345678*1*140* دستور اپراتور براي شارژ سيم كارت ) 

با سريال شارژ خريداري شده و طريقه دستوري اپراتور خود جايگزين كنيد ( است.
جدول زير ليست دستورات مجاز براي كنترل دستگاه مي باشد: 

SMS كنترل دستگاه با

 توضيحات 
براي روشن كردن رله شماره 1
 

براي خاموش كردن رله شماره 1

براي دريافت وضعيت فعلی دستگاه

(mode: Pulse) تغيير وضعيت كوتاه در رله شماره 1

(mode: Toggle) تغيير وضعيت در رله شماره 1

OFF1

ON1 رله شماره 1

رله شماره 1

PULSE1 رله شماره 1
mode: Pulse

PULSE1 رله شماره 1
mode: Toggle

PULSE1 رله شماره 1
OR

$0000AN09123456789* 
$0000RN09123456789*

$0000DN*
$0000GN*
$0000DS*
$0000DF*

$0000CC*140*0123456789#* 

$0000CC*140*1#    
$0000CC*140*11#  

STIME2345
RESET2250
ON1 T1339
OFF1T1200

SLIST
DS2

 افزودن يك شماره تلفن كنترل كننده جديد
حذف شماره تلفن كنترل كننده 
حذف همه شماره تلفن ها
ليست شماره تلفنهای كنترل كننده
بازگشت تنظيمات به حالت اوليه بدون حذف شماره ها
بازگشت دستگاه به تنظيمات اوليه و حذف شماره ها
 شارژ س��يم كارت اعتباري ايرانس��لي، دستور براي هر
اپراتور متفاوت است

اطالع از ميزان شارژ سيم كارت اعتباري ايرانسلي
اطالع از ميزان شارژ سيم كارت اعتباري همراه اول

تنظيم ساعت دستگاه به ساعت 23:45
روشن شدن مجدد دستگاه در ساعت 22:50
روشن كردن رله 1 در ساعت 13:39 هرروز
خاموش كردن رله 1 در ساعت 12:00 هرروز
دريافت ليست دستورات با زمانبندي
حذف دستور شماره 2 از ليست دستورات زمانبندي

SMS متن  
ON1

OFF1

GET

PULSE1

PULSE1

تنظيم ساعت داخلي دستگاه

زمانبندي انجام دس��تورات براساس ساعت داخلي دستگاه است. ساعت با هربار قطع و وصل برق ورودي 
دس��تگاه، به زمان 00:00 باز ميگردد ) درصورت داش��تن باطري، تنظيمات س��اعت محفوظ مي ماند.( 

بنابراين در ابتداي روشن كردن دستگاه و اتصال آن به برق بايد ساعت آنرا تنظيم نمود.

با فش��ردن دكمه OK تغييرات اعمال مي ش��ود و با فش��ردن دكمه DOWN تغيي��رات لغو و به صفحه 
ابتدايي برمي گرديد

 ارقام از س��مت چپ به راس��ت و با فش��ردن دكمه هاي UP و DOWN تغيير نموده و با فش��ردن دكمه 
OK تاييد مي شوند. فرمت ساعت بصورت 24 ساعته مي باشد. پس از تنظيم آخرين رقم، دستگاه از شما 

درخواست تاييد تغييرات را مي نمايد.

Set Time

اجراي دستورات با زمانبندي
عالوه بر خاموش و روش��ن كردن وسايل از طريق SMS و تماس تلفني، ميتوان آنها را بطورت زمانبندي 
شده و خودكار كنترل كرد. بعنوان مثال با ارسال دستوري مانند ON1 T1045 از طريق SMS به شماره 
دستگاه، وسايل متصل به رله  1 در ساعت 10:45 هر روز ) متناسب با ساعت دستگاه( روشن مي شود.

ثبت دستور براي اجراي زمانبندي شده
اعالم دستور زمانبندي شده در قالب SMS با شكل زير است:

ON1 T2245
 OFF و ON كه در آن 1 شماره رله  و 2245 ساعت اجراي دستور مي باشد، يادآوري ميشود كه دستور

به معناي روشن و يا خاموش كردن رله است.ساعت بايد برمبناي 24 ساعت ارسال شود.

نكته: دس��تگاه حداكثر 5 دس��تور زمانبندي ش��ده را دريافت و براي انجام ذخيره مي كند. پس از آن، 
دستورهاي بعدي باعث جايگزيني دستور جديد با قديميترين دستور مي شود.

دريافت ليست دستورات فعلي
با ارسال دستور SLIST از طريق SMS ، پاسخ آن حاوي ليست دستورات زمانبندي شده فعلي است كه 

هر دستور با يك شماره مشخص شده است.

حذف يك دستور از ليست اجرا
 SLIST براي حذف يك دستور از ليست اجراي روزانه بايد ابتدا ليست دستورات فعلي را از طريق دستور

دريافت كنيد، سپس با استفاده از دستور DS آنرا حذف نماييد.
اعالم حذف يك دستور زمانبتدي شده در قالب SMS به شكل زير است

DS3
كه در آن 3 ش��ماره دس��تور زمانبندي شده در ليست دستورات اس��ت. دقت كنيد كه پس از حذف يك 
دس��تور، شماره ديگر دستورات در ليست تفاوت پيدا مي كند و براي حذف دستور ديگر بايد ابتدا ليست 

جديد را از دستگاه دريافت كنيد.




