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

سایی کند و  سوکت آنتن قرار گرفته ( NET LED)  شبکه چراغشنا شروع به چشمک 3هر که در کنال  زدن ثانیه یک بار 
 کارت شناسایی نشده است.ی سیمثانیه چشمک میزند ، هنوز شبکه 1در صورتی که چراغ شبکه هر کند. 

 و آنتن همراه دستگاه باید محکم بسته شود. سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد توجه:

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

 ثانیه بطول انجامد. 30ر پیامک حداقل باید ی بین ارسال هفاصله 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 میهایی که با شماره ی مدیر ارسال میدستگاه 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 -1 شبکه مخابرات هنوزروی د سط  شده و  تو سایی ن ستگاه بنابراین شنا سط د شما تو دریافت پیامک 
 است. نگردیده

 کارت دستگاه پین کد دارد.کارت داخل دستگاه شارژ ندارد و یا سیمسیم -2

 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:    

 مجزابصورت  هاکنترل خروجی

ستگاه باید بعد ازجهت کنترل خروجی ستگاهاینکه مدیر  های د شد"و پیامک  برای د شما " مدیر ذخیره  ستگاه برای  از د
 به دستگاه پیامک کنید. ازیر رارسال شد، دستورات 

 A1  وصل خروجی اول:
  B1قطع خروجی اول : 

 C1  ای خروجی اول:وصل یک ثانیه
 .نمائیدعمل کانال  16تا  2های ها برای تمامی سیستمبه همین ترتیب جهت کنترل خروجی

 یحافظه ی مدیر هنوز داخلشماره، یعنی زد ممتد در صورتی که بعد از ارسال دستورات ، دستگاه سه ثانیه بوقتوجه: 
 دستگاه ذخیره نشده است.

 A2 وصل خروجی دوم: 

 B2قطع خروجی دوم: 

 C2 ای خروجی دوم: وصل یک ثانیه
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 بصورت همزمان با یک پیامک هاکنترل خروجی

سووپس  ، Hبایسووتی ابتدا عبارت یق یک پیامک میدر صووورت تمایل جهت وصوول یا قطع کردن هر چهار خروجی از طر 
شووود و نشووانگر اسووتفاده می آخرکه بترتیب نوشووتن برای خروجی های اول تا  0یا  1بعد از آن چهار عدد   ، *کاراکتر 

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

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

H*1100# 

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

 ها تغییر متن پاسخ خروجی

سال دستورات قطع یا وصل خروجی هابعد از  صورتی که دستگاه عمل کند، یک پیامک ،ار سی در  فرد برای  به زبان فار
ستور سال کننده ی د صورت تمایل جهت تغیی .گرددباز می ،ار متن ، عبارات زیر بعد از ستیبایر متن این پیامک میدر 

 : نوشته و پیامک کنید فارسیکاراکتر بصورت فقط  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 

 .نماییدکانال عمل  16تا  2برای تمامی سیستم های  هابه همین ترتیب جهت تغییر متن پاسخ خروجی

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

B3# موتور خاموش   

 (ثانیه ) ها بصورت زماندارکنترل خروجی

 *سپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر  Cدر ابتدا کاراکتر  یبایستدار میزمانجهت کنترل خروجی ها بصورت 
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 80

C2*80# 

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

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

شد، میتوانید تا ده تایمر را برای هر کدام از خروجی های  شما دارای قابلیت تایمر هفتگی می با ستم  سی صورتی که  در 
شید تایمری از طریق این قابلیت می توانید برای هر کدام از خروجیئید. مورد نظر خود تنظیم نما شته با ها که تمایل دا

 تنظیم تا خروجی موردنظر متصل و سپس قطع گردد.ه تو در روز یا روزهای خاصی از هفای از شبانه روز را در محدوده

های متفاوت تایمر را بصووورت مجزا برای یک خروجی و یا هر تایمر را برای خروجی 10همزمان  تااین امکان وجود دارد 
 فعال نمایید.

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

Z یمرشماره تا T وصلساعت  : ی وصلدقیقه :ساعت قطع* ی قطعدقیقه # ی خروجیشماره Dهفت عدد صفر یا یکY خروجیحالت   

 نکات:

 می باشد. 10تا  1ی تایمر شماره 
 ساعته و دو رقمی باشد. 2۴بایستی بصورت های وصل یا قطع میساعت و دقیقه 
 باشد. 16تا  1با توجه به مدل سیستم شما می توانید از  ی خروجیشماره 
  بعبارت دیگر عدد اول برای  باشووند.نمایانگر روزهای هفته می ،هفت عدد صووفر و یک انتهای پیام بترتیب نوشووتن

صورتی که عدد  یابد.عدد دوم یکشنبه و به همین ترتیب تا روز جمعه ادامه می ،شنبه شود برای 1در  تایمر  ،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 صووورتی که عبارتD د به معنای دائم و در صووورتی که عبارت نوشووته شوووL  نوشووته شووود به
معنای لحظه ای می باشوود. در حالت دائم در زمانی که تایمر شووروع به کار میکند ، رله وصوول و در انتهای زمان، رله 
قطه میکند. در حالت لحظه ای در زمان شووروع و پایان زمان ، رله ی مورد نظر یک ثانیه وصوول و سووپس قطع می 

 شود.

Z1T05:10*14:08#3D1000100YD 

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

 باشد.دارا میبصورت مجزا از طریق دستورات زیر قابلیت غیرفعالسازی را از طریق پیامک  لزومتایمر در مواقع  هر 

:تایمر اول  Z1*OFF 

:تایمر دوم  Z2*OFF 

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

فعالسازی پیامک تایمر هفتگی:  ZS1ON 

غیرفعالسازی پیامک تایمر هفتگی :  ZS1OFF 
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 رانی کاربذخیره

  باشد.( را دارا میکاربر معمولی 200ِویژه و  کاربر 5مدیر و  1ی موبایل )شماره 206ی رهقابلیت ذخی سیستم

های دسووتگاه باشوود. مثال در صووورتی که ورودیتفاوت کاربران ویژه و معمولی در زمان ارسووال پیامک های هشوودار می
 گردد .تحریک شود پیامکی برای مدیر و کاربران ویژه ارسال می

شد ذخیره میمدیر   شرح داده  صورتی که قبال  ستی در ابتدا کاراکتر گردد، جهت ذخیرهب 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   09120000000یبرای نمونه فرض کنید قصد دارید شماره
 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 

 ها را دارند.ها و دریافت میزان دما و وضعیت خروجی و ورودیربران فقط قابلیت کنترل خروجیتمامی کا توجه:

 نف کاربراحذ

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# 

  ریموت

در جهت اضافه کردن ریموت به دستگاه ، در مدل های دو و چهار کانال ایددار تهیه نمودهریموتدر صورتی که سیستم 
ست کلید کانال  ۴و  2مدل های  شار داده و رها کنید KEYکافی سر هم  را برای یک لحظه ف شت  سه بوق پ ستگاه  تا د

 د.بر روی دستگاه فشار دهیرا  KEY1کاناله کلید  16و  8در مدل های  سپس کلید یک ریموت را بزنید. بزند،

کنند، در صووورت لزوم جهت تغییر حالت کافیسووت ها با ریموت بصووورت دائمی عمل میفرض خروجیدر حالت پیش
ای را بنابر نیاز برای حالت لحظه Lبرای حالت دائم و یا حرف  Dحرف  و بعد از آن *را نوشووته ، سووپس کاراکتر  Jحرف 

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

J*DDLL# 
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 تو رطوب دما

بایستی می اطالعت سنسور دماجهت دریافت کند ، پشتیبانی میو یا رطوبت ی که سیستم شما از سنسور دما در صورت
 را ارسال کنید. WH عبارتو جهت دریافت اطالعات سنسور رطوبت  TMعبارت 

، سپس درب دستگاه را باز کرده و ببندیدبا رنگ بندی  مطابقجهت اتصال سنسور دما، سنسور را به سوکت همراه آن 
 ی قلمی، با آن موازی کنید.ر سنسور را به سوکت سه پین سفید رنگ متصل نمائید. در صورت استفاده از بات

از طریق این قابلیت  باشوود،این دسووتگاه قابلیت تعریف دو دمای هشوودار در دو مقدار حد پایین و حد باال را دارا می
تر آمدن دما ی دمایی پائین و باال تنظیم نمود تا با پائینمیتوان در صورت وجود سنسور دما بر روی دستگاه ، دو نقطه

یی پیامک هشداری برای مدیر و کاربر اول ارسال گردد. برای این منظور در ابتدا از حد پائینی و باالتر رفتن دما از حد باال
و سووپس دمای مورد نظر  *بعد از آن کاراکتر  ، بصووورت دو رقمیو سووپس دمای مورد نظر برای حد پایین  WT*عبارت 

را نوشته و به دستگاه ارسال نمائید. توجه داشته باشید در هر دو   #و در انتها کاراکتر  بصورت دو رقمیبرای حد باال را 
 حد پایین و یا باال عالمت دما یعنی مثبت یا منفی بودن آن باید درج گردد.

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

حدود پائین و یا باال میباسوووت عبارات زیر را به جهت اسوووتفاده از قابلیت برقراری تماس تلفنی در هنگام تجاوز دما از 
 گردد.ی اول برقرار میکاربر ویژه 3تماس با مدیر و  دستگاه پیامک کنید.

فعالسازی تماس هشدار دما  : WTCON# 

غیرفعالسازی تماس هشدار دما  : WTCOFF# 

ستفاده از قابلیت  سال پیامکجهت ا ستگاه در هنگام تجاوز دما از حدود پائین و یا باال می ار ست عبارات زیر را به د با
 گردد.ی اول ارسال میکاربر ویژه 3پیامک به مدیر و  پیامک کنید.

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

ستفاده از قابلیت وصل و قطع اتوماتیک  بایست عبارات زیر را به ی مجاز میخروجی در مواقع تجاوز از محدودهجهت ا
 دستگاه پیامک کنید. 

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

ی خروجی حد پایین و بعد از آن ، سووپس شووماره *WTRجهت تعیین شووماره ی خروجی حد پایین و باال ابتدا عبارت 
 ی خروجی حد باال و در انتها مربع را بنویسید.و شماره *کاراکتر 

        WTR*02*03#  :مثال

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

را جایگزین  WH، عبارت  WTجهت تنظیمات سوونسووور رطوبت کافیسووت در تمامی دسووتورات فوق بجای عبارت  توجه:
 ی رطوبتی نیازی به درج عالمت مثبت یا منفی نیست.تعیین محدوده مکنید. توجه داشته باشید در هنگا
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 اهورودی

 ورودی دیجیتال مثبت و منفی به شرح زیر هستند: 8الی  2توجه به مدل دارای ها با سیستم

 ورودی دوم مثبت –ورودی اول منفی  های دو خروجی :مدل

 ورودی چهارم مثبت –: ورودی اول تا سوم منفی  های چهار خروجیمدل

 بتورودی هفتم و هشتم مث –ورودی اول تا ششم منفی های هشت و شانزده خروجی : مدل

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

صورتی که بمدت دو ثانیه به پین منفی آداورو صل گردد، پدی های منفی در  شداری برای مدیر و تور مت پیامک ه
سال میسه کاربر ویژه صال بمدت ی اول ار صورت ات ، ولت  12تا  5ثانیه به ولتاژ  2گردد.ورودی های مثبت نیز در 

 شود.همچنین در صورت قطع اتصال، مجددا پیامک هشدار دیگری ارسال می کنند.پیامک هشداری ارسال می

شدار از پشهای هپیامک شدهدار دارای متن ه ستندیش تعریف  صورت ای ه تمایل جهت تغییر این متن می، در 
 تی طبق جدول زیر عمل نمائید.بایس

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

 های سوم تا هشتم عمل نمائید.و به همین ترتیب برای مابقی ورودی 

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

 پمپ خاموش*20

 . کاراکتر باشد 11باید به زبان فارسی و تا متن ورودی توجه : 

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

 ابتدای متن حتما باید انگلیسی باشد.عدد  توجه:

 اتصال باتری پشتیبان و اعالم قطع و وصل برق شهر

صوص صورتی که از باتری مخ ستفاده  شرکت ما جهت در  شهر ا صل برق  ستگاه را باز میاعالم قطع و و نمائید، درب د
صل کنید،  کنید و باتری را به سفید رنگ مت سه پین  های دیجیتال مثبت ورودی یکی ازسیم سپس با یک تکه سوکت 

 تور متصل کنید.تگاه را به پین مثبت آداپدس

 باشد، باتری را با سنسور طبق رنگبندی موازی کنید.در صورتی که دستگاه شما دارای سنسور دما یا رطوبت میتوجه: 
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 کنترل کلیدهای استوپ و استارت با پیامک

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.)مطابق 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: 

شدن موتور  شن  شد. در این حالت جهت رو ستی قابل کنترل می با صورت پیامکی و یا د در حالت فوق موتور پمپ ب
 را پیامک کنید. C2و جهت خاموش شدن موتور عبارت  C1کافیست عبارت 

 

 تک زنگ کنترل کلیدهای استوپ و استارت با

جهت کنترل استارت و استوپ تابلو برق از طریق تک زنگ استفاده می شود. بعبارت دیگر در این حالت از مد تابلو برق 
طریق برقراری تماس با سوویم کارت روی دسووتگاه اسووتارت و یا اسووتوپ با توجه به ورودی اول عمل می کند. در زمان 

و در صورتی که  خروجی اول یک ثانیه متصل میگردد ،تحریک نشده باشددر صورتی که ورودی اول استفاده از این مد 
شدورودی اول تحریک  ستفاده از این مد باید دستگاه بگونه ای  خروجی دوم یک ثانیه متصل میگردد. ،شده با جهت ا

شدن موتور شن  صب گردد که با رو ستگاه با پالس منفی تحریک گردد. ،در تابلو برق ن د از یکی از میتوانی ورودی اول د
وصوول شوودن کنتاکتور ، پین پایه های کمکی کنتاکتور موجود در تابلو اسووتفاده کنید و مداری را بگونه ای ببندید که با 

 تور به ورودی دیجیتال منفی اول وصل گردد.منفی آداپ

 TBF : غیرفعالسازی مد تابلو برق                                                      TBN : فعالسازی مد تابلو برق
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 خروجی با تحریک ورودی وصل اتوماتیک

 گردد. می های دیجیتال ، پیامک هشووداری به مدیر و سووه کاربر اول ارسووال میبصووورت پیشووفرض با تحریک ورودی
ستم را بگونه سی کند. هر ورودی ای تنظیم نمائید تا با تحریک یا عدم تحریک ورودی، خروجی متناظر آن عمل توانید 

 دارای سه حالت دائم ، زماندار )دزدگیر( و پالسی می باشد.
 شود و مادامی که ورودی حالت دائم ورودی صل می  : در این حالت بطور مثال با تحریک ورودی اول ، خروجی اول و

 گردد.  میدر حالت تحریک می باشد ، خروجی وصل باقی می ماند و با عدم تحریک ورودی اول ، خروجی اول قطع 

حالت دائم برای ورودی اولفعالسازی  :مثال : VR1ON 

حالت دائم برای ورودی اول غیرفعالسازی : VR1OFF   

 در این حالت بطور مثال با تحریک ورودی اول، خروجی اول وصوول و مجددا با تحریک بعدی حالت پالسییی ورودی :
 کاربرد دارد. خروجی اول قطع میگردد. این حالت برای سیستم های هوشمندسازی

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

 )در این حالت با تحریک شوودن ورودی ، خروجی هیع عکس العملی انجام نمی دهد  :حالت زماندار ورودی )دزدگیری
ولی با عدم تحریک ورودی ، خروجی متناظر آن بمدت پنج دقیقه وصل می شود که میتوانید برای اتصال آژیر استفاده 

  کنید.

دقیقه 3بمدت  اول برای ورودی زماندارحالت فعالسازی  :مثال : VM1*Z3# 

به سیستم ، ورودی های زماندار را غیرفعال کنید و مجددا با ارسال  ALARMOFFدر حالت زماندار ، میتوانید با ارسال عبارت 
 همان ورودی ها را فعال کنید. ALARMON عبارت

 ها  )تلفن کننده(برقراری تماس در هنگام تحریک وروی

  کاربران اول تا سوووم در هنگام تحریک و یا عدم تحریک هر در صووورت تمایل جهت برقراری تماس دسووتگاه با مدیر و
 ورودی میبایست عبارات زیر را به دستگاه ارسال کنید

 VC1ON :فعالسازی تماس ورودی اول

 VC1OFF :غیرفعالسازی تماس ورودی اول

 به همین ترتیب برای مابقی ووردی ها عمل نمائید.

 هاتحریک و عدم تحریک ورودی تنظیم ارسال پیامک در هنگام

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 پیامک در هنگام عدم تحریک غیرفعالسازی : VS10OFF 

 مابقی ووردی ها عمل نمائید.به همین ترتیب برای 
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 ولتی 220ی ها به مصرف کنندهی اتصال خروجینحوه

 NO/COM/NC هاینامو با  xOutباشد که هر کدام با عنوان پین می 3هر خروجی دارای یک ترمینال خروجی ها آزاد و 
اتصال هر کدام از ترمینال ها به مصرف کننده ی جهت  اند.مشخص شده هاو یا در پشت ترمینال روی برچسب جعبه

 مورد نظر خود مطابق مدار زیر عمل نمائید.

 

 

 

 

 

 

آمپر متفاوت می باشد. در هنگام اتصال مصرف کننده  16الی  5میزان آمپر خروجی سیستم با توجه به مدل آن از توجه: 
 از خروجی عبور نکند.، دقت کنید تا آمپر باالتری 

 زنگکنترل خروجی با تک

ها را کنترل کنید. بصورت پیشفرض در از طریق تماس با شماره سیمکارتی که بر روی دستگاه قرار گرفته می توانید یکی از خروجی
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 دسووتگاه پیامک شووود. مابقی  FR2و سووپس عدد خروجی را بنویسووید.مثال برای تغییر به خروجی دوم باید عبارت  FRعبارت 
 ک زنگ طبق جدول زیر می باشد.تنظیمات ت

    FF:زنگ کردن پیامک تک غیرفعال // FN: فعال کردن پیامک تک زنگ........ FFکردن تک زنگ:غیرفعال // FNکردن تک زنگ: فعال

 FF:زنگتک حالت خروجی دائم // FN: زنگتک ایحالت خروجی لحظه

 کلیدهای سخت افزار

RST S KEY   :مواقع لزومکردن دستگاه در ریست 

KEY   از این کلید جهت اضافه کردن ریموت )یک لحظه فشار( و بازگرداندن دستگاه به تنظیمات خروجی(:  4و  2)در مدل های
 کارخانه )ده ثانیه فشار( استفاده می شود.

KEY1   شود.از این کلید جهت اضافه کردن ریموت )یک لحظه فشار( استفاده می خروجی(:  16و  4)در مدل های 
KEY2   از این کلید جهت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه )ده ثانیه فشار( استفاده می  خروجی(: 16و  4)در مدل های

 شود.

 بازگردانی به تنظیمات اولیه

توانید از را به دسووتگاه پیامک کنید. همچنین می MDCبرای این منظور در صووورتی که مدیر سوویسووتم هسووتید، عبارت 
 این عمل را انجام دهید.طریق کلیدهای سخت افزاری مطابق مواردی که در باال عنوان شده 

NO C NC 
گاهرتمینال  خروجی دست  مصرف کننده 

 افز اصلی 
 )ورودی هب رتمینال(

 نول اصلی 
 اتصال هب صورت مستقیم

 افز مصرف کننده
 )خروجی از رتمینال(

ولتی دارید و  220برای مثال در صورتی که شما یک المپ 
خواهید آن را به خروجی اول متصل نمائید، ابتدا سیم می

، سپس سیم فاز را داخل نول خود را مستقیم به المپ زده
یم گرفته و به یک سووو NO1پیع کرده و از پین  C1پین 

 .مصرف کننده بزنید
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 راهنمای استفاده از نرم افزار اندروید

شما می شوید، صفحه ورود رمز عبور می  صب نرم افزار در ابتدا وارد   12345رمز پیش فرض توانید با پس از دریافت و ن
 وارد نرم افزار شوید.

صلی نرم افزار منتقل می شود به صفحه ا ستی وارد  صلیدر 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 هیع 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

 افزار به دستگاه مورد نظر ابتدا باید اطالعات دستگاه را ثبت کنید.برای اتصال نرم

دسووتگاه مختلف را ثبت کنید و سووپس دسووتگاه مورد نیاز را جهت کنترل انتخاب  10توانید تعداد در این قسوومت می
 نمایید.

شوید که از طریق آن +پس از لمس دکمه  صفحه زیر منتقل می  ستگاه مورد نظر را می  به  توانید اطالعات مربوط به د
کارت روی دسووتگاه را وارد نمائید. )برای ی سوویمتعداد خروجی و شوومارهنام دلخواه برای دسووتگاه  وارد و ذخیره کنید.

 را انتخاب کنید.( 4های دو کاناله عدد سیستم

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

 افزارها از طریق نرمکنترل خروجی 

برای این منظور گزینه ی کنترل خروجی ها را انتخاب نمایید، سپس یکی از خروجی ها را انخاب کنید.صفحه ای باز می 
سه  صل کردن خروجی، گزینهگزینه میشود که دارای  سبز رنگ برای و شد.گزینه ی  ی قرمز رنگ برای قطع خروجی و با

ی آبی نگه داشته شود، به گزینه ی آبی رنگ برای وصل خروجی بمدت یک ثانیه استفاده می شود. در صورتی که گزینه
 بدهید. ی مورد نظر زمانتوانید به رلهکنید که میی دیگری انتقال پیدا میصفحه

 تغییر آیکن و نام خروجی

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

سمت بخش صلی نرمدر این ق ست. مابقی بخشهای ا شده ا ضیح داده  ستفاده افزار به های نرمافزار تو راحتی قابل ا
 باشند.می

 

 

 


