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راهنمای سریع کیپد

ــه آن  ــر ب ــه در زی ــه ک ــوی مربوط ــه من ــا ب ــته ت ــه داش ــه نگ ــدت 3 ثانی ــه م ــد را ب ــای کیپ ــه ه ــه: دکم * توج
ــوید. ــت وارد ش ــده اس ــاره ش اش

نکات مهم

ولتاژ ورودی دســتگاه تلفن کننده 12 ولت می باشــد.
تحریك ورودی دســتگاه مابین 5 الی 12 ولت عمل می کند.

باشــد. مــی   0000 دســتگاه،  کنتــرل  و  ریــزی  برنامــه  مراحــل  کلیــه  در  فــرض  پیــش  رمــز   )1

2( اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید آنرا داخل گوشی گذاشته و حتما پین کد آن را غیر فعال کنید.
* توجــه: اگــر از ســیم کارت همــراه اول بــرای اولیــن دفعــه اســتفاده مــی کنیــد، حتمــًا آن را داخــل گوشــی 
گذاشــته و یــک تمــاس برقــرار کنیــد. اپراتــور همــراه اول بــرای ســیم کارت هــای جدیــد بخشــی در ابتــدا 
فعــال کــرده اســت کــه بایــد بــا شــماره ای دلخــواه تمــاس گرفتــه، بعــد از تمــاس، زبــان مــورد نظــر خــود را 

انتخــاب کــرده و تاییــد کنیــد. حتمــًا ایــن مرحلــه در ســیم کارت هــای جدیــد همــراه اول انجــام شــود.
3( از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

* توجه : در ابتدا یك بار می بایست دستگاه را ریست کنید. بدین صورت که برق دستگاه را قطع کرده، 
دکمه  MEM را نگه داشته،  برق دستگاه را وصل کنید با شنیدن صدای بوق ممتد دکمه را رها کنید.

وارد کردن شماره تلفن، مشاهده شماره تلفن

مشاهده و شارژ سیم کارت

ضبط و پخش صدا

)SECURITY( تایید و ذخیره سازی، تنظیم سطح امنیت دستگاه

تغییر رمز دستگاه

ESC دستگاه، مشاهده سریال دستگاه

تغییر وضعیت ALL / MOM )تنظیم نوع تحریک(

TONE/PULSE

4

8
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بخش اول
    نحوه نصب و سیم بندی دستگاه

    نحوه نصب اسپلیتر )نویزگیر خط تلفن( 
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)12V( برق ورودی

با دقت در رعایت جهت ، سیم های باتری را وصل کنید .
سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود.

TEL

این ترمینـال جهت اتصـال خط تلفن دستـگاه می بـاشد.                                                                                                                                           
 اگر خط تلفن قطع باشد یا سیـــم تلفن را  وصل این ترمینـــال نکرده باشید، دستگاه یک پیـــام کوتـــاه 

حـــاوی متـــن DISCONNECT LINE را به سه شماره اول حافظه دستگاه ارسال می کند.

TRG+
ورودی است که توسط ولتاژ مثبت تحریک می شود.                                                                                                                                             

بسته به نوع دستگاه، میتوان از این ورودی استفاده کرد.

TRG-
ورودی است که توسط ولتاژ منفی تحریک می شود.

بسته به نوع دستگاه، می توان از این ورودی استفاده کرد.                                                                                                                           

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت

توجه داشته باشید که سیم کارت در جهت صحیح و به طور کامل در محل خود قرار گیرید.
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OUT-

در ایـن دسـتگاه چهـار خروجـی منفی داریـم. حداکثر جریان توسـط این ترمینـال50 میلی آمپر می باشـد.
از خروجـی هـا مـی تـوان برای کنترل وسـایل برقـی مانند: موتـور آب، جک، کرکره برقـی، المپ، کولر و ... اسـتفاده 

نمـود بدیـن معنـی کـه با تمـاس و پیام کوتـاه وسـایل  را از راه دور خاموش یا روشـن نمود.
توجـه: جهـت اسـتفاده از هـر خروجـی الزم اسـت از مدار رله یـا از بردهای رله )تک رله یا چهار رله( اسـتفاده شـود.

 به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.  
A /D

این ترمینال جهت اتصال به دزدگیر تعبیه شده است.                                                                           
)ARM(A جهت فعالی دزدگیر و )D)DISARM جهت غیر فعالی دزدگیر.

PWR CHECK

بــا وصــل نمــودن ســیم ترانــس ورودی دزدگیــر بــه ایــن ترمینــال، درصــورت قطعــی بــرق شــهر دســتگاه 
پیــام “DISCONNECT  POWER” و زمانــی کــه بــرق وصــل شــد پیــام  “CONNECT POWER” را بــه ســه 

شــماره اول حافظــه ) 0 و 1 و 2 ( ارســال مــی کنــد.

جهت ورود به بخش تنظیمات ابتدا رمز عبور را وارد کنید ) این رمز همان رمز سیستم می باشد( 
در صورتی که بیشتر از 2 دقیقه با دستگاه کار نکنید دستگاه قفل می شود.

* به مدت 5 ثانیه دستگاه بالفاصله قفل می شود. با نگه داشتن دکمه 
4 این رمز را تغییر دهید. در صورتی که خواستید میتوانید در منوی اصلی با فشردن دکمه 

رمز پیش فرض دستگاه 0000 می باشد. 

ریست کردن دستگاه

MEM را فشـرده و نگـه دارید، در همین حالت برق دسـتگاه  بـرق دسـتگاه را قطـع نمایید، سـپس دکمه  
 RESET را همچنـان نگـه داریـد تـا صـدای بوق ممتد شـنیده شـود و کلمـه MEM را وصـل کنیـد، دکمـه 
روی LCD نمایـش داده شـود، دکمـه را رهـا کنیـد و منتظر بمانید تا دسـتگاه به صورت کامل آماده شـود.
توجـه : در صـورت فرامـوش کـردن رمـز عبـور دسـتگاه بایـد از ایـن طریـق دسـتگاه را ریسـت کـرده و دوباره 

اطالعـات را ذخیـره کنید.

)تنظیمات دستگاه از طریق کیپد(بخش دوم
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تغییر رمز دستگاه

4 مـی توانیـد بـه منـوی تغییر رمـز راه پیـدا کنیـد، در ابتـدا باید رمز  در منـوی اصلـی بـا فشـردن دکمـه 
ENTER  را بزنید. قبلـی را وارد کـرده و سـپس رمـز جدیـد را دوبـار وارد کنیـد و بـرای تایید کـردن رمز جدیـد 

 TONE | PULSE

بــا توجــه بــه ســاختار متفــاوت مخابــرات بعضــی مناطــق، شــماره گیــری TONE بــه درســتی عمل نمــی کند. 
ــا فشــردن  ــر شــماره گیــری دســتگاه را در حالــت PULSE قــرار دهیــد، کــه ب ــه روش زی در ایــن صــورت ب
ــا فشــردن  ــت TONE و ب 1 حال ــا فشــردن دکمــه  8 وارد منــوی TONE/PULSE مــی شــوید و ب دکمــه 

ENTER را بزنیــد. 2 مــی توانیــد حالــت PULSE را انتخــاب کنیــد و بــرای ذخیــره تغییــرات  دکمــه 

مشاهده میزان آنتن دهی دستگاه

0 می توانید میزان آنتن دهی سیم کارت خود را مشاهده کنید. در منوی اصلی با نگه داشتن دکمه 

مشاهده سریال دستگاه

* در منــوی اصلــی مــی توانیــد شــماره ســریال دســتگاه خــود را مشــاهده کنیــد. بــا نگــه داشــتن کلیــد 

)SECURITY(  تنظیم سطح امنیت دستگاه

ENTER و نگــه داشــتن آن بــه مــدت 3 ثانیــه وارد منــوی SECURITY مــی شــوید کــه ــا فشــردن دکمــه  ب
مــی توانیــد امنیــت دســتگاه خــود را در ایــن بخــش تعریــف کنیــد در ابتــدا وضعیــت قبلــی دســتگاه 

نمایــش داده مــی شــود و ســپس قــادر بــه تغییــر آن خواهیــد بــود . بــه ایــن صــورت :

              ENTER   1  :HIGH وضعیت به حالت
ENTER   2  :MID وضعیــت به حالت

در صورتــی کــه دســتگاه روی حالــت MID تنظیــم شــود کلیــه کســانی کــه شــماره ســیم کارت و 
ــه دســتگاه دسترســی پیــدا  همچنیــن رمــز ورودی 4 رقمــی دســتگاه را داشــته باشــند مــی تواننــد  ب
ــه  ــی ک ــی در صورت ــد ول ــت بگیرن ــتگاه را در دس ــرل دس ــاهدات و کنت ــات و مش ــی تنظیم ــرده و تمام ک
روی وضعیــت HIGH قــرار گیــرد تنهاکســانی کــه شــماره آنهــا در حافظــه 10 الــی 14 ) 5 حافظــه اول 
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GSM ( ذخیــره شــده مــی تواننــد دزدگیــر را فعــال و غیــر فعــال کننــد و همچنیــن شــماره هــای داخــل 

ــیم کارت و  ــماره س ــتن ش ــا داش ــراد ب ــی اف ــت تمام ــن وضعی ــی در ای ــی حت ــد ول ــر دهن ــه را تغیی حافظ
ــد. ــل نماین ــع و وص ــز A و D ( را قط ــه ج ــا ) ب ــی ه ــد خروج ــی توانن ــق SMS م ــط از طری ــز ورود فق رم

تنظیم نوع تحریک )لحظه ای - دائم{

# بر روی صفحه کلید و نگه داشتن به مدت 3 ثانیه وارد منوی ALL/MOM می شوید . با فشردن دکمه 
که در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه را مشاهده می کنید .

                 ENTER   1  :ALL وضعیــت به حالت
ENTER   2  :MOM وضعیت به حالت

تحریــک  ورودی  اگــر  دســتگاه  شــدن  تحریــك  بــا  باشــد   ALL روی  وضعیــت  کــه  صورتــی  در 
کــه  صورتــی  در  ولــی  کنــد  مــی  برقــرار  تمــاس  هــا  شــماره  تمامــی  بــا  هــم  بــاز  شــود  قطــع 
بــه                                                                                                                                                اقــدام  باشــد  وصــل  تحریــك  ورودی  کــه  زمانــی  تــا  فقــط  شــود  تعریــف   MOM حالــت  در 
شــماره گیــری مــی کنــد و پــس از قطــع شــدن ورودی بــا شــماره بعــدی تمــاس نخواهدگرفــت.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه
در ایـن بخـش، صـدا هـای پیـش فـرض روی دسـتگاه ذخیـره شـده اسـت. بـرای تغییـر صداهـای پیش 

0 را بزنیـد.  MESSAGE و سـپس  فـرض در منـوی اصلـی 
0 اقـدام بـه ضبـط صـدای مربوطـه کنیـد. بـه این صـورت که بـا نمایش هـر متن  بعـد از فشـردن کلیـد 
روی LCD ، بـا مشـاهده START ، شـما بالفاصلـه صـدای مربـوط بـه آن را بیـان کنیـد تـا  ضبـط شـود . 
) فقـط 1/5 ثانیـه وقـت داریـد ( مثـال اولیـن متـن بـه ایـن صـورت اسـت :  RELAY  1  IS ON حـال در 

صورتـی کـه ایـن رلـه بـرای مثـال بـه المـپ وصـل اسـت مـی توانیـد بگویید المپ روشـن شـد.
به همین صورت :

فعــال شــد رلــه 1         RELAY 1 IS ON  )1
RELAY 1 IS OFF )2           رله 1 غیر فعال شد
RELAY 2 IS ON )3            رلــه 2 فعــال شــد
RELAY 2 IS OFF )4                رله 2 غیر فعال شد
RELAY 3 IS ON                رله 3 غیر فعال شد  )5
RELAY 3 IS OFF )6                 رله 3 غیر فعال شد

RELAY 4 IS ON                رله 4 غیر فعال شد  )7
RELAY 4 IS OFF )8                رله 4 غیر فعال شد
SYSTEM IS ARM )9                 دزدگیـر فعـال شد   
SYSTEM IS DISARM )10   دزدگیر غیر فعال شد
INSERT PASS )11                   لطفا رمـز را وارد کنید
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9 را بزنید. MESSAGE کلید  جهت پخش صداهای مربوط به این بخش بعد از زدن کلید 

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن

بــا قطــع و وصــل بــرق شــهر، دســتگاه پیــام مربوطــه را بــه حافظــه هــای شــماره 0 ، 1 و 2 ارســال مــی کنــد

) برق قطع شد  DISCONNECT POWER ، برق وصل شد  CONNECT POWER( در صورت عدم نیـاز به اعالم 
قطع و  وصل برق از حافظه های 2 به بعد دستگاه استفاده کنید و حافظه های 0 ، 1 و 2 را خالی بگذارید.

ضبط/ پخش صدای آالرم

MESSAGE  : ضبط صدا   + ENTER   + ضبط صدا + ENTER    

MESSAGE  : پخش صدا  + CHECK  

درصورتــی کــه از روش بــاال اســتفاده مــی کنیــد شــما مــی توانیــد تــا30  ثانیــه صــدا را ضبــط  نماییــد.
در ایــن صــورت اگــر تریگــراول )+( و یــا ســوم )-( فعــال شــود بــه ترتیــب ذکــر شــده در بــاال دســتگاه بــه 

ارســال پیــام کوتــاه و تمــاس مــی پــردازد و در صورتــی کــه تریگــر دوم )+( و یــا چهــارم )-( تحریــك شــوند 
ــاه ارســال مــی کنــد و  دســتگاه فقــط متــن مــورد نظــر هــر تریگــر را بــه شــماره هــای حافظــه پیــام کوت
تمــاس نمــی گیــرد. در غیــر ایــن صــورت اگــر شــما نیــاز بــه ضبــط صداهــای مختلــف بــر روی هــر تریگــر 

بــه صــورت مجــزا داریــد ، مــی بایســت بــه صــورت زیــر عمــل کنیــد :                                                                                                                

 MESSAGE  + 1  + ENTER ضبــط صــدا بــرای تریگــر اول بــه مــدت 8 ثانیــه :                                                         

          MESSAGE  + 1  + CHECK پخــش صــدای تریگــر اول  :                                                                                              
بــه همیــن صــورت ضبــط و پخــش صــدا در تریگرهــای 2 و 3 و 4 ماننــد روش بــاال مــی باشــد. درصورتــی 
کــه بــه ایــن شــکل صــدا را روی 4 تریگــر مجــزا ضبــط نماییــد بعــد از تحریــک شــدن هــر ورودی ابتــدا 
ــن  ــط تلف ــق  خ ــدا ازطری ــیم کارت و بع ــق س ــپس از طری ــال و س ــا SMS ارس ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــن م مت
تمــاس گرفتــه و 8 ثانیــه صــدای ضبــط شــده مربــوط بــه خــود را پخــش مــی کنــد. درصورتــی کــه روی 
هرکــدام از تریگرهــا صــدا ضبــط نشــده باشــد هنــگام تحریــك فقــط بــه شــماره هــای حافظــه0 تــا 9 پیــام 

کوتــاه مربــوط بــه همــان تریگــر ارســال مــی شــود.
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یک ضبط صدای 30 ثانیه ای
LINE

تماس با خط تلفن ثابت شهری
GSM

تماس با سیم کارت
SMS

تریگرنوع تریگرارسال پیام کوتاه

1+حافظه 0 تا 9حافظه 10 تا 19حافظه 20 تا 29

2+حافظه 0 تا 9

3-حافظه 0 تا 9حافظه 10 تا 19حافظه 20 تا 29

4-حافظه 9,8,7

5-حافظه 2,1,0

4 صدای 8 ثانیه ای
LINE

تماس با خط تلفن ثابت شهری
GSM

تماس با سیم کارت
SMS

تریگرنوع تریگرارسال پیام کوتاه

1+حافظه 0 تا 9حافظه 10 تا 19حافظه 20 تا 29

2+حافظه 0 تا 9حافظه 10 تا 19حافظه 20 تا 29

3-حافظه 0 تا 9حافظه 10 تا 19حافظه 20 تا 29

4-حافظه 9,8,7حافظه 19،18،17حافظه 29،28،27

5-حافظه 2,1,0

عملکرد تریگرها

نوع اول ضبط صدا

با وصل شدن منفی به تریگر 5 متن ARM به حافظه 0و1و2 ارسال می شود و با قطع شدن منفی متن 
DISARM  به حافظه 0و1و2 ارسال می شود.

نوع دوم ضبط صدا

تریگر5 مانند جدول باال عمل می کند.
را                             پیــام کوتــاه  ارســال  تریگــر هنــگام تحریــك فقــط  بــر روی هــر  در صــورت عــدم ضبــط صــدا 

داشــت.  خواهیــم 
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ذخیره شماره تلفن در حافظه دستگاه

شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه 0 تا 9 وارد کنید.
MEM ENTER + )شماره حافظه(0 تا 9 +  ENTER + شماره تلفن + 

ــود در  ــه ش ــاس گرفت ــا تم ــا آنه ــیم کارت )GSM( ب ــق س ــد از طری ــل داری ــه تمای ــی ک ــن های ــماره تلف ش
حافظــه 10 تــا 19 وارد کنیــد.  

MEM ENTER + )شماره حافظه( 10 تا 19 +  ENTER + شماره تلفن + 

 شــماره تلفــن هایــی کــه تمایــل داریــد از طریــق خــط تلفــن ثابــت )LINE( بــا آنهــا تمــاس گرفتــه شــود در 
حافظــه 20 تــا 29 وارد کنیــد.

MEM ENTER + )شماره حافظه( 20 تا 29 +  ENTER + شماره تلفن + 

مشاهده شماره تلفن های ذخیره شده در دستگاه 

MEM CHECK + شماره حافظه + 

کــرد. خواهیــد  مشــاهده  را  بعــدی  هــای  شــماره  مرحلــه  ایــن  در    CHECK کلیــد   مجــدد  زدن  بــا   

تست شماره گیری و ارسال پیام کوتاه

MEM MESSAGE + شماره حافظه + 

نحوه آالرم دستگاه بعد از تحریک

دســتگاه بعــد از تحریــک، ابتــدا بــه شــماره هــای حافظــه 0 تــا 9 متــن پیــام کوتــاه ذخیره شــده را  ارســال 
مــی کنــد، ســپس بــا شــماره هــای حافظــه 10 تــا 19 از طریــق ســیم کارت تمــاس گرفتــه  و صــدای ضبــط 
ــاس  ــت تم ــط ثاب ــق  خ ــا 29 از طری ــه 20 ت ــای حافظ ــماره ه ــا ش ــد از آن ب ــد و بع ــی کن ــش م ــده را پخ ش

گرفتــه و صــدای ضبــط شــده را پخــش مــی کنــد.

شارژ سیم کارت از طریق کیپد

CHECK بــه مــدت 3 ثانیــه وارد منــوی مربــوط بــه شــارژ شــده و ــا نگــه داشــتن کلیــد  درمنــوی اصلــی ب
می توانید مانند گوشی موبایل سیم کارت خود را شارژ کنید.    

141 :ایرانسل # رمزشارژ  140 :همراه اول                     # # رمزشارژ   
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مشاهده شارژ سیم کارت از طریق کیپد

CHECK بــه مــدت 3 ثانیــه وارد منــوی مربــوط بــه شــارژ شــده و  در منــوی اصلــی بــا نگــه داشــتن کلیــد 
مــی توانیــد ماننــد گوشــی موبایــل شــارژ ســیم کارت خــود رامشــاهده کنیــد.

141 :ایرانسل  1 # 140 :همراه اول                                                     11 #  

بخش سوم
SMS تنظیمات دستگاه از طریق

ــد.          ــی باش ــتگاه م ــه دس ــز ورود ب ــده رم ــتفاده ش ــای اس ــمت ه ــور از 0000 در قس ــش منظ ــن بخ در ای
کــد 0000 رمــز پیــش فــرض دســتگاه مــی باشــد. اگــر رمــز ورود بــه دســتگاه خــود را تغییــر داده ایــد، 

ــد. ــود را وارد کنی ــد خ ــز جدی رم
* توجه: در تمام SMS ها از حروف بزرگ و بدون فاصله استفاده کنید.

SMS ذخیره شماره تلفن در حافظه دستگاه از طریق

شماره تلفن هایی که تمایل دارید به آنها پیام کوتاه ارسال شود در حافظه 0 تا 9 وارد کنید.
کنیــد. ارســال  دســتگاه  بــه  را  زیــر  متــن  هــا،  شــماره  ســازی  ذخیــره  بــرای  ترتیــب  همیــن  بــه 

 *SA شماره تلفن همراه  شماره حافظه  رمز دستگاه
دســتگاه  2 شــماره  حافظــه  در   09123456789 شــماره  ســازی  ذخیــره  بــرای  مثــال  طــور  بــه 
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متن زیر را ارسال کنید.
*LA0000209123456789

* توجــه: بعــد از ارســال هــر SMS  در صــورت درســت بــودن متــن SMS، دســتگاه بــرای تاییــد، شــماره 
حافظــه و تلفــن ذخیــره شــده در حافظــه را از طریــق SMS بــرای شــما ارســال مــی کنــد.

)SMS ,GSM ,LINE( مشاهده شماره های حافظه

برای مشــاهده شــماره های حافظه کافیســت متن زیر را به دستگاه ارســال کرده و منتظر پاسخ باشید.

*CA0000

تنظیمات متن SMS تحریک )آالرم(

متـــن می تواند به صورت فارســـی یا انگلیسی و به طول حداکثر 40 کاراکتر به دستگاه ارســـال شود.
ــا چهــارم و همچنیــن قطــع و وصــل بــرق و  - جهــت ذخیــره متــن SMS مربــوط بــه ورودی هــای اول ت

خــط تلفــن ، SMS هــای زیــر را بــه دســتگاه ارســال مــی نماییــم.

*MA0000TRG1

متن زیر را  ارسال کنید.
*SA0000209123456789

شــماره تلفــن هایــی کــه تمایــل داریــد از طریــق ســیم کارت بــا آنهــا تمــاس گرفتــه شــود، در حافظــه 0 تــا 
9 وارد کنیــد. بــه همیــن ترتیــب بــرای ذخیــره ســازی شــماره هــا، متــن زیــر را بــه دســتگاه ارســال کنیــد.
 *GA شماره تلفن همراه  شماره حافظه رمز دستگاه
بــه طــور مثــال بــرای ذخیــره ســازی شــماره 09123456789 در حافظــه شــماره 2 دســتگاه متــن زیــر را 

ارسال کنید.
*GA0000209123456789

شــماره تلفــن هایــی کــه تمایــل داریــد از طریــق خــط تلفــن ثابــت بــا آنهــا تمــاس گرفتــه شــود، در حافظــه 
0 تــا 9 وارد کنیــد.

کنیــد. ارســال  دســتگاه  بــه  را  زیــر  متــن  هــا،  شــماره  ســازی  ذخیــره  بــرای  ترتیــب  همیــن  بــه 

*LA شماره تلفن همراه  شماره حافظه  رمز دستگاه
دســتگاه  2 شــماره  حافظــه  در   09123456789 شــماره  ســازی  ذخیــره  بــرای  مثــال  طــور  بــه 
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شارژ کردن سیم کارت

کافیست متن زیر را تایپ کرده و به دستگاه ارسال کنید.
 # رمز شارژ *CH000022*141*:ایرانسل                     # رمز شارژ #*CH000022*140* :همراه اول           

مشاهده میزان آنتن دهی            

بــرای مشــاهده میــزان آنتــن دهــی ســیم کارت نصــب شــده در دســتگاه پیــام AN0000* را بــه دســتگاه 
ارســال کــرده و منتظــر پاســخ باشــید.

مشاهده وضعیت ورودی ها            

برای مشاهده وضعیت ورودی ها پیام CT0000* را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

مشاهده وضعیت خروجی ها

برای مشــاهده وضعیت خروجی ها پیام CR0000* را به دســتگاه ارســال کرده و منتظر پاســخ باشید.

*MB0000  تریگر دوم

*MC0000TRG3

*MD0000TRG4

*ME0000DISCONNECT LINE

*MF0000CONNECT POWER

*MG0000 برق قطع شد

متـــن مربوط به تـــریگر 5 به صورت “ دزگیـــر فعـــال ـ SYSTEM ARM ” و “ دزدگیـــر غـیرفعـــال ـ 
SYSTEM DISARM ” می باشد و  قابل تغییر نیست .

مشاهده شارژ سیم کارت    
کافیســت متــن زیــر را تایــپ کــرده و بــه دســتگاه ارســال کنیــد.

CH000007*141*1#* :ایرانسل 

 CH000008*140*11#* :همراه اول  
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کنترل خروجی ها
کافی است جهت فعال/ غیر فعال کردن هر خروجی متن زیر را ارسال کنید.

برای مثال:

*R10000ON             فعال کردن رله اول

*R20000OFF   غیرفعال کردن رله دوم

*R30000NF    لحظه ای روشن کردن رله سوم
به همین صورت می توانید رله مورد نظر را با ارسال نام مربوطه و تغییر حالت آن، کنترل کنید.

تغییر رمز ورود

جهت تغییر رمز دستگاه پیام زیر را ارسال نمایید.
*PS0000رمز جدید

دستگاه پیام  رمز جدید: NEW PASS را جهت تایید برای شما ارسال می کند.
ــد از  ــتگاه بع ــد، دس ــال کنی ــتگاه ارس ــل دس ــیم کارت داخ ــه س ــام PS00001234* را ب ــر پی ــال: اگ مث

ــد. ــی کن ــما ارســال م ــرای ش ــن NEW PASS : 1234 ب ــک SMS حــاوی مت ــت SMS، ی دریاف

فعال / غیرفعال و نیمه فعال کردن دزدگیر

*AR0000                فعال کردن دزدگیر

*DI0000           غیرفعال کردن دزدگیر

*HA0000      نیمه فعال کردن دزدگیر

ــید. ــخ باش ــر پاس ــرده و منتظ ــال ک ــتگاه ارس ــه دس ــوق را ب ــای ف ــن ه ــک از مت ــرات هری ــال تغیی ــرای اعم ب

توقف شماره گیری در صورت تحریک

ــدام  ــد اق ــی توانی ــری م ــماره گی ــن ش ــتگاه حی ــک دس ــورت تحری ــن OK0000* ، در ص ــال مت ــا ارس ب

 *DI0000 ــد  از ــی توانی ــک م ــگام تحری ــتگاه هن ــی دس ــرای غیرفعال ــن ب ــد . همچنی ــف  آن کنی ــه توق ب
ــد. ــف کنی ــری  را متوق ــماره گی ــد و ش ــتفاده کنی اس

ریست دستگاه از راه دور

کنیــد. ارســال  دســتگاه  بــه  را   *RS0000 متــن  اســت  کافــی  دور،  راه  از  دســتگاه  ریســت  بــرای 
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بخش چهارم
کنترل دستگاه و خروجی ها از  طریق تماس

بعــد از تمــاس بــا دســتگاه و شــنیدن صــدای “ لطفــا رمــز را وارد کنیــد” )منظــور صــدای ضبــط شــده 
خودتــان در منــوی ضبــط صــدا مــی باشــد( رمــز 4 رقمــی را بــا فاصلــه از یکدیگــر وارد نماییــد. بــا زدن 
ــتباه  ــز اش ــورت ورود رم ــد. درص ــد می کن ــد را تایی ــت ک ــوق دریاف ــک ب ــدای ت ــا ص ــتگاه ب ــد، دس هرک

ــد. ــع می کن ــاط را قط ــتگاه ارتب ــه دس بالفاصل
در صورتــی کــه رمــز درســت باشــد بــا صــدای تــك بــوق ممتــد وارد منــوی کنتــرل دســتگاه مــی شــوید 

کــه مــی توانیــد کنتــرل خروجــی هــا، فعالــی و غیرفعالــی دســتگاه را بــه دســت بگیریــد.
کلید 1 رله اول را وصل می کند وصدای مربوط به آن پخش می شود. 

با فشردن مجدد آن رله 1 قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود. 
به همین صورت رله 2، 3و 4 که توسط دکمه های 2، 3و 4 کنترل می شود.

)ALL/MOM( تنظیم نوع تحریک سطحی/لحظه ای

جهت تنظیم نوع تحریک به روش زیر عمل کنید:
بــرای قــرار دادن دســتگاه در حالــت  ALL  کافــی اســت متــن زیــر را بــه دســتگاه ارســال کنیــد:

*AM0000A

در این حالت دستگاه در زمان تحریک تمام شماره های حافظه را می گیرد.
بــرای قــرار دادن دســتگاه در حالــت  MOM کافــی اســت متــن زیــر را بــه دســتگاه ارســال کنیــد:

*AM0000M

در این حالت در صورت قطع شدن ورودی شماره گیری متوقف می شود.
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کلیــد 5 جهــت فعــال و غیــر فعــال کــردن دزدگیــر مــی باشــد کــه بــا فشــردن ایــن کلیــد دزدگیــر فعــال و 
بــا فشــردن مجــدد دزدگیــر غیرفعــال مــی شــود .

بــا فشــردن دکمــه 6 دزدگیــر بــه صــورت نیمــه فعــال در مــی آیــد و بــا فشــردن مجــدد ایــن دکمــه دزدگیــر 
غیرفعــال مــی شــود .

در تمــام مراحــل در صورتــی کــه کــد کلیــد مــورد نظــر توســط دســتگاه گرفتــه شــده باشــد یــك صــدای 
ــه  ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــش م ــه پخ ــدای مربوط ــد از آن ص ــود و بع ــی ش ــت داده م ــوق برگش ــك ب ت
کلیدهــا بــه غیــر از 1، 2، 3، 4، 5 و 6  باشــد، 2 بـــار صــدای تــك بــوق را خواهیــد شـــنید و روی نمایشــگر 

ــش داده مــی شــود. کلمــه ERROR CODE  نمای

بخش پنجم
ANDROID , IOS نرم افزار

  بعد از نصب برنـامه این مـدل دستـگـاه، وارد برنـامـه شویـد.
ابتــدا پیغامــی بــا متــن تنظیمــات شــماره تلفــن و کلمــه عبــور را 

وارد کنیــد، تصویــر شــماره )1( مشــاهده مــی کنیــد.
دکمه ) بله ( را بزنید.
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ــد  ــی توانی ــو م ــن من ــه در ای ــوید ک ــی ش ــری م ــوی دیگ  وارد من
تنظیمــات دســتگاه را انجــام دهیــد.

ــات  ــه تنظیم ــور،... از جمل ــه عب ــن، کلم ــماره تلف ــتگاه ، ش ــام دس ن
اولیــه مــی باشــد.

رمز پیش فرض دستگاه 0000 می باشد.
بــرای تغییــر رمــز در کادر ) کلمــه عبــور جدیــد( رمــز جدیــد خــود را 

وارد و تاییــد کنیــد.
شمـــا همچنیــن مــی توانیــد بـــرای امنیــت بیشــتر بـــرای نــرم افــزار 

خــود کلمــه عبــور تعییــن کنیــد.

غـیـرفـعـــال،        و  فـــعال  هــای  آیکــون  اصلــی  منــوی  در   
ــد. ــی کنی ــاهده م ــا را مش ــی ه ــت خروج ــا و وضعی ــی ه خروج
فعــال )  (: در صــورت فشــردن ایــن دکمــه SMS  مربوطــه بــه 
ــس  ــد. پ ــی کن ــال م ــتگاه را فع ــود و دس ــی ش ــال م ــتگاه ارس دس

ــد. ــه حالــت فعــال در مــی آی آیکــون)  ( ب
ــه  ــه SMS مربوط ــن دکم ــردن ای ــورت فش ــال)  (: در ص غیرفع
بــه دســتگاه ارســال مــی شــود و دســتگاه را غیرفعــال مــی کنــد. 

پــس آیکــون)  ( بــه حالــت فعــال در مــی آیــد.
خروجــی هــا: شــما مــی توانیــد خروجــی هــا را بــه 3صــورت 

کنیــد. کنتــرل  ای  و لحظــه  و غیرفعــال  فعــال 
بــا انتخــاب هــر گزینــه، SMS مربــوط بــه آن بـــه دستگـــاه ارســـال   
مــی شــود و حالــت مــد نظــر شــما در برنامــه نمایــش داده می شــود.

ــما روی  ــای ش ــرل ه ــاالت و کنت ــی ح ــه، تمام ــن دکم ــردن ای ــورت فش ــا : در ص ــی ه ــت خروج وضعی
ــود. ــی ش ــه روز م ــزار ب ــرم اف ــتگاه در ن دس



39 38

 در منــوی اصلــی زمانــی کــه)  ( را فشــار دهیــد وارد منــوی 
ــر  ــتگاه را تغیی ــات دس ــد تنظیم ــی توانی ــه م ــوید ک ــی ش ــری م دیگ

ــد. دهی
در منــوی جدیــد آیکــون هایــی را مشــاهده مــی کنیــد کــه بــه توضیح 

ــی پردازیم. آن م
: در ایــن بخــش مــی توانیــد بــا انتخــاب نــوع ســیم کارت   
)ایرانســل یــا همــراه اول(، اقــدام بــه مشــاهده یــا شــارژ ســیم کارت 

ــد. ــود کنی خ
 : بــا فشــردن ایــن دکمــه، مــی توانیــد میــزان آنتــن دهــی 

ســیم کارت قــرار گرفتــه در دســتگاه را مشــاهده کنیــد.
 : بــا فشــردن ایــن دکمــه مــی توانیــد اقــدام بــه حــذف یــا وارد 
ــیم  ــا س ــاس ب ــاه( GSM )تم ــام کوت ــد. SMS )پی ــماره کنی ــردن ش ک

ــا خــط تلفــن ثابــت( کارت( و LINE  )تمــاس ب
ــام  ــه و پی ــر مربوط ــورد تریگ ــود را در م ــر خ ــورد نظ ــن م ــد مت ــی توانی ــه م ــن دکم ــردن ای ــا فش  : ب

ارســالی آن تغییــر دهیــد و ذخیــره کنیــد.

 : بــا فشــردن ایــن دکمــه مــی توانیــد، وضعیــت ورودی هــای دســتگاه را مشــاهده نماییــد.
با فشردن دکمه “وضعیت ورودی ها” ورودی ها به روز شده و نمایش می دهد.

ــود را  ــه خ ــورد عالق ــام م ــد و ن ــوض کنی ــا را ع ــی ه ــام خروج ــد ن ــی توانی ــمت م ــن قس  : در ای
ذخیــره کنیــد.

ــاه  ــام کوت ــامانه پی ــه س ــک ب ــورت اتوماتی ــه ص ــود را ب ــریال خ ــب، س ــس از نص ــتگاه پ ــه: دس * توج
ــد. ــی کن ــال م ــرکت ارس ــی ش گارانت




