راهنمای نرم افزار اندروید
GSM CONTROL
طراحی شده توسط تیم نرم افزاری گروه صنعتی الکترو دلتا کنترل

جهت دانلود این نرم افزار به آدرس وب سایت زیر مراجعه کنید

WWW.EDCONTROL.IR
نرم افزار برای همکاران با نام شرکت همکار ارائه می گردد

منوی اصلی

ابتدا بر روی منو فشار داده و به قسمت تنظیمات نرم افزار وارد شوید .

 – 1زبان نرم افزار که بصورت پیش فرض فارسی می باشد.
 – 2قرار دادن رمز الزاما توصیه می شود چرا که هر شخصی نتواند وارد نرم افزار شما شود و تجهیزات را روشن یا
خامو ش نماید .ترجیحا سطح امنیت را روی متوسط قرار دهید زیرا سطح امنیت باال در موارد زیادی از شما تقاضای
پسورد خواهد کرد.
 – 3در این قسمت نوع فشار دادن روی کلیدها را مشخص می کنید .فرضا شخصی می خواهد وقتی روی کلید
فشار طوالنی مدت داد فرمان ارسال شود .یا فرضا قبل از ارسال فرمان تایید کند که ارسال انجام شود یا خیر.

 – 4اندازه کلیه ی متن ها در این قسمت قابل تغییر است .فرضا شخصی دید ضعیف تری داشته یا صفحه گوشی
کوچکتری  ،که می توان در این قسمت اندازه متون کلیدها و سایر متن ها را برای وی تغییر داد.
 – 5تنظیمات اصلی مربوط به دستگاه ها و تجهیزات از این قسمت انجام می شود و در مرحله بعدی این قسمت
بررسی می گردد.

ابتدا یک دستگاه اضافه شود .دقت کنید که امکان کنترل چندین دستگاه نصب شده در محل های گوناگون توسط یک
گوشی وجود دارد.

تنظیمات عمومی

از توضیح موارد غیر ضروری چشم پوشی شده است

 – 1وارد این قسمت شده و چنانچه مایلید پیام های دریافتی از دستگاه در باکس گزارشات شما ثبت شوند دریافت
و مشاهده پیام را فعال نمایید ( .این قسمت را عالمت بزنید )

بخش اعالن ها :
چنانچه مایلید آهنگ زنگ مربوط به پیام های دریافتی دستگاه جی اس ام نسبت به پیام های عادی و روزمره
متفاوت باشد یک اعالن سفارشی برای هشدار اسمس انتخاب کنید .پیشنهاد می شود یک زنگ طوالنی تر و رساتر
برای اسمس های دستگاه انتخاب کنید .همچنین می توانید ویبره یا قطع اضطراری حالت سکوت را برای دستگاه
فعال نمایید.
 – 2تنظیمات گزارشات  :در این قسمت اندازه ی باکس مشکی رنگ گزارشات قابل تغییر است .همچنین می توان
رنگ پیامهای باکس را تغییر داد .فرضا اگر ارسال اسمس ناموفق بود رنگ متن گزارش قرمز باشد.

ترجیحا از قسمت مشخص شده حالت فوق را تغییر داده و گزینه ی " متن پیام مشاهده شود " را انتخاب کنید.
زیرا گزارشات روشن و خاموش در حالت پیش فرض بصورت یک پیام بسته نمایش داده شده و نیاز به باز کردن دارند و
بدین صورت این مشکل رفع خواهد شد.

تنظیمات پیکربندی

 – 1با عالمت زدن این قسمت پس فشار هر کلید  ،گوشی یک ویبره کوتاه ایجاد می کند.
 – 2در این ق سمت دستوراتی مانند دما  ،سطح سیگنال  ،میزان اعتبار سیمکارت  ،گزارش ورودی ها  ،گزارش
خروجی ها و  ...وارد می شوند .کد تمامی دستورات داخل دفترچه راه اندازی دستگاه نوشته شده است.

با برگشتن به صفحه اصلی و فشار دادن بر روی صفحه مشکی گزارشات  ،کلیه دستورات برای ارسال ردیف خواهند
شد.
 – 3در این قسمت تجهیزات متصل به دستگاه با کلیدهای روشن و خاموش مربوطه اضافه می گردند.

تمامی کدها داخل دفترچه راه اندازی دستگاه نوشته شده اند .فرضا اگر خروجی یک بواسطه یک کنتاکتور به
الکتروپمپ آب وصل شده است ما کلید  1را به پمپ اختصاص می دهیم و دستورات روشن یا خاموش شدن خروجی
 1را وارد می نماییم.
قسمت شکل برای زیبایی بیشتر صفحه کنترل یا برای مواردی که شخص سواد خواندن متن کلیدها را ندارد توصیه
می شود .می توانید از یک عکس با فرمت پی ان جی از حافظه گوشی خود شکل را تغییر دهید.
 – 4در قسمت آخر می توان برای روشن و خاموش شدن اتوماتیک تجهیزات زمان یا روزهای خاصی از هفته را
مشخص نمود و به دستگاه یک برنامه ی کاری داد.

مطابق با برنامه ی باال سه روز مشخص از هفته اسمس روشن شدن خروجی  1بصورت اتوماتیک ارسال می گردد.
توجه کنید که در این حالت ساعت و تاریخ گوشی باید تنظیم و دقیق باشد.

مطابق با برنامه ی باال پمپ آبیاری روزهای شنبه  ،دو شنبه و چهارشنبه بین ساعات  8و  30الی  10و  45دقیقه
صبح روشن است .بدین صورت اگر شخص فراموش نمود روشن یا خاموش کند  ،نرم افزار خودش دستور خواهد داد.

