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 فارسیو زبان  ورودی 4خروجی و  4با   +z4راهنمای کار با دستگاه 
 

 P  توجه:

 سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد. •

کارت موجود بر روی آن، کند، در صاورت مااز  بودن شاماره موبایا ارساا  کننده و شاارد بودن سایمپردازش میساتگاه شاروب به روشان شاده و د  STAT LEDبعد از ارساا  هر دساتوری به سای اتم  را    •

 گردد.پیامکی حاوی گزارش عما اناام شده برای شما ارسا  می

 بطو  اناامد.ثانیه  40ی بین ارسا  هر پیامک حداقا باید  فاصله  •

 Alarmیا    ALARMیا    alarmکاراکتر هایی که بصورت انگلی ی برای دستگاه ارسا  می شود میتواند با حروف کو ک یا بزرگ یا ترکیبی از این حروف باشد بطور مثا    •

   نکات «

 آمپر می باشد   DC  2ولت  12ولتاد کار دستگاه  •

• LED  های روی دستگاه وضعیت رله خروجی را نشان می دهند 

 غلط  11صحیح است و    11داد برای دستگاه باید به زبان انگلی ی باشد به طور مثا  ارسا  اع •

 دستگاه را بدون آنتن روشن نکنید   •

 آمپر یا باالتر باشد . 2با جریان   DCولت  12آداپتور استفاده شده برای دستگاه حتما  •

 غیر این صورت برد دستگاه سولفاته شده و شاما گارانتی نمی باشد .در محا های دارای رطوبت زیاد ، دستگاه حتما در باکس ضد آب نصب شود در   •

 دستگاه قابلیت سوار شدن روی ریا درون تابلو ها را دارد . •

 ید .متر کابا می باشد در مکان هایی که آنتن دهی موبایا ضعیف است می توانید آن را تغییر مکان دهید تا حداکثر سیگنا  را داشته باش  3آنتن دستگاه دارای  •

 در صورتی که دستگاه ری ت می شود و راه اندازی نمی شود آداپتور شما ضعیف است و جریان مورد نیاز را فراهم نمی کند . •

 ور یا رله های جریان باال استفاده کنید .ین کار از کنتاکترله های خروجی دستگاه را هرگز برای اتصا  به دستگاهای با جریان کشی باال متصا نکنید در غیر این صورت دستگاه آسیب می بیند . برای ا •

 هنگام نصب سیم کارت دقت کنید پین ورود سیم کارت را قبال برداشته باشید در غیر این صورت دستگاه آن را شناسایی نمی کند . •

را شماره گیری کرده تا زبان سیمکارت شما انگلی ی شود تا برای دستورات اطالب از باقی    #2*198*در صورت قرار دادن سیمکارت همراه او  درون دستگاه ابتدا آن را داخا یک گوشی قرار داده و کد  •

 را شماره گیری کنید .  #2*3*4*555*برای سیم کارت ایران ا باید کد مانده شارد سیم کارت د ار مشکا نشوید 

استفاده کنید در غیر اینصورت دستگاه    ssrالمپ کم مصرف و هالودن از رله های با جریان باال یا    , Led  , cobرله های دستگاه را م تقیم به دستگاهای با جریان باال متصا نکنید و برای اتصا  به بار های   •

 شاما گارانتی نمی باشد 

 راه اندازی :  •

روشن   statبه صورت  شمک زن و  را     netآمپر را به ترمینا  های دستگاه متصا کنید .  را     2ولت    12رت را درون دستگاه قرار داده و آنتن دستگاه را متصا کنید و یک آداپتور  ابتدا سیم کا

خاموش شود ) این زمان   statثانیه یکبار روشن و خاموش می شود . برای راه اندازی دستگاه باید منتظر بمانید تا  را    3هر   netمی شود در صورتی که دستگاه شبکه را شناسایی کرده باشد  را   

 ثانیه می باشد ( . 60

اشد دستگاه آماده به کار می باشد و کاربر می تواند تنظیمات مربوط به مدیریت سی تم و کنتر  رله های خروجی و ورودی ها را برای  در صورتی که کاربر ، مراحا باال را به درستی اناام داده ب

 دستگاه ارسا  کند .

 معرفی مدیریت سی تم : 

 96101را برای دستگاه ارسا  کنید       روبرو باید کد  1برای معرفی مدیر  

 96102را برای دستگاه ارسا  کنید             کد روبرو   2برای معرفی مدیر  

 96103را برای دستگاه ارسا  کنید       کد روبرو باید  3برای معرفی مدیر  

 96104را برای دستگاه ارسا  کنید       کد روبرو باید  4برای معرفی مدیر  

   96105را برای دستگاه ارسا  کنید       کد روبرو باید  5برای معرفی مدیر  

  Xکه    USER *X* SAVEبرای شماره مخاطب مبنی بر ذخیره شدن شماره به صورت  SMSبار روشن و خاموش شده و یک   2دستگاه     statدر صورتی که هر یک از دستورات باال را به دستگاه ارسا  کنید  را  

 شماره مدیر سی تم   می باشد ارسا  می شود .

 : کنتر  رله های خروجی

 به دستگاه ارسا  شود  10کد  1برای قطع کردن خروجی ************** به دستگاه ارسا  شود  11کد   1خروجی  برای وصا کردن   •

   به دستگاه ارسا  شود 20کد    2برای قطع کردن خروجی   **************به دستگاه ارسا  شود  21کد  2برای وصا کردن خروجی  •

   به دستگاه ارسا  شود 30کد    3برای قطع کردن خروجی   **************به دستگاه ارسا  شود  31کد  3برای وصا کردن خروجی  •

   به دستگاه ارسا  شود 40کد  4برای قطع کردن خروجی **************به دستگاه ارسا  شود  41کد  4برای وصا کردن خروجی  •

   به دستگاه ارسا  شود 00کد   ها خروجی همه برای قطع کردن ***********به دستگاه ارسا  شود  44کد   ها خروجی همه  برای وصا کردن •

 به دستگاه ارسا  شود   111کد ثانیه    1.5به صورت پالس   1برای وصا کردن خروجی  •

 به دستگاه ارسا  شود   112کد  ثانیه    1.5به صورت پالس   2برای وصا کردن خروجی  •

 به دستگاه ارسا  شود   113کد  ثانیه    1.5به صورت پالس   3برای وصا کردن خروجی  •

 به دستگاه ارسا  شود   114کد  ثانیه    1.5به صورت پالس   4برای وصا کردن خروجی  •

و   1رله های خروجی را بصورت دسته جمعی فرمان دهید به طور مثا  برای روشن کردن خروجی #out     ن دسته جمعی به خروجی ها می توانید با ارسا                      وضعیت خروجی هابرای فرما •

را به دستگاه ارسا  کنید . دستور را بدون جای خالی و دقیق ارسا  کنید در غیر این صورت خروجی های مورد نظر جا به جا فرمان میگیرند  out#1011باید دستور   2و خاموش کردن خروجی   4و 3

. 

 4عدد  هارم وضعیت رله                      3عدد سوم وضعیت رله                     2عدد دوم وضعیت رله                      1د او  وضعیت رله عد 

 

 لت اولیه باز می گردد  ا شمک زده و تمامی تنظیمات به حبار  stat  5در این صورت   باید به دستگاه ارسا  شود 87653876433برای ری ت کردن دستگاه کد      ری ت کردن سی تم : •

 ز روشن یا خاموش بودن رله های خروجی مطلع گردید  امیتوانید    333با ارسا  عدد     گزارش گیری از رله های خروجی: •

را به دستگاه ارسا     777برای اطالب از شارد دستگاه برای خط همراه او  باید کد  ....     …  را به دستگاه ارسا  کنید  888برای اطالب از شارد دستگاه برای خط ایران ا باید کد     اطالب از شارد دستگاه : •

را برای دستگاه ارسا  کنید و اگر سیم کارت ایران ا داخا    mcienدستگاه است کد  . در صورتی که دستگاه کد های نا مفهومی برای شما ارسا  می کند اگر سیم کارت همراه او  داخا  کنید  

 را برای دستگاه ارسا  کنید و سپس ماددا کد استعالم شارد را ت ت کنید .  iraenدستگاه است کد 

 .را به دستگاه ارسا  کنید  555عدد     4تا  1اطالب از وضعیت ورودی ها :برای اطالب از وضعیت ورودی های  •

 مراجعه فرمایید. www.teronix.irجهت دریافت نرم افزار اندروید دستگاه به وب ایت   •

http://www.teronix.ir/
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 EXELLENTسطح سیگنا  عالی ....   GOOD SIGNALسطح سیگنا  خوب ..    LOW SIGNAL  ضعیف اسیگن حسط   را به دستگاه ارسا  کنید  999اطالب از وضعیت آنتن دهی :برای اطالب از وضعیت آنتن دهی باید کد  •

SIGNAL  

 گزارشگیری از شماره های فرمان داده به سی تم :

 به دستگاه ارسا  کنید  222 شماره آخری که به دستگاه دستوری را ارسا  کرده اند عدد 7اطالب از   یارب •

 تغییر دهد میتواند با ارسا  کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید آن را تغییر دهد .در صورتی که مدیر بخواهد پ ورد مدیریت سی تم را     vتغییر پ ورد دستگاه :

 27899;96101پ ورد قبلی                                 ;پ ورد جدید                                                فرمت ارسا  دستور تغییر پ ورد مدیریت سی تم :

می شود می تواند تمامی پ ورد  مدیر کنتر     1در صورتی که دستگاه توسط  ....        876JK   رقم باشد و می تواند شاما حروف و اعداد باشد و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد . به طور مثا   5این پ ورد باید  

 سی تم را تغییر دهد  های 

در این صورت دستگاه با    را به دستگاه ارسا  کنید  955در صورتی که میخواهید بعد از قطع برق دستگاه و اتصا  برق دستگاه بعد از مدتی رله ها حالت قبلی خود را حفظ کنند کد       ذخیره وضعیت خروجی ها «

برای غیر  .  وصا بوده و برق دستگاه قطع و ماددا وصا شود رله های مربوطه به ترتیب روشن خواهد شد    3و    1حا  بطور مثا  اگرخروجی های  .  .    این حالت را فعا  می کندفعا (      حالت ذخیره خروجی  )ارسا  

 این حالت را غیر فعا  می کند   غیرفعا  (   حالت ذخیره خروجی )  را به دستگاه ارسا  کنید در این صورت دستگاه با ارسا  944فعا  کردن این مد کد  

 حالت دما : 

 را به دستگاه ارسا  کنید TEMPبرای اطالب از مقدار دما  •

 آن را تایید می کند  )کنتر  دما فعا ( را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   TMPONبرای فعا  کردن مد دما برای حالت حداقا و حداکثر باید  •

 آن را تایید می کند  )کنتر  دما غیرفعا (را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   TMPOFFی حالت حداقا و حداکثر باید برای غیر فعا  کردن مد دما برا •

  24 ساپس کاراکتر   و در انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشاته و به دساتگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقا روی  TMLبای اتی در ابتدا کاراکتر  جهت کنتر  مقدار حداثا دما می •

 به دستگاه پیامک زده شود.   TML/24درجه سانتیگراد باشد باید  

  44انتها مقدار دمای مورد نظر را نوشاته و به دساتگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم دمای حداقا روی  ساپس کاراکتر   و در   TMHبای اتی در ابتدا کاراکتر  جهت کنتر  مقدار حداکثر دما می •

 به دستگاه پیامک زده شود.   TMH/44درجه سانتیگراد باشد باید  

 را ارسا  کنید  tml/-5باید    5عالمت منفی را قرار دهید به طور مثا  برای وارد کردن عدد منفی    /برای دادن دمای منفی باید بعد از   •

 را به دستگاه ارسا  کنید .  valبرای اطالب از میزان حداقا و حداکثر دمای تنظیم شده باید   •

   می شود  ارسا    5تا   1برای مدیران   SMSیک    در صورتی که دما از میزان حداقا یا حداکثر عبور کند •

 را به دستگاه ارسا  نمایید tmpcalloffرا به دستگاه ارسا  و برای غیر فعا  کردن آن  tmpcallonبرای فعا  کردن حالت تماس مد دما باید  •

 خاموش می شود     1در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله   1پس از افزایش دما و وصا شدن رله  •

 خاموش می شود    2در صورتی که دما به حالت میانگین باز گردد رله   2پس از کاهش دما و وصا شدن رله  •

 tmh+tml/2          2دمای میانگین حاصا جمع دمای باال و دمای پایین تق یم به   •

و پس از آن عدد دمایی که میخواهید به آن اضافه شود را برای دستگاه ارسا  کنید به طور مثا     /سپس    hitسن ور باید   **در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای افزایش دمای •

 را به دستگاه ارسا  کنید . hit/2.5درجه ای دما باید   2.5برای افزایش 

یی که میخواهید از آن کم  شود را برای دستگاه ارسا  کنید به طور مثا  برای  و پس از آن عدد دما   /سپس   lot**در صورتی که می خواهید دما را کالیبره کنید برای کاهش دمای سن ور باید  •

 را به دستگاه ارسا  کنید . lot/3درجه ای دما باید  3کاهش  

درجه می باشد شما آن را با   20ثا  دمای نشان داده شده  ور مدقت کنید در صورتی که شما قصد افزایش یا کاهش دما را دارید دما ی ارسالی شما از مقدار اصلی دمای سن ور کم یا اضافه خواهد شد. به ط

در جه نمایش داده می شود در واقع از دمای اصلی    18را برای آن ارسا  کنید دمای نشان داده شده  lot/2درجه خواهد شد . حاال اگر دستور   22درجه افزایش داده که دمای نشان داده شده hit/2  2دستور 

 درجه می باشد کم شده است . 20سن ور که  

 را برای دستگاه ارسا  کنید مقادیر شما صفر خواهد شد  RSTCALIBRدر صورتی که میخواهید کالیبره را ری ت کنید دستور  •

 را به دستگاه ارسا  کنید . دستگاه مقادیر را برای شما ارسا  می کند . calibد مقدار کالیبره را ببنید دستور  در صورتی که می خواهی  •

 به دستگاه ارسا  نمایید  tmpcalloffرا به دستگاه ارسا  و برای غیر فعا  کردن آن  tmpcallonبرای فعا  کردن حالت تماس مد دما باید  •

 ه نمی کنید این مد را فعا  نکنید در صورتی از سن ور دما استفاد •

 متصا کنید   Dو سیم زرد یا آبی را به  Gسیم سیاه را به   Vسیم دار باید سیم قرمز را به پین ds18b20 برای اتصا  سن ور دما از نوب  •

       :   تک زنگ

دستگاه در حالت تک   4شما می توانید با تنظیم دستگاه از رله  را به دستگاه ارسا  نمایید . misscalloffرا به دستگاه ارسا  نمایید و برای غیر فعا  کردن آن    misscallon برای فعا  کردن حالت تک زنگ باید

 وصا یا  قطع می گردد . از این مد میتوان برای باز کردن درب ، استارت دستگاهای مختلف و ... استفاده کرد . 4مد کاری استفاده کنید به این صورت که با تماس با دستگاه ، رله   2زنگ و در  

  ALL RELAY TOGGLE MODE را به سی تم ارسا  کند . در این صورت دستگاه پاسخ   4445قطع شود مدیریت سی تم باید کد    4ه  وصا و با تماس دوم رل  4در صورتی که میخواهید با یکبار تماس ، رله  

را به دستگاه ارسا  کنید .    4441کد    ثانیه ای مدیریت باید  1.5برای مد لحظه ای    قطع می گردد .  4وصا و با تماس دوم رله    4ه با یکبار تماس با دستگاه رله  ارا برای شما ارسا  خواهد کرد و در نتی

ثانیه وصا و سپس قطع می گردد (  1.5به مدت   4را تحریک کنید ) رله  4را ارسا  خواهد کرد . در این حالت می توانید با گرفتن تماس با دستگاه رله    ALL RELAY MOM MODE دستگاه در پاسخ شما 

 از دستگاه مبنی بر اجرای دستور و تحریک رله برای شما ارسا  می شود   smsس شما را قطع خواهد کرد و شما بوق اشغا  را خواهید شنید .یک کافی ت با شماره دستگاه تماس بگیرید دستگاه تما

ثانیه    1.5لحظه ای    4ثانیه وصا و قطع شده و با تک زنگ دوم رله    1.5لحظه ای    3را به دستگاه ارسا  کنید در این حالت با تک زنگ او  رله    miss2onرله در مد تک زنگ باید کد    2برای کنتر    •

 را به دستگاه ارسا  کنید . miss2offوصا و قطع می شود . برای غیر فعا  کردن این حالت  

 ورودی می باشد . 4دستگاه دارای     ورودی های دستگاه :

IN1     کلمه تمامی مدیریت ها برای   1ولت به ورودی  12: با اتصا  ولتادSYSTEM1 ON  کلمه تمامی مدیریت ها برای  1ولت از ورودی  12ارسا  می شود و با قطع ولتادSYSTEM1 OFF  )+ ارسا  می شود .  ) تحریک 

IN2    :  کلمه تمامی مدیریت ها برای   2ولت به ورودی  12با اتصا  ولتادSYSTEM2 ON  کلمه تمامی مدیریت ها برای  2ولت از ورودی  12ارسا  می شود و با قطع ولتادSYSTEM2 OFF  )+ ارسا  می شود .  ) تحریک 

IN3     کلمه تمامی مدیریت ها برای   3ولت به ورودی  12: با اتصا  ولتادSYSTEM3 ON  کلمه تمامی مدیریت ها برای  3ورودی ولت از  12ارسا  می شود و با قطع ولتادSYSTEM3 OFF  )+ ارسا  می شود .  ) تحریک 

IN4     کلمه تمامی مدیریت ها برای   4ولت به ورودی  12: با اتصا  ولتادSYSTEM4 ON  کلمه  تمامی مدیریت هابرای  4ولت از ورودی  12ارسا  می شود و با قطع ولتادSYSTEM4 OFF  (  ارسا  می شود .  ) تحریک+ 

برای کاربران ارسا  می  فاز( 3)هشدار قطع  فاز اس ام اس  3و با قطع  قاز ( 3)وصا  اس ام اس  3و   2و   1فاز قرار گرفته و با وصا ورودی های  3را برای دستگاه ارسا  کنید در حالت قطع و وصا  3pon** در صورتی که کد 

 را برای دستگاه ارسا  کنید .  3poffشود . برای غیر فعا  کردن این حالت  

 به ورودی خروجی وصا شده و با قطع ولتاد خروجی قطع خواهد شد . 12در این حالت با اتصا  ولتاد  ارتباط ورودی با خروجی : 

 را به دستگاه ارسا  کنید . int1offرا به دستگاه ارسا  کنید . برای غیر فعا  کردن آن باید    int1onباید  1با خروجی   1برای ارتباط ورودی 

 را به دستگاه ارسا  کنید .  int2offرا به دستگاه ارسا  کنید. برای غیر فعا  کردن آن باید   int2onباید  2با خروجی   2برای ارتباط ورودی 

 را به دستگاه ارسا  کنید . int3offرا به دستگاه ارسا  کنید. برای غیر فعا  کردن آن باید   int3onباید  3با خروجی  3برای ارتباط ورودی 

 را به دستگاه ارسا  کنید . int4offرا به دستگاه ارسا  کنید. برای غیر فعا  کردن آن باید   int4onباید  4با خروجی  4برای ارتباط ورودی 

 را به ذستگاه ارسا  کنید    allintoffوبرای غیر فعا  کردن آن   allintonورودی 4برای فعا  کردن هر  

 فعا  کردن تماس برای ورودی ها : 

 به شما این مورد را تایید میکند  dial in on (active)را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   1111به ورودی متصا می شود کد   12برای فعا  کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاد   •
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  .در حالت معمو  حالت تماس تمامی ورودی غیر فعا  می باشد به شما این مورد را تایید میکند dial in on (deactive)را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   1110برای غیر فعا  کردن این مورد کد  •

 به شما این مورد را تایید میکند  dial in OFF (active)را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   2222از ورودی برداشته می شود کد   12برای فعا  کردن تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتاد   •

 در حالت معمو  حالت تماس تمامی ورودی غیر فعا  می باشد . به شما این مورد را تایید میکند  dial in OFF (deactive)را به دستگاه ارسا  کنید دستگاه با ارسا   2220برای غیر فعا  کردن این مورد کد  •

 )دقیقه(روشن ، خاموش بصورت زمانداری کنتر  خروجی ها

نوشاته و به دساتگاه پیامک کنید. برای   دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر ح اب   #ساپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر    ctبای اتی در ابتدا کاراکتر  جهت کنتر  خروجی ها بصاورت زماندار می

 دقیقه وصا و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیامک زده شود.  80بمدت   3نمونه اگر بخواهیم خروجی  
Ct3#80 

حالت  توجه: این ..  دقیقه می باشد.  999و حداکثر   1توجه: حداقا زمان برای هر خروجی .برای شما مبنی بر شروب به کار تایمر ارسا  کرده و سپس خروجی را فعا  میکند  smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 زماندار فقط یک بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود.

 )دقیقه( بصورت زماندار پالس کنتر  خروجی های 

نوشاته و به دساتگاه پیامک کنید.    دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر ح اب   #ساپس عدد خروجی مورد نظر ،بعد از آن کاراکتر    ptبای اتی در ابتدا کاراکتر  زماندار پالس میجهت کنتر  خروجی ها بصاورت  

 ثانیه روشن و سپس خاموش شود و باید بصورت زیر پیامک زده شود.  1دقیقه بصورت پالس   80بعد از مدت    4برای نمونه اگر بخواهیم خروجی 
Pt4#80 

توجه: این حالت  .      دقیقه می باشد.  999و حداکثر   1برای شما مبنی بر شروب به کار تایمر ارسا  کرده و سپس خروجی را فعا  میکند توجه: حداقا زمان برای هر خروجی  smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 .زماندار فقط یک بار اتفاق می افتد و برای هر بار استفاده باید پیامک زده شود.

 می باشد 3حالت فقط روی رله  این  کنتر  خروجی ها بصورت دوره ای روشن ، خاموش)دقیقه(

ظرشوته و به وسوتها  ایایک کنیاب بری  ظنرظه   وقیقهو وت یظتها  یا  یرتو ظرر تی بر حسو    #سوس  داو خروجی یرتو ظرر ببدا ی  ن  کاتیکتر   ftبایسوتی وت یبتای کاتیکتر  بصورت  ووت  ی  یی 3جهت کنترل خروجی  

 شروب  و وقیقه قطع گروو بایا بصرت   یر ایایک  10وقیقه وصل و سس  به یا   80بنا   3یگر بخریهیم خروجی 

Ft1#80   ح ب دقیقه    بر 3زمان وصا رله        

Rt1#10 بر ح ب دقیقه        3زمان قطع رله    

Fts1#50     بر ح ب ثانیه 3زمان وصا رله    

Rts1#43 بر ح ب ثانیه        3زمان قطع رله    

 

 را به دستگاه ارسا  کنید  10001باید کد  3برای شروب این حالت برای رله  •

 را به دستگاه ارسا  کنید  10000باید کد   3برای توقف این حالت برای رله  •

 برای شما مبنی بر شروب به کار تایمر ارسا  کرده و سپس خروجی را فعا  میکند   smsدر این حالت ابتدا دستگاه یک 

 ارسا  می کند  errorباالتر باشد سی تم برای شما  999در صورتی که عدد شما از 

 

 

 اما در صورتی که تحت هر شرایطی این تنظیم از بین رفت میتوانید به صورت زیر عما کنید :دقت کنید ساعت دستگاه قبال توسط شرکت تنظیم شده   تنظیم ساعت و روز هفته دستگاه

 نگهداری کند . این دستگاه دارای باتری بکاپ داخلی برای ساعت است که میتواند اطالعات ساعت را  ندین سا  در خود 

 را به دستگاه ارسا  کنید .  9777برای اطالب از ساعت و روز هفته دستگاه کد 

 دستگاه در حالت روشن خاموش عما میکند 4و  3دستگاه در حالت پالس عما می کند و رله  2و  1رله 

 را به دستگاه ارسا  کرد .  PLSOUT#3ثانیه باید  3به طور مثا  برای زمان  تنظیم می شود     #PLSOUT موقع وصا رله با دستور                  زمان برح ب ثانیه 2و  1زمان پالس رله 

 را برای دستگاه ارسا  کنید  #timset برای تنظیم ساعت و روز هفته دستگاه باید کد                        ) عدد روز هفته( )خط فاصله( )ساعت( •

 ( 7(  جمعه) 6(  پنج شنبه) 5(   هارشنبه )4(  سه شنبه )3(  دو شنبه)2(  یکشنبه )1شنبه)عدد روز هفته                  •

 را به دستگاه ارسا  کنید  timset#0923-3شنبه باید کد    2صبح      23و   9به طور مثا  برای دادن ساعت  •

 را به دستگاه ارسا  کنید timset#1705-6شنبه باید  5دقیقه  5و  17برای دادن ساعت  •

 را به دستگاه ارسا  کنید timset#0401-7دقیقه صبح جمعه باید  1و   4برای دادن ساعت  •

 را جایگزین کنید . 08باید   8رقمی وارد شود به طور مثا  برای ساعت  2دقت کنید اعداد ساعت و دقیقه باید  •

و ساعت تنظیم شده را برای شما بازگو می کند در صورتی که این اطالعات اشتباه است  بعد از ارسا  ساعت و روز هفته برای دستگاه یک پیامک برای شما ارسا  میشود و روز  •

 اطالعات ارسالی شما به دستگاه اشتباه بود است . 

 

 به طور مثا  :   زمان را برای زدن پالس ذخیره کند 4می تواند  1رله  •

 صبح شنبه می باشد . 15و  9ساعت   1رله  زدن پالسدر این حالت  tim1R1#0915-1        1رله  پالس زدن زمان او  تنظیم •

 صبح جمعه می باشد .  25و  11ساعت   1در این حالت پالس زدن رله  tim2R1#1125-7        1تنظیم زمان دوم پالس زدن رله  •

 عصر هر روز می باشد .  43و  15ساعت   1در این حالت پالس زدن رله  tim3R1#1543-8        1تنظیم زمان سوم پالس زدن رله  •

 شنبه می باشد . 2شب  51و   20ساعت  1در این حالت پالس زدن رله  tim4R1#2051-3        1تنظیم زمان  هارم پالس زدن رله  •

•  

دقیقه  10و   19هر روز ساعت  1رله  tim1R1#1910-8رله فعا  می شود به طور مثا  باای روز هفته در تنظیم ساعت رله ها مد هر روز برای آن  8دقت کنید با جایگزاری عدد  •

 روشن می شود 

•  

 زمان را برای زدن پالس ذخیره کند به طور مثا  :  3می تواند  2رله  •

 صبح شنبه می باشد . 15و  9ساعت   2در این حالت پالس زدن رله  tim1R2#0915-1        2تنظیم زمان او  پالس زدن رله  •

 صبح جمعه می باشد .  25و  11ساعت   2در این حالت پالس زدن رله  tim2R2#1125-7        2تنظیم زمان دوم پالس زدن رله  •

 عصر هر روز می باشد .  43و  15ساعت   2در این حالت پالس زدن رله  tim3R2#1543-8        2تنظیم زمان سوم پالس زدن رله  •
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 یک زمان وصا و یک زمان قطع را می تواند در خود ذخیره کند . 4و  3رله 

 

 صبح شنبه می باشد . 15و   9ساعت  3در این حالت روشن شدن رله   timon3#0915-1        3تنظیم ساعت روشن شدن رله  •

 دقیقه شنبه می باشد  20و  12ساعت   3در این حالت خاموش شدن رله  timoff3#1220-1  3تنظیم ساعت خاموش شدن رله  •

 صبح شنبه می باشد . 15و   9ساعت  4در این حالت روشن شدن رله   timon4#0915-1        4تنظیم ساعت روشن شدن رله  •

 شنبه می باشد دقیقه  20و  12ساعت   4در این حالت خاموش شدن رله  timoff4#1220-1  4تنظیم ساعت خاموش شدن رله  •

 توجه در صورتی که ساعت و روز هفته را برای رله اشتباه تنظیم کنید رله در زمان مورد نظر شما روشن یا خاموش نخواهد شد

 دستگاه ارسا  می شود 1برای مدیر هنگام روشن یا خاموش شدن خروجی ها در ساعتی که برای آن تنظیم کرده اید یک پیامک 

 

   alarm modeقرار دادن دستگاه در حالت 

 دستگاه را برای مدت زمانی که تعیین می کنید روشن نگه داشته و سپس قطع کنید   4دستگاه خروجی رله   4با فعا  کردن این مد می توانید با تحریک ورودی  

را به دستگاه ارسا  کنید .   stalarmبرای اطالب از وضعیت فعا  یا غیر فعا  بودن آالرم  .آن را تایید می کندفعا ()مد آالرم را به دستگاه ارسا  کنید سی تم با ارسا   alarmonبرای فعا  کردن این حالت 

 آن را تایید می کند  )مد آالرم غیر فعا ( را به دستگاه ارسا  کنید سی تم با ارسا    alamoffبرای غیر فعا  کردن این حالت باید وضعیت آالرم را مشخص می کند .  غیر فعا یا   فعا دستگاه با ارسا   

دقیقه روشن  3مدت   به   هارنوشته و به دستگاه پیامک کنید. برای نمونه اگر بخواهیم خروجی   دقیقهو در انتها زمان مورد نظر را بر ح ب  #سپس کاراکتر  alarmبرای تایم دادن به این حالت باید کاراکتر 

 را به دستگاه ارسا  کنید alarm#3بماند باید کد 

  3برای مدت   4خروجی و با قطع تحریک مثبت ) قطع برق(  ورودی فعا  شده 4تحریک مثبت ورودی در این حالت با     ارسا  می کند  errorباالتر باشد سی تم برای شما  999توجه: در صورتی که عدد شما از 

     .فعا  شده باشد با مدیریت سی تم تماس گرفته میشود  4دقیقه روشن شده و پس از آن خاموش می گردد ضمن اینکه پیامک آن به مدیریت سی تم ارسا  می شود و در صورتی که حالت تماس ورودی  

 و ورودی میتواند به یک سن ور  شمی ، مگنت یا آلتراسونیک وصا شود  های حفاظتی استفاده می گردد سی تمقطع برق یا ت برای از این حال

 

 

 تغییر متن اس ام اس ها : 

 تغییر دهید   فارسی هایی که از دستگاه برای کاربر ارسا  می شود را در مد  SMSشما می توانید متن  

 برای این کار باید به شکا زیر عما کنید : 

 است باید مطابق دستور زیر عما کنید    وصا( 1ورودی (برای وصا برق که متن پیشفرض  1برای تغییر متن ورودی 

 *m1متن مورد نظر

 LAMP;701تغییر دهیم برای این کار عبارت   LAMP ONرا به   IN1 ONحرف باشد  به طور مثا  میخواهیم متن   25که متن مورد نظر باید کاراکتر های انگلی ی باشد و تعداد حرف های آن حداکثر  

ON  ا  خواهد کرد  در اینصورت دستگاه پیغامی مبنی بر تغییر متن به شما ارس   >را به دستگاه ارسا  می کنیم 

 *n1متن مورد نظر                                                  است باید مطابق دستور زیر عما کنید قطع(  1ورودی( آن برق که متن پیشفرض قطع برای   1برای تغییر متن ورودی 

 *m2متن مورد نظر                                                   است باید مطابق دستور زیر عما کنید   وصا( 2ورودی( آنبرای وصا برق که متن پیشفرض  2برای تغییر متن ورودی 

 *n2متن مورد نظر                                                    کنیدیر عما  است باید مطابق دستور ز  قطع(  2ورودی( آنبرای قطع برق که متن پیشفرض  2برای تغییر متن ورودی 

 *m3متن مورد نظر                                                  است باید مطابق دستور زیر عما کنید    وصا( 3ورودی( آنبرای وصا برق که متن پیشفرض  3برای تغییر متن ورودی 

 *n3متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید  قطع(  3ورودی( آنبرای قطع برق که متن پیشفرض  3برای تغییر متن ورودی 

 *m4متن مورد نظر                                                  است باید مطابق دستور زیر عما کنید    وصا( 4ورودی( آنی وصا برق که متن پیشفرض برا 4برای تغییر متن ورودی 

 *n4متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید  قطع(  4ورودی( آنبرای قطع برق که متن پیشفرض  4برای تغییر متن ورودی 
 

 خروجی ها  

 *o1متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید  روشن( 1آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  1برای تغییر متن وصا رله   •

 *o2متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید   روشن( 2آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  2برای تغییر متن وصا رله   •

 *o3متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید  روشن( 3آن )خروجی  که متن پیشفرض برای  3برای تغییر متن وصا رله   •

 *o4متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید   روشن( 4آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  4برای تغییر متن وصا رله   •

 *f1رمتن مورد نظ                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید   خاموش( 1آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  1برای تغییر متن قطع رله   •

 *f2متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید    خاموش( 2آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  2برای تغییر متن قطع رله   •

 *f3متن مورد نظر                                                 ر عما کنیداست باید مطابق دستور زی    خاموش( 3آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  3برای تغییر متن قطع رله   •

 *f4متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید    خاموش( 4آن )خروجی  برای که متن پیشفرض  4برای تغییر متن قطع رله   •

 *p1متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید    پالس(  1آن )خروجی برای که متن پیشفرض  1برای تغییر متن پالس رله  •

 *p2متن مورد نظر                                                 ا کنیداست باید مطابق دستور زیر عم     پالس(  2آن )خروجی برای که متن پیشفرض  2برای تغییر متن پالس رله  •

 *p3متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید     پالس(  3آن )خروجی برای که متن پیشفرض  3برای تغییر متن پالس رله  •

 *p4متن مورد نظر                                                 است باید مطابق دستور زیر عما کنید    پالس(  4آن )خروجی برای که متن پیشفرض  4له برای تغییر متن پالس ر •


