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راهنمای کار با دستگاه  TH4با  4خروجی و  4ورودی
توجهP :
•
•

سیم کارت دستگاه نباید پین کد داشته باشد.
بعد از ارساا هر دساتوری به سای اتم را  STAT LEDروشان شاده و دساتگاه شاروب به پردازم یکند ،در صاورت ااز بود شاماره وبایا ارساا کننده و شاار بود سایمکارت وجود بر روی آ ،
پیا کی حاوی گزارم عما اناام شده برای شما ارسا

•

یگردد.

فاصلهی بین ارسا هر پیا ک حداقا باید  20ثانیه بطو اناا د.

•

کاراکتر هایی که بصورت انگلی ی برای دستگاه ارسا

ی شود یتواند با حروف کو ک یا بزرگ یا ترکیبی از این حروف باشد بطور ثا  alarmیا  ALARMیا Alarm

نکات »
•

ولتا کار دستگاه  12ولت  2 DCآ پر ی باشد

•

LEDهای روی دستگاه وضعیت رله خروجی را نشا

•

ارسا اعداد برای دستگاه باید به زبا انگلی ی باشد به طور ثا  11صحیح است و  11غلط

•

دستگاه را بدو آنتن روشن نکنید

•

آداپتور استفاده شده برای دستگاه حتما  12ولت  DCبا جریا  2آ پر یا باالتر باشد .

•

دستگاه قابلیت سوار شد روی ریا درو تابلو ها را دارد .

•

آنتن دستگاه دارای  3تر کابا ی باشد در کا هایی که آنتن دهی وبایا ضعیف است ی توانید آ را تغییر کا دهید تا حداکثر سیگنا را داشته باشید .

ی دهند

•

در صورتی که دستگاه ری ت ی شود و راه اندازی نمی شود آداپتور شما ضعیف است و جریا

•

رله های خروجی دستگاه را هرگز برای اتصا به دستگاهای با جریا کشی باال تصا نکنید در غیر این صورت دستگاه آسیب ی بیند  .برای ا ین کار از کنتاکتور یا رله های جریا باال استفاده کنید .

•

هنگام نصب سیم کارت دقت کنید پین ور ود سیم کارت را قبال برداشته باشید در غیر این صورت دستگاه آ را شناسایی نمی کند .

•

در صورت قرار داد سیمکارت همراه او درو دستگاه ابتدا آ را داخا یک گوشی قرار داده و کد  *198*2#را شماره گیری کرده تا زبا سیمکارت شما انگلی ی شود تا برای دستورات اطالب از باقی

ورد نیاز را فراهم نمی کند .

انده شار سیم کارت د ار شکا نشوید برای سیم کارت ایران ا باید کد  *555*4*3*2#را شماره گیری کنید .
•

رله های دستگاه را

تقیم به دستگاهای با جریا باال تصا نکنید و برای اتصا به بار های  , cob , Ledال پ کم صرف و هالو

از رله های با جریا باال یا  ssrاستفاده کنید در غیر اینصورت دستگاه

شا ا گارانتی نمی باشد
•

راه اندازی :
ابتدا سیم کارت را درو دستگاه قرار داده و آنتن دستگاه را تصا کنید و یک آداپتور  12ولت  2آ پر را به تر ینا های دستگاه تصا کنید  .را  netبه صورت شمک ز و را  statروشن
ی شود در صورتی که دستگاه شبکه را شناسایی کرده باشد را  netهر  3ثانیه یکبار روشن و خا وم ی شود  .برای راه اندازی دستگاه باید نتظر بمانید تا را  statخا وم شود ( این ز ا
 60ثانیه ی باشد ) .
در صورتی که کاربر  ،راحا باال را به درستی اناام داده ب اشد دستگاه آ اده به کار ی باشد و کاربر ی تواند تنظیمات ربوط به دیریت سی تم و کنتر رله های خروجی و ورودی ها را برای
دستگاه ارسا کند .
** جهت دانلود نرم افزار اندروید دستگاه به وب سایت  WWW.EDCONTROL.IRراجعه فر ایید.
عرفی دیریت سی تم :
برای عرفی دیر  1باید کد روبرو را برای دستگاه ارسا کنید

96101

برای عرفی دیر  2کد روبرو را برای دستگاه ارسا کنید

96102

برای عرفی دیر  3باید کد روبرو را برای دستگاه ارسا کنید

96103

برای عرفی دیر  4باید کد روبرو را برای دستگاه ارسا کنید

96104

برای عرفی دیر  5باید کد روبرو را برای دستگاه ارسا کنید

96105

در صورتی که هر یک از دستورات باال را به دستگاه ارسا کنید را
ی باشد ارسا

شماره دیر سی تم

 statدستگاه  2بار روشن و خا وم شده و یک  SMSبرای شماره خاطب بنی بر ذخیره شد شماره به صورت  USER *X* SAVEکه X

ی شود .

کنتر رله های خروجی:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

برای فر ا دسته جمعی به خروجی های  1تا  4ی توانید با ارسا

وضعیت خروجی هاout#

رله های خروجی را بصورت دسته جمعی فر ا دهید به طور ثا برای روشن کرد

خروجی  1و  3و 4و خا وم کرد خروجی  2باید دستور  out#1011را به دستگاه ارسا کنید  .دستور را بدو جای خالی و دقیق ارسا کنید در غیر این صورت خروجی های ورد نظر جا به جا
فر ا

یگیرند .
عدد او وضعیت رله 1

عدد دوم وضعیت رله 2

عدد سوم وضعیت رله 3

عدد هارم وضعیت رله 4

•

ری ت کرد سی تم :

•

گزارم گیری از رله های خروجی :با ارسا عدد  333یتوانید از روشن یا خا وم بود رله های خروجی طلع گردید

•

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

•

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

برای ری ت کرد دستگاه کد  87653876433باید به دستگاه ارسا شود در این صورت  5 statبار شمک زده و تما ی تنظیمات به حالت اولیه باز ی گردد

اطالب از وضعیت آنتن دهی :برای اطالب از وضعیت آنتن دهی باید کد  999را به دستگاه ارسا کنید سطح سیگنا ضعیف  .. LOW SIGNALسطح سیگنا خوب  .... GOOD SIGNALسطح سیگنا عالی EXELLENT SIGNAL

تغییر پ ورد دستگاه  v:در صورتی که دیر بخواهد پ ورد دیریت سی تم را تغییر دهد یتواند با ارسا کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید آ را تغییر دهد .
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فر ت ارسا دستور تغییر پ ورد دیریت سی تم :

96101;27899

پ ورد جدید ;پ ورد قبلی

این پ ورد باید  5رقم باشد و ی تواند شا ا حروف و اعداد باشد و یا ترکیبی از حروف و اعداد باشد  .به طور ثا 876JK

 ....در صورتی که دستگاه توسط  1دیر کنتر

ی شود ی تواند تما ی پ ورد

های سی تم را تغییر دهد
در صورتی که یخواهید بعد از قطع برق دستگاه و اتصا برق دستگاه بعد از دتی رله ها حالت قبلی خود را حفظ کنند کد  955را به دستگاه ارسا کنید در این صورت دستگاه با

ذخیره وضعیت خروجی ها »

ارسا  SAVE MODE ONاین حالت را فعا

ی کند  . .حا بطور ثا اگرخروجی های  1و  3وصا بوده و برق دستگاه قطع و اددا وصا شود رله های ربوطه به ترتیب روشن خواهد شد  .برای غیر فعا کرد

این د کد  944را به دستگاه ارسا کنید در این صورت دستگاه با ارسا  SAVE MODE OFFاین حالت را غیر فعا

ی کند

حالت د ا :
•

برای اطالب از قدار د ا  TEMPرا به دستگاه ارسا کنید

•

برای فعا کرد

•

برای غیر فعا کرد

•

جهت کنتر

د د ا برای حالت حداقا و حداکثر باید  TMPONرا به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا  TEMP MODE ONآ را تایید ی کند
د د ا برای حالت حداقا و حداکثر باید  TMPOFFرا به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا  TEMP MODE OFFآ را تایید ی کند

قدار حداقا د ا یبای اتی در ابتدا کاراکتر  TMLساپس کاراکتر و در انتها قدار د ای ورد نظر را نوشاته و به دساتگاه پیا ک کنید .برای نمونه اگر بخواهیم د ای حداقا روی 24

درجه ساانتیگراد باشاد باید  TML/24به دساتگاه پیا ک زده شاود .ساپس برای قطع شاد رله باید تلرانس آ را برای دساتگاه ارساا کنید برای این کار باید قدار تلرانس TRC2/را برای
دستگاه ارسا کنید به طور ثا با ارسا  TRC2/3رله  1که روی  24درجه روشن شده بود روی  27درجه خا وم ی گردد
•

جهت ارسا

قدار حداقا د ا بحرانی یبای تی در ابتدا کاراکتر  TMLSMSسپس کاراکتر و در انتها قدار د ای ورد نظر را نوشته و به دستگاه پیا ک کنید .برای نمونه اگر

بخواهیم د ای حداقا روی  22درجه سانتیگراد برای دیرا  SMSشود باید  TMLSMS/22به دستگاه پیا ک زده شود.
نکته  :د اهای بحرانی باید حداقا  1درجه باالتر از د اهای کنتر رله باشد .
•

جهت کنتر

قدار حداکثر د ا یبای اتی در ابتدا کاراکتر  TMHساپس کاراکتر و در انتها قدار د ای ورد نظر را نوشاته و به دساتگاه پیا ک کنید .برای نمونه اگر بخواهیم د ای حداقا روی 44

درجه ساانتیگراد باشاد باید  TMH/44به دساتگاه پیا ک زده شاود .سپس برای قطع شد رله باید تلرانس آ را برای دستگاه ارسا کنید برای این کار باید قدار تلرانس TRC1/را برای
دستگاه ارسا کنید به طور ثا با ارسا  TRC1/2رله  2که روی  44درجه روشن شده بود روی  42درجه خا وم ی گردد
•

جهت ارسا

قدار حداکثر د ا بحرانی یبای تی در ابتدا کاراکتر  TMHSMSسپس کاراکتر و در انتها قدار د ای ورد نظر را نوشته و به دستگاه پیا ک کنید .برای نمونه اگر

بخواهیم د ای حداکثر روی  46درجه سانتیگرادبرای دیرا  SMSشود باید  TMHSMS/46به دستگاه پیا ک زده شود.

•

برای ز ا داد به د د ا در واقعی که د ا باال یا پایینتر از حد ااز ی باشد باید  TMPALARM#10را به دستگاه ارسا کنید عدد  10ز ا بر
ح ب دقیقه ی باشد که یتوانید آ را تغییر دهید  .برای فعا کرد این د باید  TMPSENDو برای غیر فعا کرد آ  TMPNOSENDرا به
دستگاه ارسا کنید .

•

در این حالت اگر د ا برای از حد ااز باالتر یا پایین تر بود هر  10دقیقه یکبار به شما هشدار د ا را ارسا

•

برای داد د ای نفی باید بعد از  /عال ت نفی را قرار دهید به طور ثا برای وارد کرد عدد نفی  5باید  tml/-5را ارسا کنید

ی کند

•

در صورتی که د ا از یزا حداقا یا حداکثر عبور کند یک  SMSبرای دیرا  1تا  5ارسا

•

برای فعا کرد حالت تماس د د ا باید  tmpcallonرا به دستگاه ارسا و برای غیر فعا کرد آ  tmpcalloffرا به دستگاه ارسا نمایید

•

پس از افزایش د ا و وصا شد رله  1در صورتی که د ا به حالت یانگین باز گردد رله  1خا وم ی شود

•

پس از کاهش د ا و وصا شد رله  2در صورتی که د ا به حالت یانگین باز گردد رله  2خا وم ی شود

•

**در صورتی که ی خواهید د ا را کالیبره کنید برای افزایش د ای سن ور باید  hitسپس  /و پس از آ عدد د ایی که یخواهید به آ اضافه شود را برای دستگاه ارسا کنید به طور ثا

ی شود

برای افزایش  2.5درجه ای د ا باید  hit/2.5را به دستگاه ارسا کنید .
•

**در صورتی که ی خواهید د ا را کالیبره کنید برای کاهش د ای سن ور باید  lotسپس  /و پس از آ عدد د ا یی که یخواهید از آ کم شود را برای دستگاه ارسا کنید به طور ثا برای
کاهش 3درجه ای د ا باید  lot/3را به دستگاه ارسا کنید .

دقت کنید در صورتی که شما قصد افزایش یا کاهش د ا را دارید د ا ی ارسالی شما از قدار اصلی د ای سن ور کم یا اضافه خواهد شد .به طور ثا د ای نشا داده شده  20درجه ی باشد شما آ را با
دستور 2 hit/2درجه افزایش داده که د ای نشا داده شده  22درجه خواهد شد  .حاال اگر دستور  lot/2را برای آ ارسا کنید د ای نشا داده شده  18در جه نمایش داده ی شود در واقع از د ای اصلی
سن ور که  20درجه ی باشد کم شده است .
•

در صورتی که یخواهید کالیبره را ری ت کنید دستور  RSTCALIBRرا برای دستگاه ارسا کنید قادیر شما صفر خواهد شد

•

در صورتی که ی خواهید قدار کالیبره را ببنید دستور  CALIBRATIONرا به دستگاه ارسا کنید  .دستگاه قادیر را برای شما ارسا

•

برای فعا کرد حالت تماس د د ا باید  tmpcallonرا به دستگاه ارسا و برای غیر فعا کرد آ  tmpcalloffبه دستگاه ارسا نمایید

ی کند .

•

در صورتی از سن ور د ا استفاده نمی کنید این د را فعا نکنید

•

برای اطالب از اکزیمم ینیمم های داده شده به دستگاه برای کنتر  VALرا به دستگاه ارسا کنید .

•

برای اطالب از اکزیمم ینیمم های ارسا  SMSدستگاه  VALSMSرا به دستگاه ارسا کنید .

•

برای اتصا سن ور د ا از نوب  ds18b20سیم دار باید سیم قر ز را به پین  +سیم سیاه را به  -و سیم زرد یا آبی را به  Dتصا کنید

تک زنگ :
برای فعا کرد حالت تک زنگ باید  misscallonرا به دستگاه ارسا نمایید و برای غیر فعا کرد آ  misscalloffرا به دستگاه ارسا نمایید  .شما ی توانید با تنظیم دستگاه از رله  4دستگاه در حالت تک
زنگ و در  2د کاری استفاده کنید به این صورت که با تماس با دستگاه  ،رله  4وصا یا قطع ی گردد  .از این د یتوا برای باز کرد درب  ،استارت دستگاهای ختلف و  ...استفاده کرد .
در صورتی که یخواهید با یکبار تماس  ،رله  4وصا و با تماس دوم رله  4قطع شود دیریت سی تم باید کد  4445را به سی تم ارسا کند  .در این صورت دستگاه پاسخ ALL RELAY TOGGLE MODE
را برای شما ارسا خواهد کرد و در نتیاه با یکبار تماس با دستگاه رله  4وصا و با تماس د وم رله  4قطع ی گردد  .برای د لحظه ای  1.5ثانیه ای دیریت باید کد  4441را به دستگاه ارسا کنید .
دستگاه در پاسخ شما  ALL RELAY MOM MODEرا ارسا خواهد کرد  .در این حالت ی توانید با گرفتن تماس با دستگاه رله  4را تحریک کنید ( رله  4به دت 1.5ثانیه وصا و سپس قطع ی گردد )
کافی ت با شماره دستگاه تماس بگیرید دستگاه تماس شما را قطع خواهد کرد و شما بوق اشغا را خواهید شنید .یک  smsاز دستگاه بنی بر اجرای دستور و تحریک رله برای شما ارسا

ی شود

ورودی های دستگاه  :دستگاه دارای  4ورودی ی باشد .
 : IN1با اتصا ولتا  12ولت به ورودی  1برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM1 ONارسا

ی شود و با قطع ولتا  12ولت از ورودی  1برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM1 OFFارسا

ی شود  ( .تحریک )+

 : IN2با اتصا ولتا  12ولت به ورودی  2برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM2 ONارسا

ی شود و با قطع ولتا  12ولت از ورودی  2برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM2 OFFارسا

ی شود  ( .تحریک )+

 : IN3با اتصا ولتا  12ولت به ورودی  3برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM3 ONارسا

ی شود و با قطع ولتا  12ولت از ورودی  3برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM3 OFFارسا

ی شود  ( .تحریک )+

 : IN4با اتصا ولتا  12ولت به ورودی  4برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM4 ONارسا

ی شود و با قطع ولتا  12ولت از ورودی  4برای تما ی دیریت ها کلمه  SYSTEM4 OFFارسا

ی شود  ( .تحریک )+

ارتباط ورودی با خروجی  :در این حالت با اتصا ولتا  12به ورودی خروجی وصا شده و با قطع ولتا خروجی قطع خواهد شد .
برای ارتباط ورودی 1با خروجی  1باید  int1onرا به دستگاه ارسا کنید  .برای غیر فعا کرد آ باید  int1offرا به دستگاه ارسا کنید .
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برای ارتباط ورودی 2با خروجی  2باید  int2onرا به دستگاه ارسا کنید .برای غیر فعا کرد آ باید  int2offرا به دستگاه ارسا کنید .
برای ارتباط ورودی 3با خروجی  3باید  int3onرا به دستگاه ارسا کنید .برای غیر فعا کرد آ باید  int3offرا به دستگاه ارسا کنید .
برای ارتباط ورودی  4با خروجی  4باید  int4onرا به دستگاه ارسا کنید .برای غیر فعا کرد آ باید  int4offرا به دستگاه ارسا کنید .
برای فعا کرد هر  4ورودی allintonوبرای غیر فعا کرد آ  allintoffرا به ذستگاه ارسا کنید
فعا کرد تماس برای ورودی ها :
•

برای فعا کرد تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتا  12به ورودی تصا ی شود کد  1111را به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا ) dial in on (activeبه شما این ورد را تایید یکند

•

برای غیر فعا کرد این ورد کد  1110را به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا ) dial in on (deactiveبه شما این ورد را تایید یکند .در حالت عمو حالت تماس تما ی ورودی غیر فعا

•

برای فعا کرد تماس ورودی های دستگاه در حالتی که ولتا  12از ورودی برداشته ی شود کد  2222را به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا ) dial in OFF (activeبه شما این ورد را تایید یکند

•

برای غیر فعا کرد این ورد کد  2220را به دستگاه ارسا کنید دستگاه با ارسا ) dial in OFF (deactiveبه شما این ورد را تایید یکند  .در حالت عمو حالت تماس تما ی ورودی غیر فعا

ی باشد
ی باشد

کنتر خروجی های  3و  4بصورت ز اندار روشن  ،خا وم(دقیقه)
جهت کنتر خروجی ها بصاورت ز اندار یبای اتی در ابتدا کاراکتر  ctساپس عدد خروجی ورد نظر ،بعد از آ کاراکتر  #و در انتها ز ا

ورد نظر را بر ح اب دقیقه نوشاته و به دساتگاه پیا ک کنید .برای

نمونه اگر بخواهیم خروجی  3بمدت  80دقیقه وصا و سپس قطع گردد باید بصورت زیر پیا ک زده شود.
در این حالت ابتدا دستگاه یک  smsبرای شما بنی بر شروب به کار تایمر ارسا کرده و سپس خروجی را فعا

یکند  ..در صورتی که عدد شما از  9999باالتر باشد سی تم برای شما  errorارسا

Ct3#80
ی کند..

توجه :حداقا ز ا برای هر خروجی  1و حداکثر  999دقیقه ی باشد .. .توجه :این حالت ز اندار فقط یک بار اتفاق ی افتد و برای هر بار استفاده باید پیا ک زده شود.

کنتر خروجی های  3و  4بصورت ز اندار پالس (دقیقه)
جهت کنتر خروجی ها بصاورت ز اندار پالس یبای اتی در ابتدا کاراکتر  ptساپس عدد خروجی ورد نظر ،بعد از آ کاراکتر  #و در انتها ز ا

ورد نظر را بر ح اب دقیقه نوشاته و به دساتگاه پیا ک کنید.

برای نمونه اگر بخواهیم خروجی  4بعد از دت  80دقیقه بصورت پالس  1ثانیه روشن و سپس خا وم شود و باید بصورت زیر پیا ک زده شود.
در این حالت ابتدا دستگاه یک  smsبرای شما بنی بر شروب به کار تایمر ارسا کرده و سپس خروجی را فعا

یکند  ..در صورتی که عدد شما از  9999باالتر باشد سی تم برای شما  errorارسا

Pt4#80
ی کند .

توجه :حداقا ز ا برای هر خروجی  1و حداکثر  999دقیقه ی باشد . .توجه :این حالت ز اندار فقط یک بار اتفاق ی افتد و برای هر بار استفاده باید پیا ک زده شود..
قرار داد دستگاه در حالت alarm mode
با فعا کرد این د ی توانید با تحریک ورودی  4دستگاه خروجی رله  4دستگاه را برای دت ز انی که تعیین ی کنید روشن نگه داشته و سپس قطع کنید
برای فعا کرد این حالت  alarmonرا به دستگاه ارسا کنید سی تم با ارسا  IN4 ALARM ACTIVEآ را تایید ی کند .برای اطالب از وضعیت فعا یا غیر فعا بود آالرم  stalarmرا به دستگاه ارسا کنید .
دستگاه با ارسا  activeیا  deactiveوضعیت آالرم را شخص ی کند  .برای غیر فعا کرد این حالت باید  alamoffرا به دستگاه ارسا کنید سی تم با ارسا  IN4 ALARM DEACTIVEآ را تایید ی کند
برای تایم داد به این حالت باید کاراکتر  alarmسپس کاراکتر  #و در انتها ز ا

ورد نظر را بر ح ب دقیقه نوشته و به دستگاه پیا ک کنید .برای نمونه اگر بخواهیم خروجی هار به دت  3دقیقه روشن

توجه :در صورتی که عدد شما از  999باالتر باشد سی تم برای شما  errorارسا

ی کند در این حالت با تحریک ثبت ورودی  4دستگاه برای دیرا  SMSارسا شده و با قطع تحریک ثبت ( قطع برق)

بماند باید کد  alarm#3را به دستگاه ارسا کنید
خروجی  4برای دت  3دقیقه روشن شده و پس از آ خا وم ی گردد ضمن اینکه پیا ک آ به دیریت سی تم ارسا

ی شود و در صورتی که حالت تماس ورودی  4فعا شده باشد با دیریت سی تم

تماس گرفته یشود  .از این حالت برای قطع برق یا سی تم های حفاظتی استفاده ی گردد و ور ودی یتواند به یک سن ور شمی  ،گنت یا آلتراسونیک وصا شود
تغییر تن اس ام اس ها :
شما ی توانید تن  SMSهایی که از دستگاه برای کاربر ارسا

ی شود را در د انگلی ی تغییر دهید

برای این کار باید به شکا زیر عما کنید :
برای تغییر تن ورودی  1برای وصا برق که تن پیشفرض  IN1 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید
تن ورد نظر;701
که تن ورد نظر باید کاراکتر های انگلی ی باشد و تعداد حرف های آ حداکثر  25حرف باشد به طور ثا
 ONرا به دستگاه ارسا

یخواهیم تن  IN1 ONرا به  LAMP ONتغییر دهیم برای این کار عبارت 701;LAMP

ی کنیم < در اینصورت دستگاه پیغا ی بنی بر تغییر تن به شما ارسا خواهد کرد
•

برای تغییر تن ورودی  1برای قطع برق که تن پیشفرض  IN1 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;702

•

برای تغییر تن ورودی  2برای وصا برق که تن پیشفرض  IN2 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;703

•

برای تغییر تن ورودی  2برای قطع برق که تن پیشفرض  IN2 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;704

•

برای تغییر تن ورودی  3برای وصا برق که تن پیشفرض  IN3 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;705

•

برای تغییر تن ورودی  3برای قطع برق که تن پیشفرض  IN3 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;706

•

برای تغییر تن ورودی  4برای وصا برق که تن پیشفرض  IN4 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;707

•

برای تغییر تن ورودی  4برای قطع برق که تن پیشفرض  IN4 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;708

•

برای تغییر تن وصا رله  1برای که تن پیشفرض  OUT1 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;709

•

برای تغییر تن وصا رله  2برای که تن پیشفرض  OUT2 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;710

•

برای تغییر تن وصا رله  3برای که تن پیشفرض  OUT3 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;711

•

برای تغییر تن وصا رله  4برای که تن پیشفرض  OUT4 ONاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;712

•

برای تغییر تن قطع رله  1برای که تن پیشفرض  OUT1 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;713

•

برای تغییر تن قطع رله  2برای که تن پیشفرض  OUT2 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;714

•

برای تغییر تن قطع رله  3برای که تن پیشفرض  OUT3 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;715

•

برای تغییر تن قطع رله  4برای که تن پیشفرض  OUT4 OFFاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;716

•

برای تغییر تن پالس رله  1برای که تن پیشفرض  OUT1 PULSEاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;717

•

برای تغییر تن پالس رله  2برای که تن پیشفرض  OUT2 PULSEاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;718

•

برای تغییر تن پالس رله  3برای که تن پیشفرض  OUT3 PULSEاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;719

•

برای تغییر تن پالس رله  4برای که تن پیشفرض  OUT4 PULSEاست باید طابق دستور زیر عما کنید

تن ورد نظر;720

خروجی ها :

