
 روش عیب یابی دستگاه کنترل پیامکی

اطمینان حاصل در ابتدا الزم است از روشن بودن دستگاه و اتصال موفق آن به شبکه  

باید چراغ ) کنهکنید. دستگاه در حالت روشن  ال ای دی آن  ( ای  آنتن  ار درگاه 

( بوقشدن صدای بازر ) شنیده  تم  شدن سیسه ی روشن  همچنین نشان  روشن باشد.

مح است.به  شدن  روشن  دستگاه    ض  نشداگر  است  روشن  متر   الزم  ولت  توسط 

در   است  شده  روشن. اما اگر دستگاه  مورد بررسی قرار گیردسالمت آداپتور دستگاه  

 را بررسی کنید.  اتصال شبکهمرحله ی بعدی با یکی از روشهای زیر 

 یا بوق خوردن آزاد پخش شود. با برقراری تماس با سیم کارت دستگاه باید بوق اشغال    .1

 ک بار چشمک بزند. ثانیه ی 3رعت هر  چراغ چشمک زن کنار آنتن باید با س  .2

 دستگاه پس از دریافت هر پیامکی از جانب شما صدا می کند. یا بلندگوی بازر  .3

پیام   با  دستگاه  با  تماس  برقراری  با  و  نبود  برقرار  شده  ذکر  شروط  دستگاه "اگر 

شبکه خارج   مواجه شدید یعنی دستگاه از  "در شبکه وجود ندارد"یا    "خاموش است

 ید. ه است پس اقدامات زیر را انجام دهشد

سیم کارت را خارج نموده ، سطح آن را تمیز کنید و مجددا وارد سوکت نمایید. این  -

لق  نکته را مد نظر داشته باشید که سیم کارت باید بدرستی روی سوکت قرار بگیرد و  

 باشد. دستگاه  وکتئده های س نزند. پد فلزی سیم کارت باید در تماس کامل با زا

چنانچه سرعت چراغ چشمک زن پس از گذشت    موش و روشن کنید. اگر دستگاه را خا -

چشمک رسید یعنی دستگاه وارد شبکه شده ، در غیر    1ثانیه    3مدتی به سرعت هر  

 اینصورت اتصال ناموفق بوده و نیاز به تعویض سیم کارت فوق است. 

 



پاسخ فت پیامک بوق می زند اما  و با دریا   ت ه اس در شبکدستگاه  اگر چنانچه  

 موارد زیر را بررسی کنید.  عملی نشان نمی دهدیا عکس ال

 بار یا شارژ کافی است. دارای اعتدستگاه  مطمعن شوید سیم کارت  -

 گاه پیامک کنید : ای زیر را برای دستیکی از کده -

 در دستگاه های سری قدیم 96101کد       

 ستگاه های سری جدید در د ADMINکد       

فت ننمودید ارسال کد را توسط گوشی موبایل یااز جانب دستگاه در  یپاسخاگر  

نرم دیگری تکرار کنید. در صورت عدم دریافت پاسخ تنظیمات سیستم را توسط  

 انجام دهید.  افزار اندروید

 

 سایت دریافت نرم افزار اندروید 

www.teronix.ir 

 

نرم افزار اندروید دستورات را بوسیله پیامک ارسال می کند. در حین کار    توجه :

به پیامک به را مد نظر داشته باشید که باید اجازه دسترسی نرم افزار این نکته با 

،  در دست دارید  گوشی دو سیم کارتاگر یک  ن . عالوه بر ایفزار داده شودنرم ا

برای هر دو سیم کارت نصب شده   کپیامموفق  و توانایی ارسال  کافی  وجود اعتبار  

، چرا که ممکن است نرم افزار از سیم کارت   ضروری است بر روی تلفن همراهتان  

 کند. ثانویه اقدام به ارسال پیامک 

http://www.teronix.ir/

