وضعيت كلي دستگاه

محل اتصال آداپتور

محل اتصال حسگر ديجيتال

محل اتصال وسيله برقي

آنتن دستگاه براي اتصال به شبكه موبايل

دكمههاي كنترلي

دس��تگاه را خاموش كرده ،پشت دس��تگاه را باز كنيد و سيمكارت را درون محفظهاي كه
براي اينكار تعبيه شده قرار دهيد .قبل از قراردادن سيمكارت مطمئن شويد:
 رمز سيمكارت( )PIN CODEغيرفعال باشد. دفترچه تلفن ذخيره شده در سيمكارت پاك شود.  SMSذخيره شده در سيمكارت وجود نداشته باشد. سيمكارت قادر به ارسال و دريافت  SMSباشد.وسيله ي برقي و حسگر ديجيتال را به قسمتهاي مربوطه متصل كنيد و سپس دستگاه
را روش��ن كنيد.پس از روش��ن شدن ،برروي صفحه نمايش ،ورژن سختافزار و نرمافزار و
مدل دس��تگاه نمايش داده مي ش��ود و پس از چند ثانيه وضعيت شبكه و دستگاه برروي
صفحه نمايش ظاهر ميشود

شماره سيمكارت دستگاه

در صفحه نمايش وضعيت وس��يله برقي درحال كنترل و حس��گر و آنتندهي ش��بكه موبايل دستگاه از  3شماره موبايل دستورات خود را دريافت ميكند و فقط به اين شمارهها هشدار
ميفرستد .اين شمارهها بايد در دستگاه ثبت شود .اگر تمام ارقام يك  SERVERصفر باشد
نمايش داده ميشود.
از ارس��ال  SMSبه آن صرف نظر ميش��ود و اگر تمام ارقام  SERVERاول 1 ،وارد ش��ود،
دستگاه برقي روشن ميشود.
output:on
دس��تگاه از هر ش��ماره موبايلي دستور ميپذيرد .پس از فش��ردن دكمه  ،OKشماره تلفن
دستگاه برقي خاموش ميشود.
output:off
موبايل را رقم به رقم ،وارد نماييد .ارقام از سمت چپ به راست و با فشردن دكمههاي UP
حسگر هشداري تشخيص نداد
		
input: 0
و  DOWNتغيير نموده و با فشردن دكمه  OKتاييد ميشوند.
هشدار از حسگر دريافت شد
		 input: 1

اعمال تغييرات
پس از تنظيم آخرين رقم ،دستگاه از شما درخواست تاييد تغييرات را مينمايد.
براي هرگونه اعمال تغييرات در دستگاه ،دكمه  OKرا بزنيد .براي جلوگيري از هرگونه تغيير
ناخواسته ،ابتدا كلمه عبور خواسته ميشود .براي تغيير ارقام از دكمههاي UPو DOWN
استفاده كرده و براي تاييد هررقم با زدن دكمه  OKبه تنظيم رقم بعدي ميرسيد .پس از با فش��ردن دكمه  OKتغييرات اعمال ميش��ود و با فشردن دكمه  DOWNتغييرات لغو و
آن وارد قسمت تنظيمات ميشويد.
به صفحه ابتدايي برميگرديد

نحوه اتصال به رله و حسگر حركتي

تغيير وضعيت كنترل

وضعيت خاموش يا روشن بودن وسيله كنترلي از داخل دستگاه نيز قابل تنظيم است.
فاصله زماني را برحس��ب دقيقه وارد نماييد .سپس دستگاه درخواست تاييد تغييرات ميكند
كه مانند قبل انجام ميشود.
با فش��ردن دكمههاي  UPو  DOWNوضعيت كنترل تغيير ميكند و با فش��ردن دكمه OK

وضعيت تاييد ميشود.

sensor
GND
+7.5

قابليت تلفن كننده
دستگاه ميتواند عالوه بر ارسال  SMSبا شمارههاي تعريف شده تماس بگيرد.

حسگر حركتي
دستگاه درخواست تاييد تغييرات ميكند كه مانند قبل انجام ميشود.

نحوه اتصال دستگاه به دستگاه

موتور
sensor
GND
+7.5

تغيير رمز
در قسمت تغيير رمز ،شما ميتوانيد رمز جديدي را براي دستگاه انتخاب كنيد .در انتخاب و
وارد كردن رمز دقت نماييد .دستگاه در ابتدا داراي رمز  0000ميباشد.

دستگاه دوم

در اين حالت دو دس��تگاه ميتوانند با يكديگر مرتبط شوند و همديگر را كنترل كنند .بدين
ترتيب كه يك دستگاه با تشخيص آالرم در محيط به دستگاه ديگر  SMSروشن يا خاموش
مي فرس��تد .دراين حالت دو دس��تگاه بايد در ليس��ت SERVERهاي يكديگر وجود داش��ته
باش��ند .براي اطمينان از كاركرد مطمئن ،دس��تگاه ميتواند در بازههاي زماني معين ،فرمان
كنترلي را تكرار كند.

وسيله برقي

دستگاه اول

ارتباط دستگاه به دستگاه M2M

شما ميتوانيد وضعيت تماس خودكار را فعال يا غير فعال كنيد
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