
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

تلفن کننده دوگانه سیمکارت و خط ثابتقابلیتهای   

 
 
 
 

 

 

زون ٩قابلیتهای سانترال   

 

 

زون ٤قابلیتهای سانترال   

 

 نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

 قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد ،توسط تلفن همراه

 پین کد را غیر فعال کنید.

 چنانچه از سیمکارت اعتباری همراه اول استفاده مینمایید ابتدا توسط

 ٧را شماره گیری نموده پس از ارتباط با اپراتور عدد  ٤٤٤تلفن همراه 

 (تایید) را انتخاب کنید. ١(انگلیسی) و در نهایت ٢(انتخاب زبان) سپس 

 را قطع نمایید.قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه 

 کیپد با وارد کردن رمز دستگاه خاموش و روشن کردن دستگاه توسط 

 انجام میشود.در حالت خاموش ورود به منوی دستگاه 

 میباشد . ١٢٣٤رمز پیش فرض دستگاه 

 ذخیره شده  ١١در حافظه ی که ادستگاه فقط از شمارهsms .قبول میکند 

 متنsms .میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد 

 متنsms .باید بدون فاصله نوشته شود 

وارد منو شوید. ٣٧٦٣با کد  در صورت فراموش کردن رمز 

 بصورت بیصدا ( دستگاه چنانچهPart set ٧و  ٣،٢،١) روشن شود زونهای 

 در مدار باقیمانده و مابقی زونها حذف میشوند.
 

 

 

 

تماس گرفته و برای  ١٠تا  ١دستگاه پس از تحریک با شماره های موجود در حافظه 

 ارسال میکند. sms ٢٠تا  ١١شماره های موجود در حافظه 

 شماره های ثابت حتما میبایست با کد شهر وارد شوند.

 به دستگاه فرمان ارسال کنند smsد از طریق میتوان ١١موجود در حافظه شماره 

 

 

 

در صورت استفاده از خط ثابت حتما در این منو کد شهر محل نصب 

 دستگاه را وارد کنید

 

 

 
 

ثانیه فرصت میباشد ، در صورتی که بخواهیم  ١٢برای ضبط پیام 

   ENTER ثانیه پیغام ضبط کنیم در پایان پیام کلید  ١٢کمتر از 

 را فشار میدهیم.

 

با انتخاب تحریک  سطحی دستگاه تا زمانی که تحریک موجود است با شماره 

ارسال میکند و با قطع تحریک شماره گیری  smsهای حافظه تماس گرفته و 

متوقف می گردد.با انتخاب تحریک  لحظه ای پس از تحریک ، دستگاه با تمام  

 میکند . ارسال smsشماره های حافظه تماس گرفته و 

 

 
 

 

در صورت فعال شدن این ویژگی چنانچه سیگنال ورودی 

POWER  تماس گرفته شده و  ١دستگاه قطع شود ، با شماره حافظه

با وصل شدن مجدد برق به و  ارسال میشود  ١١smsبه شماره حافظه 

 ددارسال می گر SMS ١١شماره 

 
 

 

در صورت فعال شدن این ویژگی اگر خط تلفن دستگاه قطع شود ، به 

 فعال میباشد.).(این قابلیت در حال حاضر غیر ارسال میشود  sms ١١شماره 

 

 

در صورتی که دینگ دانک دزدگیر فعال باشد با هر بار باز و بسته 

از بلندگوی داخلی ، متناسب با تنظیم فوق پیغام خوش  ١شدن زون 

آمدید یا ملودی پخش میشود . همچنین میتوان با اتصال بلندگو به 

این صدا را به صورت تقویت شده  WELCOME SPEAKERترمینال 

 در محیط پخش نمود

 
 

 

توسط این منو میتوان سیستم پیش فرض شماره گیری دستگاه(خط ثابت یا 

 سیمکارت) را انتخاب نمود . 

چنانچه تحریک ایجاد شود ، دستگاه موجود بودن سیستم انتخابی را بررسی 

کرده ، در صورت موجود بودن شماره گیری را توسط آن انجام میدهد در غیر 

 انجام می گیرد. اینصورت شماره گیری توسط سیستم دوم

 

 
 

این دستگاه قابلیت شناخت و ارتباط با اپراتورهای ایرانسل و همراه اول را دارا میباشد. 

 قراردادن سایر سیمکارت ها در دستگاه اجتناب نمایید. لذا از

 

 

کاربران  ارسالی دستگاه برایهای  smsدر این منو زبان 

 مشخص میگردد.

 

 

را فعال و غیر فعال  نمود . در صورت  سیمکارتدر این منو میتوان قابلیت تماس کاربر با 

پس از تعداد زنگ مشخص شده در منوی  سیمکارتفعال بودن این قابلیت درصورت تماس با 

سیستم از کاربر درخواست رمز نموده و در صورت دریافت رمز صحیح وارد منو میشود. در  ٣٢

 این حالت کاربر میتواند دزدگیر ، وسایل برقی متصل و تلفن کننده را خاموش و روشن نماید

 
 

 

 

 

 

 

تحریک پس از وارد نمودن رمز در صورت تماس با دستگاه و یا در پایان پخش پیغام 

و شنیدن پیغام ورود به منو یا شماره گیری متوقف شد میتوان مطابق جدول زیر امکانات 

  دستگاه را کنترل کرد.

نکته :در صورت ورود رمز در پایان پیغام تحریک شماره گیری متوقف شده و با 

 شماره های بعدی تماس نمیگیرد.

 کد  عملکرد

 ١ دزدگیر خاموش و روشن کردن

 ٢ ٢خاموش و روشن کردن خروجی 

 ٣ ٣خاموش و روشن کردن خروجی 

 ٤ ٤خاموش و روشن کردن خروجی 

 ٥ ٥خاموش و روشن کردن خروجی 

 ٦ ثانیه ١٠استراق سمع به مدت 

 ٧ تلفن کنندهخاموش و روشن کردن 

 

 sms TOP GSMنظیم نمودن شماره تماس و ت

نوع تحریکتنظیم   

 اپراتور تنظیم

٤ 
٢ 

٥ 
٦ 

٧ 
٨ 

٣ 

 وارد نمودن کد شهر

 ضبط و پخش پیغام

کنترل از راه دور از طریق سیمکارت تنظیم   

 smsزبان ارسال  تنظیم جدول کدهای ارتباط با تلفن کننده از راه دور

 تنظیم ملودی دینگ دانگ

 ارسالSMS (قابل انتخاب) فارسی و انگلیسی 

.ارتباط از طریق خط ثابت و سیمکارت 

 خروجی منفی  4دارای 

 حافظه ٢٠دارای 

 کنترل دزدگیر و وسایل برقی متصل به دستگاه از طریق تماس وSMS 

 امکان توقف شماره گیری توسطSMS سیمکارت ویا در پایان شماره گیری 

 گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس وsms  

دارا بودن قابلیت استراق سمع 

 برنامهAndroid ویژه تلفن همراه 

 

زون بیسیم ٣و زون باسیم  ٦ 

عدد چشم یا مگنت بیسیم ١٥لیت نصب قاب 

دینگ دانگ قابل کنترل 

 ساعته ٢٤زون 

حافظه آالرم 

مدار آژیر پر قدرت 

کد لرنینگ 
١ 

سیستم هشدار قطع برق تنظیم  

غیر فعال) (سیستم هشدار قطع خط تلفن تنظیم  

خط ثابت شماره گیری نوع  تنظیم  

 )GSM(پیش فرض انتخاب پیش فرض سیستم شماره گیری



  

 

 

عدد چشم بیسیم بر روی  ١٥این دستگاه قابلیت لرن شدن 

را دارا میباشد. برای لرن کردن چشم بر روی هر  ٩ تا ٧زونهای 

را مطابق شکل کد داده و جامپر های  D0-D3زون جامپر های 

A0-A7  را به صورت دلخواه کد دهید 

 

 در صورت اضافه شدن چشم دستگاه یک بیپ میزند .

D3____ D3____ D3____ 

D2____ D2____ D2____ 

D1____ D1____ D1____ 

D0____ D0____ D0____ 

A7____ A7____ A7____ 

A6____ A6____ A6____ 

A5____ A5____ A5____ 

A4____ A4____ A4____ 

A3____ A3____ A3____ 

A2____ A2____ A2____ 

A1____ A1____ A1____ 

A0____ A0____ A0____ 

        Z7                  Z9                                          Z8 

 

 

 

 
 

 

همراه با روشن و خاموش شدن  به صورت پیش فرض ، این خروجی

به عنوان فرمان درب  آن را دستگاه وصل و قطع میشود که میتوان 

 بازکن استفاده نمود.

 

 

 

 

 smsرمز ، دقت فرمایید که پس از تغییر رمز دستگاه 

 نیز تغییر میکند.

 

 

انتخاب صحیح اپراتور اطمینان قبل از اقدام به شارژ از 

 حاصل نمایید.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ذخیره شده  ١١در حافظه که  ای دستگاه فقط از شمارهsms .قبول میکند 

 متنsms .میتواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد 

 متنsms .باید بدون فاصله نوشته شود 
 

 دستور عملکرد مثال

 *رمز*١٠# خاموش کردن دزدگیر 10#*1234*

 *رمز*١١# روشن کردن دزدگیر 11#*1234*
 *رمز*٣٠/٤٠/٥٠/ ٢٠# ٢/٣/٤/٥خروجی خاموش کردن  40#*1234*

 *رمز*٣١/٤١/٥١/ ٢١# ٢/٣/٤/٥خروجی روشن کردن  41#*1234*
 *رمز*٣٢/٤٢/٥٢/ ٢٢# ٢/٣/٤/٥روشن کردن لحظه ای خروجی  42#*1234*

 *رمز*٦٠# تلفن کنندهخاموش کردن  60#*1234*

 *رمز*٦١# تلفن کنندهروشن کردن  61#*1234*
 *رمز*٧٠# توقف شماره گیری 70#*1234*

 *رمز*٧٢## کد شارژ سیمکارتارسال کد شارژ جهت شارژ  72#98452#*1234*
 *رمز*٧٤# اعالم وضعیت دستگاه و خروجیها 74#*1234*

 *رمز*٧٥# استعالم شارژ 75#*1234*

 *رمز*٧٦##رمز جدید تغییر رمز دستگاه 76#1111#*1234*

 ٣٦تغییر متن تحریک(حداکثر  *١٢٣٤*٨١# آالرم#

 کاراکتر)

 *رمز*٨١# متن تحریک#

 

 

 

 در صورت اضافه شدن ریموت دستگاه یک بیپ میزند .

 
ثانیه  ٣شما  ١کردن ریموت پس از انتخاب گزینه برای اضافه 

 را فشار دهید. فرصت دارید کلید

 

 

 
توان تک صدای  می سیرن وبلندگوی داخلی ، خارجی حالت 

عدد دیپ سویچ دستگاه تنظیم  ٢بلندگوی  خارجی را توسط 

 نمود

                            
 حد اکثر ٢سطح    ١سطح   حداقل

 

تعداد زنگ سیستم کنترل از راه دور تنظیم  

 شارژ سیم کارت

SMS  SMSارتباط با دستگاه از طریق   از طریق سیمکارت و خط ثابت و  تست تماس

١٢ ١١ ١٠ ٩ 

 اضافه نمودن ریموت

 دقیقه) ٢یا  ١(  تنظیم مدت زمان آژیر

 تنظیم رله خروجی

 

ساعته فعال باشد که برای اتصال پدال یا دتکتور  ٢٤میتواند به صورت  ٤زون 

 حریق و ... مناسب است.

 

 
 

میتواند دارای دینگ دانک باشد در اینصورت با هربار بازو  ١زون 

(در حالت خاموش) دستگاه یک دینگ دانگ پخش  ١بسته شدن زون 

 میکند .

مراجعه  ٢٧کد  برای انتخاب نوع دینگ دانگ به تنظیمات تلفن کننده

 نمایید

 

 

  کد دادن چشم بیسیم ساعته ٢٤فعال نمودن 

 

 

 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 

 تغییر رمز دستگاه

 تک آژیر 

 راه اندازی دینگ دانگ


