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 SABA کنترل و نظارت بر وسایل و تجهیزات با استفاده از شبکه تلفن همراه راهکاری برای صبا

SMS Controller  SABA AM643            

 

 

 راهنمای استفاده ازدفترچه 
 

SMS Controller - SABA AM643 

 
 

 سنسور دما  -آنتن کوتاه خارجی   : متعلقات جانبی

 پارس ماژول -آسیا مدار فنی و مهندسیگروه 
   1.4ویرایش :
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 تلفن همراهاستفاده از شبکه  با تجهیزات و وسایل بر و نظارتکنترل  برای راهکاری 364 صبا

  : سامانهمعرفی  

ک پیام در قالببا تلفن همراه کد های دستوری ارسال  توسط کهاست  یک سامانه کنترل از راه دور   643 ه صبادستگا 

به  توان خروجی های دستگاه را کهمی  زدن به دستگاه ) تک زنگ یا ارسال دستورات با کلید های روی تلفن ( یا زنگ

دستگاه ورودی های این با اتصال حسگرهای مختلف به  و یا کنترل کنیدمتصل کرده اید  خود برقی و تجهیزات وسایل

بر روی تلفن  یا تماس تلفنی های این سیستم یک پیامک هشداربا تحریک ورودی . محیط اطراف نظارت داشته باشد رب

 .  سازدمطلع می  ..تجهیزات و . ،منزل  ،قوع رخداد یا اتفاقی در محیط کارو از شما راو شده ارسال تان همراه 

نوع مت فراوان و بسیار این دستگاه کاربردآسان دستگاه ، آنرا قابل استفاده برای همه افراد نموده است .  کارکرد

کنترل  زل و محیط های اداری ،هوشمند سازی منا ظارت و کنترل بر تجهیزات صنعتی ،باشد ، کاربردهایی مانند نمی

سیار ساده بدستگاه  تنظیمات همچنین را می توان نام برد . ...دمای گلخانه ، کنترل آبیاری ، دزدگیر ، موارد امنیتی  و 

 . نمود و ذخیره ریزیدستگاه برنامه را بر روی تنظیماتمی توان  یا ارتباط تلفنی SMSمی باشد و از طریق 

ست ا نموده(  ، اداری و تجاری خانگی ،اندازه کوچک واستاندارد دستگاه آنرا قابل نصب در محیطهای مختلف ) صنعتی 

     ا و آداپتور آن را به برق بزنید ، حال ب قرار دهید کارت موبایل را درون سوکت دستگاه . کافی است شما یک سیم

 ، حاالذخیره می شود  دستگاه شماره شما در حافظه دستگاه بعنوان مدیر سیستمبه  نگه داشتن کلید وتک زنگ زدن

ا از یرا به دلخواه در هر زمانی روشن و خاموش   خروجی های آن ستیدقادره دستگاهبه  یا تماس با ارسال پیام کوتاه

 یا از دمای محیط اطالع یابید . ورودیها و حسگرها وضعیت

 

 کیفیت بسیار باال می باشد . دارایاین دستگاه در نوع خود کم نظیر ، بی خطا و 

 

 : ضمانت و شرایط آن

 پس از فروش می باشد . سال خدمات 3ضمانت و  سال  1دارای  643AMدستگاه 

ی شامل گارانت وغیر اصولی  و بهره برداری غلط برق ، آتش سوزی ، هر نوع دستکاریخسارت ناشی از نوسان  نکات :

 نمی گردد .

       .     و شامل خدمات رایگان برای تعویض قطعات ، ارسال و دریافت دستگاه نمی باشد بودهخدمات برای تعمیر  
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 :و سناریوها ی قابل اجرا برخی از کاربردها

 

 ی اتوماتیکدن دربهاکنترل کولر و هیتر ، دزدگیر ، کنترل المپها و چراغها ، باز و بسته نمو پارتمانها و منازل :آ 

 و ... SMS دد های ناخواسته ، اعالم حریق با، اطالع از تراز راه دور 

 : ترل کن ،اطالع از ورود غیر مجاز ، اطالع از روشن شدن کامپیوتر ، اطالع از باز شدن گاوصندوق  دفاتر کار

  سیستم روشنایی ، اطالع از تردد و ...

 : رقاطالع از خرابی سیستم، کنترل قسمتهای برقی از راه دور، هشدار عیب در تابلو های ب دستگاههای صنعتی  ،

به تجهیزات صنعتی همراه با فیدبک اجرای دستور ، نوار  ON/OFF ارسال فرمان و بار فاز  کنترلگزارش 

 های نقاله ،  سیستم های تهویه ، و ...

 مکمل سیستم امنیتی ، ارسال :  سیستم های امنیتیSMS کنترل درب ها،  هشدار در مواقع تحریک ورودیها 

 : اعالم حریق با تلفن و سیستم های اعالم حریق SMS  (آژیر خطر در مکانی دیگر)مکانی دور از حادثه، پخش 

 : ور،اطاق سر ی، اطالع از قطع و وصل برق ، اطالع از باال رفتن دما ری استارت کردن کامپیوترها اتاق سرور  

 : محیط ، باز و بسته نمودن درب هامکمل سیستم دزدگیر، هشدار تشخیص حرکت یا لرزه در  طالفروشی ها 

 : بیاری ، خاموش و روشن نمودن چراغها و سیستمهای سرمایشی و آ، کنترل سیستم مکمل دزدگیر  ویالها

 گرمایشی ، پر کردن استخر و جکوزی و فعال کردن سونا و ...

 : اه چ، اطالع از سطح آب کنترل سیستمهای سرمایشی گرمایشی ب ، آبیاری اتوماتیک ، آکنترل پمپهای  کشاورزی 

  و ... ، فعال کردن سیستم تغذیه مکانیزه، اندازه گیری دما  و روشنایی رل هواکش هاکنت : مرغداریهاگلخانه و 

  و هزاران کاربرد دیگر  ...
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 ویژگیها :

  بدون حضور در محل با تلفن همراه کنترل و مدیریت بر وسایل و تجهیزات صنعتی 

 ماس و برقراری ت -3تک زنگ و -2پیام کوتاه  -1 امکان برقراری ارتباط و کنترل و تنظیم دستگاه از طریق

  DTMFارسال کد های تن یا اصطالحا کد های 

  ارایه رایگان نرم افزار اندروید برای مدیریت تجهیزات و تسهیل کار با دستگاه 

  رانو کرب مدیر سیستم و شماره تلفن )رمز عبور اصلی و رمز عبور کمکی( عبوردارای امنیت باال با تنظیم رمز 

  و رفع اتوماتیک اختالل تلفن همراه تشخیص هوشمند اختالل در سیستم و شبکه 

  دو زبان فارسی و انگلیسیکاربران  با قابلیت ارسال پیامهای دستگاه به 

   انبه کاربربا ارسال پیام اجرای دستور  سیستمدستگاه ها و تجهیزات متصل به نظارت ایمن بر 

  با قابلیت قطع صوت برای مصارف امنیتی دستوراتراهنمای صوتی اجرای فرامین و 

  سرعت باال در پردازش اطالعات GSM و پاسخگویی به دستورات 

  مخصوص سوکت خشابیتوسط تعویض آسان سیمکارت 

 و  ، امنیتی مناسب برای مصارف خانگی، تجاری ، صنعتی… 

 تلفن ثابت  و ، رایتل پشتیبانی از سیمکارتهای همراه اول ، ایرانسل 

  40 دابعا با هاقابلیت نصب آسان در تابلو با صنعتیاستاندارد وطراحیmm 145mm * 90mm * 

 :ها  قابلیت

  نظیر سنسورهای دیجیتال و آنالوگقابلیت اتصال به سنسورهای  گوناگون و با کاربردورودی  6مجهز به     

  ی ورود مجزای هرغیر فعال سازی  مکانا با و ... ، دود ، آتش ، گاز ، لرزش ، حرکت مادون قرمز ، مغناطیسی

  نوعاز  آمپر واقعی 5جریان دهی  باخروجی مجزا  4مجهز به  NO-COM-NC ا حالتهای دائم ، پالسی ، ب

 ( 1-0-1 )و سه حالته زماندار ، االکلنگی  

 متر 150تا مسافت  درجه سانتیگراد  125لی ا - 55از  (داخلی و خارجی) دیجیتال حسگر دمای 2 مجهز به 

  20-4دارای یک ورودی جریانmA ولت 5تا  1ولت  و  5تا  0مبنای با ه گزارش بر مبنای درصدئو ارا 

 خارجیدبک قابلیت استفاده از فی با منطقه مختلف 6 در  از یک تا بینهایتانواع حسگرهای دیجیتال  اتصال قابلیت 

  شبیه سازی ( بصورت دائم یا لحظه ای و تک زنگ) شدهشماره معرفی تماس با   4و 3 خروجی شماره کنترل

 برای مصاف صنعتی  ( 1-0-1 )  به حالت های کلید تکی االکلنگی و سه حالته 4و   3و خروجی های  4خروجی 

  ( شود مجددا خروجی خاموش که پس از روشن شدن خروجی)زمانی  4شماره تایمر برای خروجی  حالتتعیین 

  نمایدتا پس از شمارش تحریک ها  دستگاه پیام هشدار را ارسال  1شماره برای ورودی  شمارشگرامکان تعیین 

  شیوه های مختلف با 5با تحریک ورودی شماره  1امکان روشن و خاموش کردن خروجی شماره 

 اول لیست  ) چگونگی اطالع رسانی به هفت نفرورودی  یک از برای هر هاارسال هشدارمستقل مدیریت  امکان

 ( تلفن های ذخیره شده شماره

  تک زنگجهت کار با دستگاه از طریق  شماره تلفن 99ذخیره قابلیت (  Miss Call) ن آو قبول دستورات فقط از

 پیامکبوسیله  هامشاهده و مدیریت شماره  همراه با در حالت تک زنگها شماره 

  مودم های گزارش ، تنظیمات ، عملکرد جاری گزارشامکان گزارش گیری های مختلف از دستگاه از جمله 

 ..و. شماره تلفن و دستورات کسانی که قبال به دستگاه فرمان داده اند گزارش دریافت و )میزان شارژ وآنتن(

 پیامک اعمال تمام تنظیمات و پیکر بندی ها از راه دور با انجام ریست نرم افزاری و قابلیت SMS ) )  

  ( کاراکتر 27)تا  برای بهتر به خاطر سپرده شدن ورودیها ، خروجی ها و نام دستگاهکلیه امکان نامگذاری 

  ( دستور در یک پیام 5امکان ارسال چندین دستور متفاوت در داخل یک پیام )حداکثر 



        643SABA AMSMS Controller     

     Tell   09332541920 – 09122381196 – 02144386639 – 02144386627 – 02144386632   5    

 از دستگاه راهنمای استفاده

 الف  ( راه اندازی اولیه :  

ر برابر دستگاه د)  . استفاده کنید مرغوب آمپر 2ولت و 21 داپتور برقآیا  معمولی ترانس ازحتما برای عملکرد صحیح   !تذکر 

 (یا مستقیم برای کارهای صنعتی مقاوم است و ولت متناوب  45تا  9 نوسان ولتاژ از

 (کنید یرونی استفادهبنتن آنتن دهی مناسب از آاگر دستگاه را داخل جعبه فلزی نصب می کنید برای )آنتن دستگاه را نصب کنید .  - 1

را در محل مخصوص سیمکارت قرار ایتل یا رایرانسل  ،همراه اول  سالم و دارای شارژ ، کدبدون پین یک عدد سیم کارت   - 2

 دهید .

 کند قرمز غچرا سرعت چشمک زدنو شنیده می شود  بوق کوتاه 1از چند ثانیه  پس بوق بلند 1 ابتدا ،را روشن نمایید دستگاه  - 3

 صلیا مدیر ما بعنوانشماره تلفن شبا این کار  .را نگه دارید و از موبایل خود به دستگاه زنگ بزنید نتنآدکمه کنار سپس  .می شود

باشد شده ثبت  در دستگاهقبال  شماشماره تلفن  اگر. ) اطالع می دهد کوتاه به شما با پیامرا عمل این و دستگاه صحت  شدهسیستم ثبت 

 . اشدو اجرای دستورات کاربر می ب ماده دریافتآاین مرحله دستگاه  پس از . (گرددمی ارسال  برای تماس گیرنده رمز دستگاه

کامل یح برای توض با ارسال دستور زیر تغییر دهید . ) را است 1234 برای باال بردن امنیت سیستم رمز عبور پیشفرض دستگاه که

  )مراجعه شود PASSبه دستور 

 مز عبور فعلی **ر 1PASرمز عبورجدید* #                                                         رقمی است 4رمز عبور 

 .ثبت کنید ا دستور زیربر کاربران را گدی شماره توانید می اصلی سیستم شماره خود بعنوان مدیر ذخیرهپس از 

 TE02*09121234567#*1234*                                                         کاربر دوم       شماره ذخیره مثال

 د .وش اجرا است شمارخود تارا بدون کم و زیاد وارد کنید  به دستگاه حتما دستوراتارسال پیام هنگام  - 1 : نکته  

با را  دستورات و فرامیناجرای  یانتها بوق کوتاه و یکبا  را( Miss Call  یا SMS ) و دستورات فرامیندریافت دستگاه  - 2

 .اطالع می دهد بلند  چهار بوق کوتاه و

 ام می دهد.ا ازجمله موارد زیر انجهای متفاوتی رن در وضعیت های مختلف کارنتآدکمه کنار  :توضیح در مورد دکمه روی دستگاه

شن نمایید ، دستگاه را رو سپسدر حالی که دستگاه خاموش است دکمه کنار آنتن را فشار داده و نگه دارید  ریست سخت افزاری : – 1

ا کنید (. با ثانیه دو بوق بلند و یک بوق کوتاه شنیده می شود که نشانگر ریست شدن دستگاه است )حاال دکمه را ره 20بعد از حدود 

 ه به حالت پیشفرض می رود .پاک شده و دستگا قبلی این عمل همه تنظیمات

لید کزند  هر یک ثانیه یک بار چشمک می NETبالفاصله بعد از روشن کردن دستگاه در حالی که چراغ  ریست مودم دستگاه : – 2

زمانی که  . کند ثانیه نگه دارید . با این کار مودم دستگاه ریست شده و از اول شروع به جستجوی شبکه می 2مدت ه نتن را بکنار آ

 . شودداخل شبکه  اشود که مودم مجدد شود یا بد رجیستر شده است معموال این کار باعث می سیمکارت وارد شبکه نمی

گه کند شد دکمه کنار آنتن را ن   NETشبکه گردید و سرعت چشمک زدن چراغوارد  دستگاهزمانی که  ذخیره مدیر سیستم: – 3

لفن شما بعنوان تشماره کار این  با ، نماییدثانیه از اشغال خط دکمه را رها  5 از پس ودارید و با تلفن همراه به دستگاه زنگ بزنید 

 . گرددعمل توسط پیامک از طرف دستگاه برای شما ارسال می مدیر اصلی سیستم ذخیره می شود . نتیجه این 

وش نماید با نان رمز سیستم را فرامآبعد از ذخیره شماره تلفن مدیران و کاربران سیستم هر گاه هر یک از  گرفتن رمز سیستم: – 4

 .شودنگه داشتن کلید کنار آنتن و زنگ زدن به دستگاه ، رمز اصلی و کمکی را برای فرد پیامک می 
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 ب (  معرفی دستورات

 را باید در قالب پیام کوتاه به دستگاه ارسال نماییدتنظیمات و دستورات  توضیحات کلی :

حتی  کنید (US)حتما زبان پیشفرض تایپ پیامک گوشی خود را انگلیسی  . شود و ارسال می انگلیسی نوشتههمه دستورات به 

  نباشد (US)زبان پیشفرض انگلیسی باشد اما انگلیسی  )سامسونگ و اپل( است در بعضی از گوشی ها ممکن برای اعداد !

 . داردوجود  *دستورها عالمت  هر قسمت ازپایان می پذیرد و بین  #شروع و با عالمت  *همه دستورات با عالمت 

 .  دارندرقمی است و در همه دستورات وجود  4 رمز عبور ) قسمت اول ( و دستورات ) قسمت دوم ( 

 .دستورات فاصله خالی ، حروف و اعداد اضافه و ... در دستور وجود نداشته باشد  جراابرای 

 برای عملکرد بهتر دستگاه ، پیام های تبلیغاتی را برای شماره سیمکارت دستگاه مسدود نمایید.

وع عمل رقم است ، قسمت دوم مشخص کننده ن 4شامل  کهدستور برای رمز عبور است  هر قسمت اولشرح کلی دستورات :

 رقم است و قسمت سوم مشخص کننده نوع عمل ثانوی است و برای همه دستورات الزامی نیست .     4درخواستی و شامل 

 وی* دستور *رمز عبور *ثاندستور عمل #                                                                                                 مانند :                          

 #R1ON*1234*                                                      را روشن می کند .   1دستور روبرو خروجی شماره 

 #R1OF*1234*                                                     را خاموش می کند .   1دستور روبرو خروجی شماره 

 TE03*09121234567*1234*#                ذخیره می کند .سوم را در حافظه دستگاه دستور روبرو تلفن کاربر 

ا چهار برا فرامین و دستورات اجرای  انتها بوق کوتاه و یکبا  را( Miss Call  یا SMS )فرامین و دستورات دریافت دستگاه 

 دهد .اطالع می بوق کوتاه و بلند بصورت ریتمی خاص 

 

 نمودمی توان از دستگاه استفاده  صورت سهبه  استفاده از دستگاه :نحوه 

 (است تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام) ( : allC issM از طریق زنگ زدن به دستگاه )استفاده الف ( 

.  کندا اجرا می نهآدستور سیستم  (است  شدهذخیره در دستگاه  آنها یا ثابتهمراه  شماره تلفن که ) کاربرانمدیران و  تماسبا 

را زیر ی کاربرد یکی از دستوراتقبال  باید کاربران مجاز تلفن شمارهزدن عالوه بر ذخیره  با زنگ مورد نظر کردعملانجام  برای

 روجیخ جاززنگ زدن کاربران م با از این به بعد MIS4#*1234*به طور مثال با ارسال پیام   . کرده باشیم در دستگاه ذخیره

 . شودمی  روشن یا خاموش دستگاه 4 شماره 

 MIS2#*1234*                                            با کلید های روی گوشی(    DTMTفرامین) کار با تن کدبرای 

 MIS3#*1234*              ی ها و خروجی ها و حسگر های دما                برای گرفتن گزارش از وضعیت ورود

 MIS4#*1234*                                                               4برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره 

 MIS5#*1234*                 کلنگی              کلید به صورت  4و  3برای روشن و خاموش کردن خروجی شماره 

 MIS6#*1234*            ( 1-0-1 ) هبه صورت  کلید سه حالت 4و  3کردن خروجی شماره   برای روشن و خاموش

 به سفارش قابل انجام است .بنا  های دیگر عملکرد
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 شده باشد . ذخیرهستگاه آنها در د یا ثابت که شماره تلفن همراه دارندرا  تماس تلفنیکسانی اجازه استفاده از عملکرد تنها  -1 نکته :

 کنید مراجعهپایان دفترچه  از جدول کد های راهنمای (MIS2)تلفنی برای کنترل دستگاه از طریق برقراری تماس  – 2

خاموش  دستی یا اتوماتیکبه صورت   4و  3یا  4خروجی شماره می توان  IT - -و دستور  5MISیا  4MISدستور با تنظیم  -3

 و ...(ها مراجعه کنید . )مناسب برای باز و بسته کردن درب TI - -برای توضیح بیشتر به دستور  . و روشن کرد

 ( روشن و خاموش کرد . SMSرا با پیام کوتاه )  4و  3توان خروجی های  نمی MIS6و  MIS5های در حالت  -4

 به امپیاقدام به ارسال اجرای دستور از پس  دستگاه شده باشد تنظیم(  REYSدر صورتی که وضعیت گزارش دهی اتوماتیک ) -5

 مراجعه کنید . RE - -برای توضیح بیشتر به دستور خواهد کرد . ذخیره شده در حافظه خود  رهشما پنج 

 برای دستگاه ثبت شده است . TI00و MIS4 به صورت پیشفرض دستور  -6

 : (SMSازطریق ارسال دستورات با پیام کوتاه یا ) استفادهب (  

       را این دستوراتبه طور کلی  . پیام کوتاه به دستگاه ارسال گردند از طریقشده قالب مشخص  باباید  دستورات و فرامیناین 

 می توان به انواع زیر تقسیم کرد .

 خروجی یا رله ها  با دستورات راه اندازی و کار - 1

 دستورات ورودی و حسگر های دما  - 2

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 دستورات دیگر - 4

 ا خروجی ها دستورات راه اندازی و کار ب -1

                                                                 #R1ON*1234*روشن کردن خروجی شماره یک 

                                                                #R1OF*1234*خاموش کردن خروجی شماره یک 

                                #R1PL*1234*                                            کردن خروجی شماره یک     یا لحظه ای پالسی

 INF2#*1234* گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد کلی دستگاه و خروجی ها                                 

 زنگ نیز می توان از دستگاه گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود .و تک MIS3 با تنظیم قبلی 

 : هتنک

 کار برد ( ب R2 – R3 – R4شماره خروجی مورد نظر )  جایگذین کردنبرای سایر خروجی ها دستورات فوق را می توان با  - 1

 و .... R3OF  -   R4ON   -    R2PL  -    R2OF   -    مثال :
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 TI00ز می باشد و در صورتی که به غیر ا 4وجود دارد که تاثیر آن بر روی خروجی شماره  TI --دستوری به نام در ادامه  - 2

      () روشن و خاموش  ثانیه  زماندار  99الی   01متناسب با زمان مشخص شده از خروجی را دستگاهبرای دستگاه تنظیم شود 

ر بیشتر د کرد . توضیحات وجی ها عمل خواهدباشد این خروجی مشابه بقیه خر  00می کند . و در صورتی  که زمان آن برابر

 آمده است .(    - - TI)قسمت مربوط به تنظیمات 

 ثانیه است یک آن زمان می باشد و تمامی خروجی ها خروجی با پیامک برای دستور پالسی کردن – 3

با پیامک  در ارتباط با یکدیگر کار می کنند و به تنهایی نمی توان آنها را 4و  3خروجی های  MIS6و  MIS5در حالت  - 4

 روشن و خاموش نمود.

 .دموشی برمی گردو با خاموش و روشن شدن دستگاه به حالت قبل از خا می شود وضعیت خروجی ها در حافظه دستگاه ذخیره - 5

 .ند ا( طراحی شده   NO -  COM  - NC) دکی و الکترونیکی به صورت استاندارخروجی ها برای فرمان به تجهیزات الکتری -6

 ستفاده نمایید .ااز کنتاکتور  تر و بارهای القاییبرای توانهای باال لذاآمپر واقعی می باشد  5ولت  240توان خروجی ها در ولتاژ  -7

 

 دستورات  ورودی و حسگر ها - 2

 :  20mA-4ی دیجیتال و سنسور جریان الف ( دستورات حسگر دما

به سنسور  انتیگراد می باشد . برای اتصالس درجه 125الی  -55 یدمایبازه  با سه پایه ی سی دیجیتالآیک  ی دستگاهسنسور دما

. دباشمربوطه  ترمینال به سمت سنسوربه سمت باال و پایه های را ی سی روی آن ثبت است آشماره  که سنسور صاف دستگاه طرف

دوده بدون نیاز به کالیبره کردن مح ، مرغوب متری با کابل شیلد 150تا مسافت است که  20B18DSدمای دستگاه شماره سنسور 

 . می کنددرجه اندازه گیری  1/0را با دقت  سانتیگراد درجه 125الی  -55 یدمای

فوق و خروجی  بایست منفی سنسور به منفی ترمینالمی (  20mA-4استاندارد  )جریان  با پروتکل برای اتصال انواع سنسور

در این  ندارد باشد .حد استا این سنسورها در نمایید که خروجی ولتاژتوجه متصل نمایید .  mA20-4مثبت را به ورودی  جریان یا

زه گیری شده برای را کالیبره نمایید ، دستگاه مقدار اندا 20mA-4می بایست سنسور جریان  ورودی بعلت آنالوگ بودن مقادیر

 گزارش می نماید . 5V-1و  5V-0را بر مبنای درصد و برابر   20mA-4جریان 

 INF2#*1234*          .  از طریق پیامک  و جریان گرفتن گزارش تنظیمات و عملکرد کلی دستگاه و سنسورهای دما

 و تک زنگ نیز می توان از دستگاه گزارش تنظیمات و عملکرد را درخواست نمود . MIS3با تنظیم قبلی 

 

 از را حسگر های مختلفی را می توان به دستگاه متصل نمود و با تحریک هر ورودی کاربران : های دستگاهب ( دستورات ورودی

برای اطالع از صحت عملکرد تجهیزات و مدارات راه اندازی شده توسط خروجی های  یاو  نمودوقوع اتفاقی در محیط مطلع 

تا عملکرد  فیدبک خارجی ( )و به یکی از ورودی ها متصل نمود هگرفت خروجیدستگاه یا عامل انسانی می توان از مدارات راه انداز 

 د .تنزیر هس ورودی ها دارای سه حالت .ود ش یرساناطالع کاربران هشدار به  توسط پیامک یا تماستجهیزات راه اندازی شده 

همه  .آنها اطالع یافت غیر فعال بودن  وفعال  خاموش یا  ووضعیت روشن  از توان : در مواقع لزوم می گزارشی - 1

     بر یا مدار فرمان خارجی می باشد و کار توسط حسگراین ورودیها تحریک ورودیهای دستگاه این عملکرد را ارائه می دهند . 

 می تواند با گزارش گیری در هر زمان دلخواه از وضعیت آنها آگاهی یابد .
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 3و  2و  1رودی و . شود ارسال می هشدار یا تماس پیامبا  آنها تحریک فقط هااین ورودی بودن: با فعال  هشداردهنده - 1/2

 .تنظیم نمود  NCیا نرمال کانکت  NOن پنرمال ابصورت  نیازاین ورودی ها را می توان بنا به 

 6و 5و 4رودی و .شود  ارسال میوصل یا قطع ورودی  هشدار یا تماسپیام  هااین ورودی بودن: با فعال  هشداردهنده - 2/2

ان یا مدار فرم حسگردر صورت تحریک توسط را ارائه می دهند .  ها فعال بودن این عملکرددر صورت همه ورودیهای دستگاه  

  3و  2 و 1 شماره هایورودیکه الزم به ذکر است . شودهشدار ارسال می  یا تماسذخیره شده پیام  اول شماره تلفن 7به خارجی 

مان اقدام به مدار فر و قطع با وصل  6و  5 و 4 شماره هایورودی ولیمدار فرمان اقدام به ارسال پیام می نماید  یا قطع فقط با وصل

 . دنمی کنمبنی بر روشن یا خاموش شدن ورودی  یارسال پیام

و پس  بدشمارنده دستگاه یک واحد افزایش می یا قطع و وصل ورودی هر بار باورودی  بودن این: با فعال  شمارنده - 3

  1ورودی  . نماید را ارسال می هشدار یا تماس پیامسیستم مشخص شده ،  تعداداز رسیدن به 

در  به حالت هشدار دهنده عمل می کند . ولی 3 و 2مشابه ورودی  یک ورودی ثبت شده باشد  00TDتعداد شمارش صورتی که در 

م هشدار اقدام به ارسال پیادستگاه و با پایان شمارش مورد نظر به حالت شمارنده می رود  شودتنظیم  TD00  غیر از صورتی که

 .ه استآمد --TD مربوط به تنظیم قسمت بیشتر در  اتقابل تغییر است . توضیح  99الی   01از TD00  در دستور زمان. می کند 

 ورودیها استفاده کرد . تنظیممی توان برای فرامین زیراز 

               #V1CL*1234* 1کردن ورودی شماره نرمال کلوز           #V1OP*1234* 1کردن ورودی شماره نرمال اپن 

         #V1NO*1234*1کردن ورودی شماره ( بستن)غیر فعال          #V1YS*1234* 3کردن ورودی شماره )باز( فعال 

             #V1MM*1234*1ورودی شماره  هشدار پیامکی برای      #V1RR*1234*1ورودی شماره  هشدار تماسی برای

                      #V1RM*1234*1ورودی شماره  هشدار پیامکی وتماسی برای

 .کار بردبمی توان (  V6 V2 – V3 – V4 – V5 –)قرار دادن شماره ورودی مورد نظر برای سایر ورودیها دستورات فوق را با

 هستند  NOرمال اپن یانبصورت پیشفرض  3و  2و  1. ورودیهای هستندفعال  به صورت پیشفرض هاهمه ورودی - 1 نکته :

 بصورترا  هر ورودی گرفته برای تحریک صورتتا  مودناز دیگر ورودیها تنظیم  بصورت مستقلر ورودی را می توان ه - 2

 # V3MM*1234* و # V4RM*1234* و  #V5RR*1234* :     مثالنماید .     اطالع رسانی خاص 

ال سپس دستگاه شروع به ارس . بمدت یک ثانیه وصل بماندحداقل ورودی ها الزم است آن ورودی  برای تحریک هر یک از - 3

   ال پیامپس از پایان ارس وداند  ورودی دیگری تحریک گردد دستگاه آن را معتبر نمیدر این مدت اگر  ، می نمایدو هشدار  پیام

 .   می باشدورودی ها تشخیص  قادر بهدستگاه 

 خوداری نمایید . هاتحریک همزمان ورودیدستور از اطمینان از صحت اجرای  جهت حتی االمکان - 4

را هشدار اه ه باشد تا دستگدر حافظه دستگاه ذخیرکاربران باید شماره موبایل جهت اعالم هشدار عالوه بر فعال بودن ورودی ها – 5

 . کندهفت نفر اول از لیست شماره تلفن های ذخیره شده ارسال برای 

 ن آژیربعد از پایا مچنینهارسال می شود  شماره تلفن های ذخیره شده در دستگاه نفر اول از لیست 7برای  هشدار و تماس پیام - 6

 صرف نظر می کند .دیگر کاربران از تماس با دستگاه  بر روی تلفن خودتان #با زدن کلید  هشدار

رای ب و صرفا استتامین شده داخل دستگاه  زبقیه ورودیها اولتاژ  وولت است  220 ششورودی شماره  تحریک ولتاژ تنها -7

 ها توسط کلید ، رله ، حسگر و ... اتصال کوتاه شود . هر یک از ورودی ترمینالفقط کافی است  تحریک
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 به خروجی یک 5مربوط به تنظیم نحوه ارتباط ورودی  اتدستور

 روشن کند -یک را نیز خاموشخروجی تلفنی این قابلیت را دارد که عالوه بر اعالم هشدار به کاربران با پیامک یا تماس  5ورودی 
 . دقطع می باش 1به ورودی  5ورودی همچنین بصورت پیشفرض ارتباط  . دهیدمربوطه را انجام تنظیمات  بایدبرای این منظور 

 می شود و با تحریک این ورودی دستگاه صرفاغیر فعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRNO*1234*با ارسال
 تماسهای هشدار را ارسال می کند .پیامها یا 

 خاموش و روشن، خروجی و با قطع و وصل ورودیفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی   #VRYS*1234*با ارسال
 می شد

 خاموش می شود -و با وصل ورودی ، خروجی روشنفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRHI*1234*با ارسال

  خاموش می شود -و با قطع ورودی ، خروجی روشنفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRLO*1234*با ارسال

خاموش  و  -و با وصل و ورودی ، خروجی روشنفعال  1به خروجی  5به دستگاه ارتباط ورودی    #VRHL*1234*با ارسال
 خاموش می شود . -همچنین با قطع ورودی ، خروجی روشن

 دستورات مربوط به تنظیمات دستگاه  - 3

 (ی قابل انجام استتنظیم این قابلیت توسط مدیر اصل)  TE- -مربوط به تنظیم شماره تلفن یا   دستور - 1/3

  .     نمود هدر حافظه دستگاه ذخیرشماره را می توان  99حد اکثر  ومجاز می باشد کاربران  این دستور برای وارد کردن شماره تلفن

 *20TE*1234*34567890912#                                ( شماره دومین) کاربران مجازن شماره تلفن وارد کرد

 .شوددر دستور فوق استفاده می  .و .. TE03و  TE01از دستور  TE02به جای دستور  دیگر کاربران شماره برای وارد کردن

و  جستجوحافظه دستگاه  وندر ، در دستورشده  مشخصتلفن شماره به دستگاه   TEST*09123456789#*1234*با ارسال 

 ارسال می شود .  1یا کاربر شماره  مدیر اصلیبه آن نتیجه 

 د . ارسال می شو 1شماره یا کاربر مدیر اصلی حافظه دستگاه به درون های تلفن شماره به دستگاه   #TEST*1234*با ارسال 

  حذف می شود . بغیر از مدیر اصلی سیستم های درون حافظه دستگاه تلفن شماره  همه به دستگاه  TE00#*1234*با ارسال 

   2بجای کاربر شماره  درون حافظه دستگاه حذف می شود . 2شماره تلفن کاربر شماره  به دستگاه  TE02#*1234*با ارسال 

 . (و .. TE04و  TE03 ).  می توان شماره های دیگر کاربران را بصورت تکی حذف کرد

 - -TIمربوط به  تنظیم زمان برای خروجی ها یا  دستور - 2/3

است . در صورتی که   TI00#*1234*به صورت  کد دستوری آن و  گذاردمی  تاثیر 4و  3این دستور بر روی خروجی شماره 

TI00  به   99 الی   01د . ولی اگر با اعدادی بین ندیگر خروجی ها عمل می کن مانند 4و  3به دستگاه ارسال شود خروجی شماره

ص از طریق تک زنگ به مدت مشخها ارسال شود آن عدد بر حسب ثانیه محاسبه شده و با دستور روشن کردن این خروجی  دستگاه

 . می باشد 4این دستور در حالت پیامک فقط بر روی خروجی عملکرد  شده روشن و سپس خاموش می شود .

                             TI05#*1234*    ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.           5برای مدت  4خروجی شماره مثال : 

 شده است . تنظیم TI00به صورت پیشفرض 
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 - -TDمربوط به تنظیم تعداد قطع و وصل برای تحریک ورودی یک یا  دستور - 3/3

است . در صورتی که   TD00#*1234*به صورت کد دستوری آن  و می گذارد  تاثیر 1این دستور بر روی ورودی شماره 

TD00  99 لی ا  01عمل می کند . ولی اگر با اعدادی بین  3و  2های شماره ورودی مانند 1سال شود ورودی شماره به دستگاه ار 

قدام ابر حسب تعداد محاسبه شده و پس از تعداد تحریک مشخص شده دستگاه  1ارسال شود آن عدد برای ورودی شماره  به دستگاه 

 . تنظیم شده است TD00 به صورت پیشفرض می کند . های ذخیره شده شماره  به هفت نفر اول ازبه ارسال پیام هشدار 

                            TD08#*1234*1 بار تحریک ورودی شماره 8ارسال پیام هشدار پس از  مثال :

 (تنظیم این قابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است)  PASSمربوط به تنظیم پسورد یا  دستور – 4/3

 تغییر داد . 4444به  1234دستگاه را از د اول می توان رمز عبور یا پسور  PAS1*4444#*1234*با دستور

 تغییر داد . 1111به  4567دستگاه را از د دوم پسورمی توان رمز عبور یا  PAS2*1111#*1234* با دستور

 نکته :

برای انتخاب رمز عبور است  4321ز دوم دستگاه بصورت  پیشفرض رماست و 1234ز اول دستگاه بصورت  پیشفرض رم - 1

 رقم استفاده کرد . 4می توان ازهمه اعداد و حروف انگلیسی در 

باشد .استفاده از رمز اصلی باعث انجام  که اولی رمز عبور اصلی و دومی رمز کمکی می استاین دستگاه دارای دو رمز عبور  -2

به ا نیز ر هشداریجمله یک  دستورات با روال عادی می شود . اما استفاده از رمز کمکی عالوه بر انجام دستورات با روال عادی 

وارد ایمنی که کاربر به ناچار و به منظور خاصی از جمله م ندشوکاربران متوجه  کند تانفر اول از کاربران ارسال )پیامک( می  5

 و درخواست کمک مجبور به استفاده از رمز عبور دوم شده است . ، اعالم هشدار امنیتی ) خفت گیری ( ،

 فوق یکسان انتخاب نکنید قابلیتصحیح  ملکردعرمز عبور اصلی و کمکی دستگاه را برای  – 3

ا فشار ( ر RESET KEYدکمه ریست ) داریدز عبور خود را فراموش کرده اید و یک شماره در دستگاه ذخیره مکه ر زمانی - 4
ت دستگاه درغیر این صور رمز عبور به شماره شما ارسال خواهد شد .بالفاصله داده و همزمان از آن شماره به دستگاه زنگ بزنید 

 شود . ریست میو یک بوق کوتاه دستگاه بلند بوق  2را خاموش و با فشار دادن کلید ریست دستگاه را روشن کنید ، پس از شنیدن 

 

 ابلیت توسط مدیر اصلی قابل انجام است()تنظیم این ق RE- -مربوط به تنظیم گزارش دهی و ریست نرم افزاری یا   دستور - 5/3

 ستگاهد،  از زنگ زدن افراد مجاز بعدیا  SMS از ارسال دستورات بعد،  پساز این  (REYS) به حالت فعال تنظیم این دستوربا 

عال بودن ف.  کند ارسال می اصلی انمدیرو فرمان به فرستنده  را بر دریافت فرمان و اجرای دستور مبنی یبه صورت اتوماتیک پیام

 . دوشاین دستور باعث باال رفتن ضریب اطمینان ازعملکرد سیستم می 

یر شماره مد لیهمه تنظیمات حذف و نرم افزاری و پس از ریستشده دستگاه ریست  ، نرم افزاریهمچنین با ارسال دستور ریست 

  اصلی سیستم ذخیره می ماند .

                                          #REST*1234* پیشفرضدستگاه و رفتن به تنظیمات  نرم افزاری ریست

                                           #REYS*1234*فرامینفعال نمودن ارسال پیام اتوماتیک پس از دریافت 
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                                     #RENO*1234* فرامینغیر فعال نمودن ارسال پیام اتوماتیک پس از دریافت 

 نکته :

 د . شوال می ارسبه مدیر سیستم  دستگاه مبنی بر روشن شدنپیامی  صورت فعال بودن این عملکردبا روشن شدن دستگاه در   - 1

 به علت باال رفتن هزینه پیام کوتاه غیر فعال می باشد .  عملکرد این به صورت پیشفرض - 2

 

 :  دستورات  دیگر - 4

 MULT یا کوتاه در قالب یک پیام فرمانمربوط به ارسال چند  دستور - 1/4  

. ترتیب اجرای  ال کردبه دستگاه ارس کوتاه دستور ( را در قالب یک پیام 5با استفاده از این دستور می توان چند دستور )حد اکثر تا 

 می باشد .) نوشته شدن ( به ترتیب از سمت چپ به راست دستورات 

 زیر نوشت : های این دستور را می توان به فرم همچنینست ا #- - - -*...*- - - -*MULT*1234*فرم کلی دستور شکل  

 #- - - -*- - - -*MULT*1234*                         دستور دو تایی             

 #- - - -*- - - -*- - - -*MULT*1234*               تایی              سهدستور 

 #- - - -*- - - -*- - - -*- - - -*- - - -*MULT*1234*       تایی    پنجدستور 

رش  ها  ، حسگر های دما ، گزاورات مربوط به خروجی ها  ، ورودیدستورات قابل اجرا توسط این دستور عبارت اند از :  دست

( ، NASTاست نام  )(  ، درخوTD - -)  1(، تعداد برای ورودی TI - -) 4( ، زمان برای خروجی RE - -دهی اتوماتیک  )

 و ...  می باشد .  ( BI - -) - (LN - -) -(-MIS( ، دستور تک زنگ )INF1()INF2()INF4)(INF0)دستورات گزارش گیری 

 مثال :

ود خبه تجهیزات  1را گزارش می دهد )با اتصال رله  تنظیمات و عملکرد دستگاهوضعیت  گزارش را روشن و 1این دستور رله   

 MULT*R1ON*INF2#*1234*سیستم فیدبک تشکیل می شود (    1و اتصال خروجی آن تجهیزات به ورودی 

 

 INF0 مربوط به دستور – 2/4

تنده برای فرس ( 643) صبا  این مدلمربوط به  دستورات و فرامین کاربردیکلیه  ، به دستگاه   INF0#*1234*با ارسال دستور
 پیام ارسال می شود .

 INF1 مربوط به دستور – 3/4

 ،تن دهی نآشماره سلایر دستگاه ، میزان شارژ، مقدار  نام وبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به    INF1#*1234*با ارسال دستور
  پیام ارسال می شود . و ... برای فرستندهنام مودم دستگاه 

ارسال گردد باید ژ شارمیزان شود . برای اینکه  همراه اول اگر زبان سیمکارت فارسی باشد میزان شارژ ارسال نمیدر سیمکارت 
زبان سیمکارت را به انگلیسی تغییر داد تا میزان  مربوطه ه قرار داد و با ارسال کر دستوریسیمکارت را در یک گوشی تفن همرا

 برای ما ارسال گردد ژشار
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 INF2 مربوط به دستور – 4/4

از جمله وضعیت  دستگاهیمات و عملکرد جاری ظتنبه دستگاه کلیه اطالعات مربوط به    INF2#*1234*با ارسال دستور 
بت ث ( MIS3 )وقتی که نیز در وضعیت تک زنگ  ها ، میزان دما و ... برای فرستنده پیام ارسال می شود .خروجی ها ، ورودی

 عملکرد جاری برای تماس گیرنده ارسال می شود .یمات و ظتنشده باشد با زنگ زدن به دستگاه گزارش 

 

 INF4 مربوط به دستور – 5/4

 رده اندکها را به دستگاه ارسال فرمانکه  شماره تلفن کاربرانی و آخر فرمان 16 ،به دستگاه   *4INF*1234# با ارسال دستور 

 . دهد های بعدی به کاربر می در حقیقت این گزارش الگ های دستورات را برای پیگیری . شودبرای فرستنده پیام ارسال می 

 

 - -CH مربوط به شارژ سیم کارت یا دستور - 6/4

 با استفاده از این دستور می توان کد شارژ تلفن همراه را برای سیم کارت های اعتباری به دستگاه ارسال کرد .

    CHH1*1234567890123456#                                (CHH1)*1234*ارسال کد شارژ برای همراه اول

    CHIR*123456789012#                                             (CHIR)*1234*ارسال کد شارژ برای ایرانسل

   CHRA*1234567890123#                                           (CHRA)*1234*ارسال کد شارژ برای رایتل

 

 - -NA مربوط به ذخیره نام ها دستور - 8/4

از ای دریافتی هتا در پیام  نمودگذاری  را نام و نام دستگاه های دما، حسگرتوان  ورودیها ، خروجی ها  دستور میاین استفاده از با 
د حرف یا عدورت و بصکاراکتر  27 تا. حداکثر طول نام می تواند د گرد مشخص ورودی ها و خروجی هاوسایل متصل به  دستگاه

لیسی با طول انگ تو نامها را بصور نمودهبرای استفاده از این عملکرد زبان دستگاه را به حالت انگلیسی تنظیم  باشد .می  انگلیسی
 .  کنیدمشخص شده برای ورودی ها و خروجی ها ذخیره 

 NAR1   -   NAR2   -   NAR3   -   NAR4                                          خروجی ها                  

 NAV1   -   NAV2   -   NAV3   -   NAV4   -   NAV5   -   NAV6ورودی ها                            

 NAT1   -   NAT2                                                                                             حسگر دما   

                                                                                                                                          NAMEنام دستگاه 

 :مثال

 #NAR2*PARKING*1234*                       .    گذاری می کنیم نام  PARKINGرا با نام  2خروجی شماره  

 #NAV5*ST*1234*                   .      کند را برای فرستنده پیام ارسال می 5نام ذخیره شده برای ورودی دستگاه 
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 راه اندازی دستگاه به عنوان فلوتر برای کنترل سطح مایعات در مخازن :

برای این  .یک سناریوی کاربردی می توان با استفاده از این قابلیت دو دستگاه را برای کنترل سطح مخزن با هم شبکه کرد بعنوان 
ام ورودی شماره یک را در یکی از دستگاه ها که در کنار مخزن قرار دارد را مثال ن - 1منظور باید: 

(*1234*NAV1**1234*R1PL##و نام ورودی شماره دو همین د )( 1234*ستگاه را*NAV2**1234*R2PL##)  در
ریک هر دستگاه ذخیره می کنیم . سپس به این دو ورودی سنسور های سطح باال و پایین مخزن )فلوتر( را متصل می کنیم تا با تح

ال ارس سنسور ، ورودی دستگاه پیام مناسب برای خاموش و روشن شدن پمپ را به دستگاه دیگری که در کنار پمپ قرار می دهیم
ذخیره شماره تلفن ، شماره دستگاه کنار پمپ ذخیره می شود )برای اطمینان خاطر بهتر است  7تا  2انه های در یکی از خ -2کند . 

ستگاه پمپ دمثال در خانه اول شماره تلفن دستگاه پمپ در خانه دوم شماره تلفن کاربر یا مدیر و در خانه سوم مجددا شماره تلفن 
ست پیامها با توالی زمانی مناسب دو بار ارسال گردد( . حال اگر ورودی یک که به حسگر خالی مخزن متصل اذخیره گردد تا 

دی تحریک گردد دستور روشن شدن موتور به دستگاه مقابل ارسال ، پمپ روشن شده و مخزن پر می گردد . با پر شدن مخزن ورو
خاموش شدن موتور ارسال ، پمپ خاموش شده و مخزن سر ریز نمی دو که به حسگر سطح باال متصل است تحریک شده و دستور 

 موتور پمپ را کنترل می کنیم تا مخزن بصورت اتوماتیک پر گردد . 644شود. در این سناریو توسط دو دستگاه 

 - -BIمربوط به  تنظیم صدای بیپ یا  دستور - 7/4

  نمود .وصل  یاقطع  را بنا به ضرورت صدای بوق دستگاه می تواناین دستور با استفاده از 

             #BINO*1234* صدای بیزر )بوق(کردن غیر فعال           #BIYS*1234* صدای بیزر )بوق(کردن فعال 

 فعال می باشد .  عملکردبه صورت پیشفرض این 

 

 - -LA مربوط به تنظیم زبان دستگاه یا دستور – 9/4

  نمود . فارسی یا انگلیسی ارسال پیامک را بنا به ضرورت زبان توانمی این دستور با استفاده از 

          #LNFA*1234* فارسی کردن زبان ارسال پیام                   #LNEN*1234* انگلیسی کردن زبان ارسال پیام

 می باشد . فارسی  عملکردبه صورت پیشفرض این 

ود را نیز اگر بخواهید برای ورودی ها و خروجی ها نام منحصر به فرد خود تعریف کنید زبان دستگاه را انگلیسی کنید و نامهای خ
   . برای دستگاه بفرستیدکارکتر  27( در  - -NA)با دستور به انگلیسی 

 

 DTMFبرقراری تماس تلفنی و ارسال فرامین با سیستم  ( استفاده از طریق ج

دریافت و بصورت تن را  و همراه ثابتی تلفن روی گوشی ها های مربوط به کلید های شماره گیردستگاه قادر است کد  این

 MIS2#*1234* برای راه اندازی این قابلیت ابتدا باید این عملکرد توسط مدیر سیستم و با دستوررا اجرا نماید .  کاربردستورات 

و بوق جواب . با تماس به دستگاه ارتباط شما با د را در حافظه دستگاه ذخیره کنید شماره تلفن افراد مورد نظر سپس . فعال گردد

ست در انتها وارد نمایید ، در صورت در# با عالمت  بصورت تک به تک رمز خود رااعداد از شنیدن بوق  پس ،داده می شود 

ناسب با کد وارد کنید تا فرمان شما مت با کلید های شماره گیری روی گوشی خود ابودن رمز وارد شده می توانید دستورات اجرایی ر

  در صورتی که رمز را صحیح وارد نکنید ارتباط قطع می شود . .وارد شده اجرا گردد 
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ردن د کبا ارسال هر عدد از روی گوشی به دستگاه اگر عدد توسط دستگاه دریافت شود دو بوق کوتاه پخش می گردد و پس از وار

ه عددی را ممکن است بعلت کیفیت پایین ارتباط یا نویز های ایجاد شده مجبور باشید چند مرتبکلید # یک بوق بلند پخش می شود . 

پخش  و اگر صدای بوق از طرف دستگاه برای شماشنیدن بوق می باشد  ، توسط دستگاه هر عدد دریافتالکن مالک . وارد نمایید 

وتاه و بلند ر انتها و قبل از قطع ارتباط چهار بوق کمفهوم است که دستگاه کد شما را دریافت نکرده است. دنگردد به این معنی و 

 گردد کدی اشتباه واردیا  ثانیه هیچ کدی وارد نگردد 5بمدت بصورت ریتم پخش شده و ارتباط قطع می شود . در هر مرحله اگر 

 .ارتباط شما بصورت خودکار قطع می گردد .

وی ضی از گوشی های تلفن همراه نوع تن های ایجاد شده از کیفیت مناسبی برخوردار نیست یا مدت زمان جاری شدن کد ردر بع

 ست ازخط کوتاه است و دستگاه ممکن است قادر به آشکارسازی آنها نباشد لذا در صورتی که به این مشکل برخورد کردید برای ت

   .مایید گوشی دیگر یا از تلفن ثابت استفاده ن یک

ه دستگاه ارسال ا دو ثانیه برامی و با فاصله یک یآعدد یا کد را به  هرداد یا همان کد ها عهمواره به یاد داشته باشید برای ارسال ا

 کنید تا دستگاه با ارسال بوق کوتاه دریافت کد را به شما اطالع دهد .

 پیامکیفرامین معادل دستورات و  ( DTMF )  ثابتشماره گیری گوشی یا تلفن تن کار با کلید های  جدول کدهای

 12#  R1PL 11#  R1OF 10#  R1ON 

 15#  R2PL 14#  R2OF 13#  R2ON 

 18#  R3PL 17#  R3OF 16#  R3ON 

 21#  R4PL 20#  R4OF 19#  R4ON 

28# V1CL 27# V1OP 26# V1NO  25# V1YS 

 112# V1MM 111# V1RM  110# V1RR 

32# V2CL 31# V2OP 30# V2NO  29# V2YS 

 115# V2MM 114# V2RM  113# V2RR 

36# V3CL 35# V3OP 34# V3NO  33# V3YS 

 118# V3MM 117# V3RM  116# V3RR 

  38# V4NO  37# V4YS 

 121# V4MM 120# V4RM  119# V4RR  

  40# V5NO  39# V5YS 

 124# V5MM 123# V5RM  122# V5RR 

  42# V6NO  41# V6YS 

 127# V6MM 126# V6RM  125# V6RR 

108# VRHI 107# VRLO 106# VRYS 105# VRNO 

   109# VRHL 

  81# BINO  80# BIYS 

  101# LAFA  100# LAEN 

56# MIS6 55# MIS5 54# MIS4  53# MIS3 

63# INF3 62# INF2 61# INF1 60# INF0 

   64# INF4 

 77# REST 76# RENO  75# REYS 

   95# TI 00-99# 

   97# TD 00-99# 
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