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 گرامی؛ مشتری

 هنمایرا دفترچه سیستم، اندازی راه و نصب از قبل لطفا شما، انتخاب حسن از تشکر ضمن
در صورت نیاز به راهنما و در دسترس نبودن  .نمایید مطالعه کامل طور به را دستگاه نصب

این دفترچه می توانید از راهنمای موجود در وب سایت یا از طریق اپلیکیشن آریوسیس به 
 آن دسترسی پیدا کنید.
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 AP-50قابلیت های سیستم اعالم سرقت مدل 

 چشمی داخلی دارای 

 چشمی داخلی( 1)زون  حالت 7 به زون هر تعریف قابلیت بابا سیم  زون 3 دارای 

  سنسور و هر سنسور به صورت یک زون جداگانه 15دارای یک زون بیسیم با قابلیت تعریف 

  موتریق اپ موبایل و ریخروجی با امکان کنترل از طدارای یک 

  حافظه ریموت 10دارای 

  شماره موبایل دارنده ریموت جهت امنیت بیشتر امکان تعریف 

 قابلیت فعال/غیرفعال کردن کلیدهای هر ریموت به صورت جداگانه 

 حافظه 4 دارای Admin حافظه 10 و Contact قابلیت ارسال با SMS همه برای تماس و فارسی 
 مخاطبین

 کارت سیم از طریق تماس 

 وقوع تاریخ و زمان همراه به آخر واقعه 60 ثبت 

 آالرم کردن صدا بی امکان  Alarmآژیر تک وChirp  

 توسط اپلیکیشن موبایل سیستم تنظیماتهمه  تغییر و کنترل قابلیت 

 بیسیم سنسور و ریموت زون، موقت کردن غیرفعال امکان 

  توسط  خروجی هاو  سیمیسنسور ب یموت،آالرم، زون، ر  ینمخاطب یران،مد ینام برا یفامکان تعر
 و مشترک بین تمامی مدیران یکیشناپل

 نیزاقطع بلندگو، قطع خط ثابت، م ی،)برق و باطر  مختلف به مدیرانگزارش  نوع 8ارسال  یتابلق 
 (ضعیت دستگاه، کاهش شارژ سنسور و تغییر تنظیمات و ی،خروج هرل یتوضع کارت،یماعتبار س

 یمه فعال( به صورت جداگانههر وضعیت سیستم )فعال/غیرفعال/ن امکان تعریف نوع چیرپ برای 

 ( قابلیت بروزرسانی نرم افزارFirmwareدستگاه از طریق اینترنت همراه ) 

 برای مدیران از طریق تماس با سیم کارت دستگاه قابلیت شنود صدای محیط 

 دارای سنسور دما و رطوبت 
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 15 ................................................................... (Delay time) ریزمان تاخ -

 16 ...................................................................... (Siren timeر )  یزمان آژ  -

 16 .............................................. (میباس یات زون )سنسورهامیتنظ یمنو -4-1-1

 17 ........................................................................ نام زون ریی/تغنییتع -

 18 .................................................................................... عملکرد زون -

 18 ......................................................................................... نوع زون -

 19 ..................................................... دانگ نگیو د یر یانتخاب زون تاخ -

 19 ............................................................................. یخروج ماتیتنظ -4-1-2

 20 .......................................................................................... رانیمد -4-1-3

 20 ................................................. (Status report) تیوضع رییگزارش تغ -

 21 ................................................ (Setting report) ماتیتنظ رییگزارش تغ -

 21 .............................. (.Tel/Spk disconnگزارش قطع تلفن ثابت و بلندگو ) -

 21 .................................................. (Security report) یتیگزارش موارد امن -

 22 ............................ (Power/Bat report) یگزارش قطع برق و شارژ کم باتر  -

 22 .............................. (Sim Card chargeکارت ) میشارژ س یگزارش دوره ا -

 22 ..................... (Detector low Bat) میسیب یشارژ کم چشم یگزارش دوره ا -

 22 ........................................... (SMS Alarmاس ام اس ) قیهشدار از طر  -

 22 ................................................... (Call Alarmتماس ) قیهشدار از طر  -

 23 ....................................................... (Chirp رپی)چ ریتک آژ  ماتیتنظ -4-1-4

 24 ............................................................... (Remote) موتیر  ماتیتنظ -4-1-5

 25 ....................... (Remote Mobile No) موتیدارنده ر  لیشماره موبا فیتعر  -

 25 ..................................... (Remote Status) موتیکردن موقت ر  رفعالیغ -

 25 ............. (Delete Remote) موتیر  یدهایکل یسطح دسترس فیتعر  یمنو -

 26 ............................... موتیدارنده ر  لیبه موبا تیوضع رییتغ امیارسال پ -
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 شیوه عملکرد سیستم 

سیستم اعالم سرقت )دزدگیر( بر اساس تحریک سنسورهای نصب شده و با توجه به 
دارد که در جدول زیر نشان تنظیمات عملکرد زون و وضعیت دستگاه، پاسخ های متفاوتی 

( تعریف شده توسط نصاب برای Zone Actionداده شده است. ستون عمودی نوع عملکرد )
(، نیمه Armزون یا سنسور بیسیم بوده و ستون افقی پاسخ دستگاه در وضعیت های فعال )

 ( را نشان می دهد.DisArm( و غیر فعال )ArmStayفعال )

 تعاریف:

ست که شما محیط خانه یا کار ترک می کنید و هر گونه تحریک زمانی ا وضعیت فعال:
 تلقی می شود.سنسورها در هر نقطه به عنوان یک حضور غیر مجاز 

زمانی است که شما در خانه حضور دارید )به عنوان مثال شب ها( و صرفا  :وضعیت نیمه فعال
شما قرار دارد برخی از سنسورها می بایست عمل کرده و برخی که در محل رفت و آمد 

 نبایند عمل کنند.

ساعته و پدال نبایند  24زمانی که هیچ کدام از سنسورها به جز سنسورهای  :وضعیت غیر فعال
ساعته معموال برای اعالم حریق و ... کاربرد داشته و پدال نیز  24عمل نمایند. سنسور های 

 معموال برای مکانهایی مانند مغازه ها می باشد.
 

 وضعیت غیرفعال وضعیت نیمه فعال وضعیت فعال زوننوع عملکرد 
آژیر + اس ام اس و  (NORMALنرمال )

 تماس هشدار
آژیر + اس ام اس و تماس 

 هشدار
 بدون عملکرد

آژیر + اس ام اس و  (ARMSTAYغیرحضوری )
 تماس هشدار

 بدون عملکرد بدون عملکرد

آژیر + اس ام اس و  (24Hساعته ) 24
 تماس هشدار

اس ام اس و تماس آژیر +  
 هشدار

آژیر + اس ام اس و تماس 
 هشدار

اس ام اس و تماس  (PEDALپدال )
 هشدار

اس ام اس و تماس 
 هشدار

اس ام اس و تماس 
 هشدار

 بدون عملکرد بدون عملکرد بدون عملکرد (DEACTIVEغیرفعال )

 
باشد که  عالوه بر موارد فوق امکان ست کردن ریموت اضطراری بر روی این دستگاه می

عملکردی همانند پدال دارد؛ با این تفاوت که عالوه بر اس ام اس و تماس هشدار، آژیر 
 دستگاه نیز به صدا در می آید.



÷ 

                و راه اندازی دستگاهراهنمای نصب 

5 

 

 نکات مهم 

( و آژیر پیزو یا فالشر، از اتصال صحیح AUXچشمی ها ) تغذیههنگام نصب باتری،  
 راه اندازی نمایید. قطب های مثبت و منفی اطمینان حاصل نمایید و سپس دستگاه را

 
در محل مربوطه ، حتما سیم کارت را یا روشن کردن دستگاه قبل از وصل برق و باتری 

 .قرار دهید
 

 اده یک سیم کارترید سیم کارت از آنتن دهی شبکه اپراتور مربوطه با استفقبل از خ 
 .)پیشنهاد ما استفاده از سیم کارت همراه اول می باشد( دیگر مطمئن شوید

 
برای دسترسی به تنظیمات از طریق اس ام اس و اپلیکیشن موبایل  مدیران رمز عبور 

رمزی که در هنگام ثبت دستگاه توسط اولین ادمین در اپلیکیشن آریوسیس وارد  می باشد.
 می شود به عنوان رمز عبور مدیران در نظر گرفته شده و ذخیره می شود.

ا برمز عبورهای  ازبرای امنیت بیشتر این رمز عبور یک عدد چهار رقمی است که الزم است 
 امنیت پایین مانند عددهای تکراری یا پشت سر هم استفاده ننمایید.

 
توصیه می شود گزارش برق و شارژ باتری حداقل برای یکی از ادمین ها فعال شده  

عیف بودن باتری در اسرع وقت نسبت به باشد. در صورت قطع برق و دریافت هشدار ض
 بررسی و وصل برق اقدام نمایید. 

برای صدمه ندیدن باتری، پس از به صفر رسیدن شارژ آن، از طریق اس ام اس به ادمین 
 اطالع رسانی شده و به صورت خودکار دستگاه خاموش می شود.

 
فاصله نصب چشمی از هنگام نصب چشمی ها به این نکته توجه داشته باشید که  

 متر باشد. 2دستگاه حداقل 
 

 ثانیه می باشد. 2.5 فاصله زمانی بین هر تحریک چشمی دستگاه 
 

چشمی های بیسیم به هنگام ضعیف شدن باتری، سیگنال خطا ارسال می کنند که  
باعث فعال شدن هشدار سیستم می شود. لذا می بایست در اسرع وقت باتری چشمی 
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 تعویض گردد.
 

 روشن شده و پسآالرم بر روی دستگاه دستگاه، ال ای دی  هنگام اعالم هشدار توسط 
ین باز  وآن  برای خاموش شدن .می ماندباقی روشن همچنان  کردن دستگاه،فعال از غیر 

 رفتن حافظه آالرم، دستگاه را یکبار فعال و غیرفعال نمایید.
 

در حین فعال و غیر فعال کردن دستگاه، نباید مجددا آالرم دستگاه فعال شود. در  
 غیر اینصورت چراغ آالرم همچنان روشن می ماند.

 

در صورتی که شارژ دستگاه بیش از حد کاهش پیدا کند، جهت  هنگام قطع برق، 
 د،مدیر ارش پس از ارسال پیامک هشدار خاموشی بهاز آسیب به باتری، دستگاه جلوگیری 

 به صورت خودکار خاموش می شود.
 

  دادن قرارنصب آنتن و SIM CARD  

 برای شروع کار با دستگاه مراحل زیر را حتما به ترتیب انجام دهید.
در . کنید فعال غیر را Pin Code و داده قرار همراه تلفن یک درون را SIM CARD ابتدا -1

صورت نیاز به فعال سازی سیم کارت ابتدا با سیم کارت تماس برقرار کنید تا فعال 
 شود. 

 ریقاز طبا خرید کارت شارژ و ) نمایید شارژ را آن SIM CARD بودن اعتباری صورت در -2
 نیز می توان سیم کارت را شارژ نمود(.  SMS و اپلیکیشن

  بر روی دستگاه، متصل نمایید. Antennaسوکت آنتن را به قسمت  -3

 
 
 
 

 صورت به آن جهت به توجه با دستگاه، روی شده تعبیه محل در را SIM CARD  سپس -4
سیم کارت را از سمت دارای بریدگی  .نمایید اندازی راه را دستگاه و داده قرار صحیح
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عبیه تدر لبه و به صورتی که چیپ اصلی سیم کارت در زیر قرار گرفته باشد در محل 
 .)همانند شکل زیر( شده قرار دهید

 این دستگاه از سایز مینی سیم کارت پشتیبانی می کند. 
حتما سیم آنتن را باز کرده و آنتن را در دورترین فاصله ممکن از چشمی )حداقل  

 در غیر این صورت امکان ایجاد خطا بر روی چشمی وجود دارد. یک متر( قرار دهید.

 در. انجامد می طول به ثانیه 30تا  15 حدود شبکه در SIM CARD شناسایی عملیات -5
 طول به هم دقیقه 2 تا است ممكن زمان این مخابرات طرف از مشکل وجود صورت
 .انجام می شوددستگاه هنگام راه اندازی و روشن شدن  تنها عملیات این اما. انجامد

 یاپراتورها از کدامیک ،سیستم نصبدقیق  محل در شود توجه کارت سیم انتخاب از قبل
 پایداری) دهی سرویس نظر از بهتری شرایط (اول همراه یا ایرانسل)رایتل،  همراه تلفن
  .دارد (سیگنال شدت و شبکه

 

 ریموت كلیدهای معرفی 

  (Disarm) غیرفعال باز قفل 

 (Arm) فعال بسته قفل 

 (ArmStay)  فعال نیمه بیصدا عالمت 

 (Option Relay) گزینشی  باز خروجی صندوق عالمت 

 فعال/غیرفعال کردن دینگ دانگ +  

 

  (Device Setup) راه اندازی دستگاه -1

برای راه اندازی دستگاه، ابتدا دستگاه را در محل مربوطه نصب نمایید. سپس چشمی های 
باسیم )در صورت استفاده(، رله خروجی )در صورت استفاده( و آژیر پیزو را مطابق با راهنمای 

سیم کارت را درون محل سیم بندی انتهای همین دفترچه به دستگاه متصل نمایید. حال 
 فیش آداپتور دستگاه راو پس از اطمینان از درست بودن سیم بندی ها،  مربوطه قرار داده
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 LEDرا به مدت کوتاهی بفشارید و منتظر بمانید تا  On/Offمتصل نمایید. در نهایت کلید 
 Antennaبه صورت ثابت روشن شود. در این حالت، ال دی دی آبی رنگ  Commandسبز رنگ 

ه به معنای اتصال موفق سیم کارت به شبکه موبایل هر سه ثانیه یکبار چشمک خواهد زد ک
  می باشد.

قرمز  LEDدر صورت تحریک چشمی روی دستگاه یا مگنت بیسیم در حالت غیر فعال، چراغ 
برای مدت کوتاهی روشن و سپس خاموش خواهد شد. چشمی روی دستگاه  Alarmرنگ 

 زمان دارد. ثانیهو نیم دو حدود پس از تحریک برای تحریک مجدد نیاز به 

متر می باشد. با توجه به زاویه دید چشمی بهترین  6برد چشمی روی دستگاه تا حدود  
 متر از درب ورودی و بر روی سقف می باشد. 2تا  1مکان برای نصب دستگاه در فاصله 

 

 دستگاه  Setعملکرد کلید  -2

 تعبیه شده بر روی دستگاه برای انجام تنظیمات محدودی به شرح زیر می باشد: Setکلید 

 بیسیم هایست کردن ریموت و سنسور -2-1

کردن ریموت و انواع سنسور بیسیم مانند چشمی، مگنت، دتکتورها و  ستافزودن و برای 
 ل کلیکروی دستگاه را دو بار پست سر هم بفشارید )همانند داب Set... کافی است که کلید 

دستگاه   Commandماوس(. در این حالت دستگاه دو بار پشت سر هم بوق زده و ال ای دی 
 نیز به صورت چشمک زن )دو بار چشمک سریع با وقفه یک ثانیه ای( در می آید. 

ثانیه فرصت دارید تا سنسورها و ریموت ها را به دستگاه بشناسانید. برای این کار  10اکنون 
ریموت را بفشارید. همچنین برای ست کردن سنسورها، یکبار آنها را  یکی از کلید های

تحریک نمایید. با ست شدن هر سنسور یا ریموت دو بوق کوتاه به معنای تایید خواهید 
 شنید.

ریموت ها با توجه به رمزنگاری انجام شده، حتما می بایست از نوع کدهاپینگ و با برند  
مگاهرتز قابلیت ست شدن  433ای بیسیم با فرکانس آریوسیس باشد. اما اغلب سنسوره

 با این دستگاه را دارند.

ده ش ستریموت ها و مگنت بیسیم درب که به همراه دستگاه ارائه می شود، در کارخانه  
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 .مجدد ندارند )مگر در صورت ریست کردن دستگاه(و نیازی به ست کردن 

در محیط احتمال ست شدن دستگاه از آنجایی که در صورت وجود سیگنال های دیگر  
های دیگر وجود دارد، برای اطمینان پس از ست کردن سنسور اقدام به تحریک آن نمایید. 
در صورت روشن شدن ال ای دی مربوط به زون بیسیم بر روی پانل دستگاه، سنسور شما به 

 درستی ست شده است.

احتمال ست شدن دستگاه از آنجایی که در صورت وجود سیگنال های دیگر در محیط  
های دیگر وجود دارد، برای اطمینان پس از ست کردن ریموت اقدام به فعال کردن دستگاه 
از طریق ریموت نمایید. در صورت فعال شدن دستگاه، ریموت شما به درستی ست شده 

 است.

 (super admin)فقط توسط مدیر ارشد یا تغییر رمز عبور مدیران  -2-2

ابتدا وارد اپلیکیشن آریوسیس شده و در ( Admins Passwordمدیران )رمز عبور برای تغییر 
رقمی جدید را در  4مقابل نام دستگاه بر روی آیکن ویرایش دستگاه کلیک کنید. سپس رمز 

 کلید ارسال را قبل از مرحله بعد کلیک ننمایید.  . توجه کنید کهفیلد مربوطه وارد نمایید

ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید. دستگاه ابتدا یک  3ت دستگاه را به مد Setاکنون کلید 
به صورت آهسته و متوالی شروع به چشمک زدن می نماید.  Commandزده و چراغ  بوق

اس ام اس ثبت نام مجدد حال کلید ارسال را در صفحه ویرایش دستگاه کلیک نمایید تا 
دستگاه از دستور تغییر پسورد با یک بوق  ،Setثانیه پس از فشردن کلید  30ارسال شود )

 ممتد خارج می شود(.

و  ”.Password Changed Successfuly“در صورت موفقیت آمیز بودن تغییر پسورد پیامک  
 را دریافت خواهید نمود. ”!Password Change Error“در صورت ناموفق بودن 

 رقمی است. 4رمز عبور مدیران یک عدد  

 دستگاه قابل تغییر است.  Super adminفقط توسط مدیر ارشد یا  این رمز عبور 

 لغو آخرین دستور -2-3

در صورتی که بخواهید آخرین دستور را قبل از به پایان رسیدن زمان آن لغو نمایید، کافی 
 را یکبار فشرده و سپس رها کنید.  Setاست دکمه 
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 )تنظیمات کارخانه( ریست کردن دستگاه -2-4

به مدت  On/Offاه می بایست ابتدا دستگاه را با نگه داشتن کلید برای ریست کردن دستگ
 ثانیه و سپس رها کردن آن خاموش نمایید. یک

دستگاه را کوتاه فشار داده  On/Offرا نگه داشته و در همان حالت کلید  Setسپس ابتدا کلید 
ی شنیده مصدای دو بوغ کوتاه به معنای روشن شدن دستگاه در این هنگام و رها نمایید. 

تا صدای بوق ممتد شنیده شود. در ثانیه(  3)حدود را همچنان نگه دارید  Setکلید شود. 
 این حالت دستگاه ریست شده است و می بایست تنظیمات دستگاه مجدد انجام گیرد.

الزم است ریموت ها و سنسورهای بیسیم مجدد با دستگاه ست  شدن،پس از ریست  
 شود.

 

 اپلیکیشن اندرویدکاربری دستگاه با  -3

اپلیکیشن اندروید آریوسیس، نرم افزار کاملی است که برای کنترل و تغییر تنظیمات دستگاه 
 از راه دور و بدون نیاز به پانل دستگاه طراحی شده است.

 ariosis.irاین نرم افزار را می توانید از طریق اپلیکیشن بازار یا وب سایت آریوسیس به آدرس 
 ایید.دانلود و نصب نم

 

 صفحه اول نرم افزار -3-1

مشابه شکل زیر روبرو می شوید که  "دستگاه های من"پس از ورود به نرم افزار با صفحه 
 لیست دستگاه های تعریف شده با برند آریوسیس را به شما نشان می دهد.

 این صفحه در شکل مشخص شده اند.عملکرد هر یک از اجزای 

ازی رمز عبور ورود به نرم افزار، تغییر رمز ورود، فعال منوی نرم افزار شامل منوهای فعال س
سازی اثر انگشت برای ورود به نرم افزار، راهنمای نرم افزار، درباره نرم افزار و منوی خروج از 

 نرم افزار می باشد.

 



÷ 

                و راه اندازی دستگاهراهنمای نصب 

11 

 

 

     تعریف دستگاه جدید  -3-2

تعریف دستگاه جدید، بر روی کلید + در صفحه اصلی کلیک نمایید. صفحه مانند شکل برای 
لیک بر روی افزودن پیامی به دستگاه که پس از تکمیل و ک زیر نمایش داده خواهد شد

 در صورتو دستگاه در صفحه اصلی اضافه می شود که هوز غیرفعال است. ارسال می گردد 
، نرم افزار اجازه دسترسی و دریافت پاسخ تایید در دستگاه مدیرتعریف شماره سیم کارت 
 به دستگاه را خواهد داد.

در دستگاه نبوده و اولین شماره ای که با دستگاه ، نیازی به تعریف شماره مدیر ارشد برای  
مدیر ارشد در نظر گرفته شده و رمز وارد شده توسط آن شماره نیز به  ست شود، به عنوان

 عنوان رمز مدیران داخل دستگاه ذخیره می گردد.

 منوی نرم افزار

 آیکن دستگاه

 نام دستگاه

 حذف دستگاه

تعریف دستگاه 
 جدید

 ویرایش دستگاه

بروزرسانی شده آخرین وضعیت 
 هدرا نشان می د دستگاه
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در انتخاب سیم کارت موبایل دقت شود که سیم کارتی که شماره آن در دستگاه به عنوان  
 تعریف شده، را انتخاب نمایید.مدیر 

 

 

     ویرایش اطالعات دستگاه -3-3

دستگاه  ویرایش برای تغییر اطالعات و مشخصات دستگاه تعریف شده با کلیک بر روی دکمه
ارد می شوید که قادر به تغییر اطالعات وارد شده و به صفحه ای همانند تعریف دستگاه و

 بروزرسانی خواهید بود. 

تعریف نام 
 دستگاه

شماره سیم کارت 
 داخل دستگاه

انتخاب سیم 
 کارت فعال

انتخاب یک آیکن 
 برای دستگاه

رقمی  4رمز ورود 
 مدیران

ذخیره رمز ورود برای جلوگیری از وارد 
 نمودن رمز در هر بار ورود به دستگاه

کلید افزودن یا 
انصراف از تعریف  بروزرسانی

 یا تغییر دستگاه
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 صفحه وضعیت دستگاه -3-4

 
می شوید که صفحه وضعیت لی وارد صبر روی نام دستگاه در صفحه ا پس از کلیک

رای د. بمی دهنمایش را وضعیت بخشهای مختلف دستگاه در آخرین بروزرسانی  جدیدترین
 و منتظر دریافت پیامک پاسخ بروزرسانی بر روی کلید بروزرسانی وضعیت کلیک نمایید

روز می شود و تاریخ و ساعت بروزرسانی دریافت این پیامک اطالعات صفحه ب زپس ا .بمانید
 در قسمت مربوطه تغییر می یابد.

 تنظیمات دستگاه نام دستگاه

 تنظیمات دستگاه

کلیدهای تغییر 
 وضعیت 

کلید تغییر وضعیت 
 خروجی رله 

 میزان رطوبت

 دمای محل

آخرین وضعیت 
کلید بروزرسانی  دستگاه

آخرین وضعیت 
 دستگاه

 راهنمای نرم افزار
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 تغییر وضعیت دستگاه -

با کلیک بر روی یکی از دکمه های فعال/نیمه فعال/غیر فعال و تایید پیام هشدار می توانید 
عملکرد دستگاه در هر یک از وضعیت ها در نسبت به تغییر وضعیت دستگاه اقدام نمایید.

 د سیستم توضیح داده شده است.بخش عملکر

 فعال/غیرفعال کردن خروجی -

با کلیک بر روی دکمه خروجی و تایید پیام هشدار می توانید نسبت به تغییر وضعیت  
( باشد به معنای در صورتی که خروجی دارای عالمت ساعت ) خروجی )رله( اقدام نمایید.

داشته باشد به معنای دائمی بودن ( لحظه ای بودن خروجی و در صورتی که عالمت پاور )
 آن است. توضیحات مربوط به این دو حالت در بخش تنظیمات خروجی آورده شده است.

 دما و رطوبت -

 دما و رطوبت محیط دستگاه نیز در بخش روبروی کلید خروجی قابل مشاهده است.

 آخرین وضعیت -

، تغییر دهنده وضعیتدر بخش آخرین وضعیت نیز آخرین وضعیت دستگاه، مدیر یا ریموت 
میزان آنتن دهی و شارژ باتری و همچنین قطع یا وصل بودن برق و بلندگو )سبز: وصل و 

 قرمز: قطع( قابل مشاهده است.

 

 تنظیمات دستگاه با اپلیکیشن اندروید -4

     صفحه اصلی تنظیمات -4-1

بر روی  لیککلید بروز رسانی تنظیمات قرار دارد که با کابتدا اصلی تنظیمات، در در صفحه 
ا بآن آخرین تنظیمات سیستم برای شما ارسال و نرم افزار بروزرسانی می شود. در زیر آن 

 ، به صفحه تنظیمات مربوطه هدایت می شوید. هر یک از سربرگ هاکلیک بر روی 

قبل از تغییر تنظیمات در صفحه اصلی تنظیمات و یا هر یک از سایر صفحات، ابتدا بر  
روی بروزرسانی تنظیمات کلیک نمایید تا آخرین تنظیمات تعریف شده برای آن قسمت را 

 دریافت نموده و در اپلیکیشن بروزرسانی گردد.
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آژیر و تایید پیام مربوطه در زیر آن با کلیک بر روی کلیدهای حالت تاخیری، دینگ دانگ و 
 می توانید نسبت به فعال/غیرفعال سازی هر کدام اقدام نمایید. 

 غیرفعال کردن موقت آژیر -

این منو برای غیرفعال سازی موقت آژیر پیزو می باشد. یکی از کاربردهای این پارامتر برای 
لذا برای  زمانی است که آژیر دستگاه مکرر به کار افتاده ولی علت آن مشخص نیست.

جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای همسایگان می توان تا مشخص شدن و رفع علت، آژیر را 
 غیرفعال نمود. 

 (Delay)فعال/غیرفعال کردن تاخیر  -

نی است که شما یکی از سنسورها یا زون ها را به صورت تاخیری احالت تاخیری برای زم
صبر  ،تحریک به مدتی معادل زمان تاخیرتعریف کرده باشید. در این حالت دستگاه پس از 

کرده و در صورت غیر فعال نشدن در این فاصله، شروع به ارسال اس ام اس و تماس و آژیر 
 زدن می کند.

 (    Ding Dong)دینگ دانگ  فعال/غیرفعال کردن -

حالت دینگ دانگ بیشتر در مغازه ها و مکانهایی که مراجعه کننده دارند کاربرد داشته و با 
دستگاه پخش می بازر داخلی صدای بوق از )یا همان ورود و خروج افراد( هر بار تحریک 

 .یا زون دینگ دانگ تعریف شده باشد( رنسوسدر صورتی که )  شود

 این عملکرد فقط در زمان غیر فعال بودن دستگاه عمل می کند. 

بر روی ریموت، با فشردن کلیدهای باز )غیر فعال( و بسته )فعال( به طور همزمان  
 عملکرد دینگ دانگ به صورت موقت فعال یا غیر فعال خواهد شد.

 (    Delay time)تاخیر  زمان -

زمان تاخیر در واقع فاصله زمانی )به ثانیه( قبل از شروع آالرم دستگاه برای زون تاخیری 
 ( توضیح داده شده است.Delay) ریکردن تاخ رفعالیفعال/غاست که در بخش 
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 (    Siren time)  ر آژی زمان -

 پخش آژیر مدت زمانقادر به تغییر  مدت زمان پخش آژیر()  همچنین با انتخاب زمان آژیر
 ثانیه ای قابل تغییر است.  15ثانیه در فواصل  300تا  15زمان آژیر از  خواهید بود. )به ثانیه(

ای را بر سعی کنید برای صرفه جویی در مصرف برق و باتری دستگاه مقدار بهینه ای 
 زمان آژیر در نظر بگیرید.

 

   )سنسورهای باسیم( ات زونمنوی تنظیم -4-1-1

با  اتتنظیمبا ورود به صفحه تنظیمات زون از طریق کلیک بر روی کلید مربوطه در صفحه 
تصویری مشابه شکل زیر روبرو می شوید. این صفحه برای انجام تنظیمات مربوط به 

  سنسورهای بیسیم متصل به هر زون دستگاه می باشد.

کلیدهای ورود به 
صفحه تنظیمات 

 مربوطه

غیر فعال/فعال 
کردن حالت 
 تاخیری

غیر فعال/فعال 
 کردن آژیر

غیر فعال/فعال 
کردن دینگ 

 دانگ

تغییر زمان آژیر و 
 زمان تاخیر

دریافت آخرین 
 تنظیمات
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ا بر روی بروزرسانی تنظیمات کلیک نمایید تا آخرین تنظیمات تعریف شده دستگاه  ابتد 
 دریافت نموده و اپلیکیشن بروزرسانی گردد.

 
تعیین نام/تغییر نوع سنسور و همینطور عملکرد با کلیک بر روی هر یک از زون ها قادر به 

  آن خواهید بود.

ارسال تنظیمات جدید کلیک نموده و پیام  برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید 
 مربوطه را تایید نمایید.

    تعیین/تغییر نام زون -

 کاراکتر فارسی یا انگلیسی تعیین نمایید. 10شما می توانید نام دستگاه را تا 

دریافت آخرین 
 تنظیمات

 انتخاب زون

 تغییر نام زون

انتخاب عملکرد 
 انتخاب نوع زون زون

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید

انتخاب زون 
 تاخیری

انتخاب زون 
 دینگ دانگ
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    عملکرد زون -

نوع عملکرد اصلی برای هر زون در نظر گرفته شده است که الزم است با  5در این دستگاه 
 به جدول زیر و عملکرد مورد نظر نسبت به انجام تنظیمات زون مربوطه اقدام نمایید. توجه

 به هنگام تحریک زون دستگاه رویه عملکرد عملکرد نام
 در این حالت زون به طور کامل غیر فعال می گردد. (Deactiveغیر فعال )
نیمه فعال، عالوه بر در این حالت در صورت تحریک زون در وضعیت فعال و  (Normalنرمال )

پخش آژیر، دستگاه شروع به ارسال اس ام اس و تماس با مدیران و شماره 
 های آالرم خواهد نمود.

در این حالت فقط در حالت فعال آالرم دستگاه بکار می افتد. کاربرد این حالت  (Arm Stayغیر حضوری )
حضور در محل برای عمل نکردن سنسور در زمان نیمه فعال بودن دستگاه و 

 است.
این حالت در هر سه وضعیت فعال، نیمه فعال و غیر فعال آالرم دستگاه را به  (24Hساعته ) 24

کار می اندازد. کاربرد آن نیز برای سنسورهای دود، حرارت و ... می باشد مه 
وظیفه اعالم حریق، یا سایر اعالنات حساس مانند باز شدن درب سنسورها 

(Tamperرا دارند ). 
این حالت نیز در هر سه وضعیت فعال، نیمه فعال و غیر فعال آالرم دستگاه را  (Pedalپدال )

به کار می اندازد. با این تفاوت که آژیر دستگاه به صدا در نمی آید و فقط از 
طریق اس ام اس و تماس به مدیران و شماره های مشخص شده اعالم 

ستی های اعالم سرقت در زمان وضعیت می گردد. کاربرد آن برای پدال و ش
 حضور مانند طالفروشی ها و ... می باشد.

    نوع زون -

 ( به مطلب زیر توجه نمایید:NOیا  NCبرای تعیین نوع زون )

 به طور کلی در بازار دو نوع چشمی و دتکتور وجود دارد. 

 ( که در حالت عادی مثل کلید بسته است.NCیا  Normaly Closedنوع وصل نرمال ) -

 ( که در حالت عادی مثل کلید باز است.NOیا  Normaly Openنوع قطع نرمال ) -

بسته به نوع چشمی به کار رفته در هر زون تنظیمات مربوطه را در این منو برای آن زون 
 انجام دهید.

 به طور همزمان در یک زون نمی توان استفاده کرد.  NOو   NCاز دو نوع چشمی  
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داراست که در صورت قطع سیم یا ارتباط چشمی، دستگاه متوجه این مزیت را  NCنوع  
 موضوع شده و آالرم متناسب فعال می شود.

 بوده و غیر قابل تغییر است. NC، که زون داخلی می باشد حتما باید 1نوع زون  

    انتخاب زون تاخیری و دینگ دانگ -

داده شد را در پایین  زون دینگ دانگ و تاخیری که در قسمت قبل توضیحشمارۀ همچنین 
 همین صفحه می توان انتخاب نمود.

زون تاخیری و دینگ دانگ فقط بر روی زون های نرمال و غیر حضوری قابل اعمال  
 ساعته و پدال کارایی ندارد. 24است و برای زونهای 

برای جلوگیری از ورود غیر مجاز، حتما بعد از زون تاخیری، یک زون نرمال قرار دهید تا  
 در صورت عبور از ورودی و وارد شدن به منطقه بعد، آالرم دستگاه فعال گردد.

   تنظیمات خروجی -4-1-2

این دستگاه دارای یک خروجی رله برای کنترل دستگاه های برقی است که به دو حالت 
 ( قابل تنظیم است. Permanently( و دائمی )Momentaryلحظه ای )

درب بازکن برقی با نیاز به برق لحظه ای و حالت  مانند دستگاه هاییحالت لحظه ای برای 
 دائمی برای المپ و دستگاه هایی که به اتصال دائمی برق نیاز دارند استفاده می شود.

 می توانیدخروجی، پنجره ای نمایش داده می شود که نام با کلیک بر روی در این صفحه، 
 نوع خروجی و نام آن را تعیین نمایید.

 

 تغییر نام خروجی

تعیین نوع 
 خروجی

 کلید اعمال تنظیمات جدید
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برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال تنظیمات خروجی کلیک نموده و  
 پیام مربوطه را تایید نمایید.

   مدیران -4-1-3

ن کلیک نمایید. پس از پس از ورود به صفحه مدیران، ابتدا بر روی بروزرسانی مدیرا
 بروزرسانی بر روی مدیری که می خواهید تغییر دهید، کلیک نمایید.

نام و شماره موبایل مدیر را تعیین نمایید. همچنین می توانید  ددر این قسمت می توانی
 نوع گزارشات و هشدارهایی که مدیر مربوطه می تواند دریافت نماید را تغییر دهید.

    
 زارشات شامل موارد زیر است:انواع گ

 (    Status report) گزارش تغییر وضعیت -

با فعال کردن این گزارش، مدیر مربوطه اس ام اسی مبنی بر تغییر وضعیت دستگاه 
)فعال/نیمه فعال/غیر فعال( و همچنین مدیر یا ریموت تغییر دهنده وضعیت دریافت می 

ه چند مدیر و ریموت فعال دارد برای کنترل کند. این گزارش به خصوص در اماکن اشتراکی ک
 داشتن بر ورود و خروج ها کاربرد دارد.

 انتخاب مدیر

دریافت آخرین 
 تنظیمات
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 (    Setting report) گزارش تغییر تنظیمات -

با فعال سازی این گزارش، در صورت تغییر تنظیمات سیستم توسط هر یک از مدیران، یک 
اس ام اس شامل نوع تنظیمات تغییر یافته و شماره مدیر تغییر دهنده، به مدیر مربوطه 

 ست.ارسال می گردد. این مورد معموال برای مدیر ارشد نیاز ا

 (    .Tel/Spk disconnگزارش قطع تلفن ثابت و بلندگو ) -

در صورت قطع ارتباط تلفن ثابت و بلندگو با دستگاه، این موضوع از طریق اس ام اس به 
اطالع مدیر مربوطه خواهد رسید. همچنین در صورت وصل مجدد، موضوع گزارش می 

 گردد.

 (    Security report) موارد امنیتیگزارش  -

عال نمودن این گزارش در صورت وقوع موارد مربوط به امنیت دستگاه، موارد از طریق با ف
 اس ام اس به اطالع مدیر مربوطه خواهد رسید.

 تعیین نام

شماره موبایل 
 مدیر

انتخاب گزارشات 
 دریافتی مدیر

انتخاب نوع 
هشدار آالرم 
 ارسالی به مدیر

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید
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 (    Power/Bat report) قطع برق و شارژ کم باتریگزارش  -

با فعال نمودن این گزارش در صورت قطع/وصل برق و یا کاهش شارژ باتری دستگاه، موارد 
 ق اس ام اس به اطالع مدیر مربوطه خواهد رسید.از طری

 (    Sim Card charge) دوره ای شارژ سیم کارتگزارش  -

این گزارش برای ارسال دوره ای اس ام اس میزان شارژ سیم کارت دستگاه به مدیر مربوطه 
گزارش دهی به منوی تنظیمات سیم کارت  فاصله زمانیمی باشد. برای انجام تنظیمات 

 کنید.مراجعه 

 (    Detector low Bat) شارژ کم چشمی بیسیمدوره ای گزارش  -

گزارش شارژ کم باتری چشمی بیسیم از دریافت برای فعال/غیر فعال نمودن  گزارشاین 
 طریق اس ام اس به مدیر مربوطه می باشد. 

این گزارش در صورت استفاده از چشمی ها یا دتکتورهای دارای قابلیت ارسال سیگنال  
Low Battery  .که با این دستگاه سازگار باشند کارایی خواهد داشت 

 انواع هشدارهای دریافتی به هنگام فعال شدن آالرم دستگاه شامل موارد زیر است: 

 (    SMS Alarm) هشدار از طریق اس ام اس -

جهت فعال یا غیر فعال کردن دریافت هشدار تحریک دستگاه از طریق اس ام  قسمتاین 
مربوطه می باشد. در مواقعی که آالرم دستگاه فعال شود اس ام اسی شامل  مدیراس به 

 ارسال می گردد.  مدیرزون تحریک شده جهت اطالع و پیگیری به مشخصات هشدار و 

 (    Call Alarm) هشدار از طریق تماس -

 دستگاه از طریقیر فعال کردن دریافت هشدار تحریک جهت فعال سازی یا غ بخشاین 
الرم دستگاه فعال شود تماسی از طریق مربوطه می باشد. در مواقعی که آ مدیر باتماس 

 مدیر مربوطه پخش می گردد.برقرار شده و پیام هشدار برای سیم کارت دستگاه 

کلید ارسال تنظیمات مدیر کلیک نموده و پیام برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی  
 مربوطه را تایید نمایید.
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 (Chirpتنظیمات تک آژیر )چیرپ  -4-1-4

چیرپ صدای تک آژیر، دو تک آژیر و سه تک آژیر است که به ترتیب هنگام فعال، نیمه 
فعال و غیرفعال کردن دستگاه پخش می شود. صدای چیرپ از دو طریق بلندگوی داخلی 

(Internal Speaker( و آژیر پیزو )Piezo .قابل پخش است ) 

می توان محل پخش صدای چیرپ و یا انتخاب گزینه چیرپ در صفحه تنظیمات،از طریق 
 غیر فعال سازی کامل آنرا به صورت جداگانه برای هر وضعیت دستگاه تنظیم نمود. 

یام نموده و پ برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال تنظیمات مدیر کلیک 
 مربوطه را تایید نمایید.

 

 

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید

محل پخش چیرپ 
در حالت فعال 

 کردن

آخرین دریافت 
 تنظیمات

محل پخش چیرپ 
در حالت نیمه فعال 

 کردن

محل پخش چیرپ 
غیرفعال  در حالت

 کردن
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 (Remoteتنظیمات ریموت ) -4-1-5

پس از ورود به صفحه تنظیمات ریموت ها، ابتدا بر روی بروزرسانی تنظیمات کلیک  
نمایش داده شود. پس از صفحه با دستگاه در این  نمایید تا ریموت های ست شده

 ریموتی که می خواهید تغییر دهید، کلیک نمایید. کنار ()سه نقطه  بروزرسانی بر روی

 

 
یک منو شامل دو گزینه حذف و ویرایش نمایش داده خواهد شد. در صورتی که قصد حذف 

مربوطه را تایید ریموت مورد نظرتان را دارید بر روی حذف کلیک نموده و پیام هشدار 
 نمایید.

در صوت نیاز به ویرایش نیز بر روی ویرایش کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات ریموت نمایش 
 داده شود. 

 
 عالوه بر امکان نام گذاری ریموت موارد زیر را نیز می توان برای ریموت تنظیم نمود:

دریافت آخرین 
 تنظیمات

انتخاب ارسال 
گزارش وضعیت 
 به دارنده ریموت

 انتخاب ریموت
 برای ویرایش
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 (    Remote Mobile No)شماره موبایل دارنده ریموت تعریف  -

در این دستگاه جهت امنیت بیشتر ریموت، می توان با وارد کردن شماره دارنده ریموت و 
فعال نمودن ارسال اس ام اس گزارش وضعیت، دارنده ریموت را از فعال، نیمه فعال یا غیر 

.  همچنین در مواقعی که چیرپ فعال شدن سیستم توسط ریموت در اختیارش باخبر نمود
دستگاه توسط ادمین ها غیرفعال شده باشد، دارنده ریموت از این طریق می تواند از تغییر 

 وضعیت دستگاه اطالع پیدا کند.

 (    Remote Status)غیرفعال کردن موقت ریموت  -

ا رمی توانید یک ریموت ست شده  با برداشتن تیک فعال در بخش تغییر تنظیمات ریموت
( نمایید و دیگر نیازی به حذف دایمی ریموت نمی باشد. Deactiveبه طور موقت غیرفعال )

می توانید با گذاشتن تیک ( مجدد نیز از همین طریق Activeدر صورت نیاز به فعال کردن )
 نمایید.  آنکردن  به فعال اقدام

 اشد.کاربرد این منو برای حذف موقت دسترسی یک ریموت تا زمان خاص می ب

 (    Delete Remote)تعریف سطح دسترسی کلیدهای ریموت منوی  -

در صورت نیاز به غیر فعال کردن برخی کلیدها برای دارنده ریموت، می توانید از طریق این 
که  کلیدی از ریموتمی توانید . برای این کار تغییر دهید، سطح دسترسی کلیدها را قسمت

انتخاب کلیدهای 
 فعال ریموت

 تعیین نام ریموت

شماره موبایل 
 دارنده ریموت

فعال/غیرفعال 
 کردن موقت

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید
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نمادهای معادل هر کلید را محدود کنید، را غیرفعال نمایید. می خواهید سطح دسترسی آن 
 درجدول زیر نمایش داده شده است.

  (Disarm) غیرفعال  

 (Arm) فعال  

 (ArmStay)  فعال نیمه  

 (Option Relay) گزینشی  خروجی  
 

  

پیام  نموده وبرای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال تنظیمات جدید کلیک  
 مربوطه را تایید نمایید.

    ارسال پیام تغییر وضعیت به موبایل دارنده ریموت -

به هنگام استفاده از هر ریموت یک اس  در صفحه تنظیمات ریموت و انتخاب اولین گزینه،
ام اس تغییر وضعیت به دارنده آن ارسال می گردد. این گزارش برای امنیت بیشتر و اطالع 

 وت در صورت استفاده غیرمجاز از ریموت در اختیارش می باشد.دارنده ریم

 (RF Zoneتنظیمات زون بیسیم ) -4-1-6

بخش برای تنظیم خصوصیات هر یک سنسورهای بیسیم است. این دستگاه قابلیت  این
سنسور بیسیم را داراست که هر یک از آنها مانند یک زون دارای خصوصیات  15ست کردن 

 مخصوص به خود است. 

پس از ورود به صفحه تنظیمات زون بیسیم، ابتدا بر روی بروزرسانی تنظیمات کلیک  
نمایید تا سنسورهای ست شده با دستگاه در این صفحه نمایش داده شود. پس از 

 کنار سنسوری که می خواهید تغییر دهید، کلیک نمایید. ()بروزرسانی بر روی سه نقطه 

ش نمایش داده خواهد شد. در صورتی که قصد حذف یک منو شامل دو گزینه حذف و ویرای
سنسور بیسیم مورد نظرتان را دارید بر روی حذف کلیک نموده و پیام هشدار مربوطه را 
تایید نمایید. در صوت نیاز به ویرایش نیز بر روی ویرایش کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات 

 سنسور بیسیم نمایش داده شود. 
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 تعیین نام سنسور

دریافت آخرین 
 تنظیمات

انتخاب سنسور 
 برای ویرایش

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید

تعیین نوع 
 عملکرد سنسور

فعال کردن حالت 
 تاخیری

فعال کردن حالت 
 دینگ دانگ
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 عالوه بر امکان نام گذاری سنسور بیسیم موارد زیر را نیز می توان برای آن تنظیم نمود:

 (    RF Det. Action)سنسور بیسیم  حالت )عملکرد( -

عملکرد اصلی  5باسیم بوده و برای انتخاب یکی از زون دقیقا همانند عملکرد  قسمتاین 
 می باشد. مسنسور بیسی

مراجعه ) )تنظیمات زون 4-2برای اطالع در مورد انواع عملکرد به جدول درج شده در بخش 
 نمایید.

 (    Delay)تاخیری  عملکرد -

ذکر شده در بخش قبل، این عملکرد همانند تنظیمات زون باسیم عالوه بر عملکرد های اصلی 
 باعث ایجاد تاخیر در فعال شدن آالرم بعد از تحریک سنسور مربوطه می شود.

این عملکرد فقط بر روی زون های نرمال و غیر حضوری قابل اعمال است و برای زونهای  
 ساعته و پدال کارایی ندارد. 24

ن تاخیری، یک زون نرمال قرار دهید تا برای جلوگیری از ورود غیر مجاز، حتما بعد از زو 
 در صورت عبور از ورودی و وارد شدن به منطقه بعد، آالرم دستگاه فعال گردد.

 (    Ding Dong)دینگ دانگ  عملکرد -

این عملکرد نیز یکی دیگر از عملکردهای دستگاه می باشد که برای اعالم ورود و خروج یا 
و از طریق صدای دینگ دانگ پخش شده از عبور افراد از محل نصب سنسور مربوطه 

 بلندگوی داخلی دستگاه می باشد.

این عملکرد فقط بر روی سنسورهای نرمال و غیر حضوری قابل اعمال است و برای  
 ساعته و پدال کارایی ندارد. 24سنسورهای 

 .این عملکرد فقط در زمان غیر فعال بودن دستگاه عمل می کند 

 (    RF Det. Status)سور بیسیم غیرفعال کردن موقت سن -

( Deactiveمی توانید یک سنسور ست شده را به طور موقت غیرفعال ) با برداشتن تیک فعال،
به  یازدر صورت ننمایید و دیگر نیازی به تغییر تنظیمات مربوط به آن سنسور نمی باشد. 
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 .می توانید باکس فعال را تیک بزنید یز( مجدد نActiveفعال کردن )

یکی از کاربردهای این منو برای غیر فعال کردن سنسور بیسیم با باتری ضعیف برای  
 جلوگیری از خطا تا زمان تعویض باتری می باشد.

برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال تنظیمات جدید کلیک نموده و پیام  
 مربوطه را تایید نمایید.

    (SIM Cardسیم کارت ) صفحه تنظیمات -4-2

ود به این صفحه از طریق منوی پایین در صفحه اصلی تنظیمات بر روی عکس سیم ربرای و
 ( کلیک نمایید تا صفحه مربوطه فعال شود.کارت )

پس از ورود به صفحه تنظیمات سیم کارت، ابتدا بر روی بروزرسانی تنظیمات کلیک  
 نمایید تا اطالعات صفحه بروز شود.

     مشاهده شارژ سیم کارت -

در این قسمت، با کلیک بر روی کلید بروزرسانی، پس از دریافت اس ام اس پاسخ دستگاه 
 میزان شارژ سیم کارت داخل دستگاه در باکس مربوطه نمایش داده می شود. 

 قبل از بروزرسانی میزان شارژ از درست بودن کدهای دستوری اطمینان حاصل نمایید. 

     افزایش شارژ سیم کارت -

افزایش شارژ سیم کارت دستگاه، ابتدا کد شارژ را در باکس مربوطه وارد نموده و بر  برای
روی کلید ارسال کلیک نمایید. نتیجه افزایش شارژ از طریق اس ام اس به شما اطالع داده 

 می شود.

در صورت عدم دریافت اس ام اس پاسخ ازطرف دستگاه، می توانید با بروزرسانی  
 ارت از اعمال کد شارژ اطمینان ححاصل نمایید.مشاهده شارژ سیم ک

 قبل از ارسال کد شارژ از درست بودن کدهای دستوری اطمینان حاصل نمایید. 
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     تغییر کدهای دستوری سیم کارت -

* 1*کد2یا #کد* 1*کد2*کد3کد#برای تغییر کد دستوری مانده حساب کد دستوری را با فرمت 
 *.141*2*1* یا #140*1وارد نمایید. به عنوان مثال #

دریافت میزان شارژ 
 باقیمانده سیم کارت

 ارسال کد شارژ به دستگاه

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید

محل ورود کد 
 رژ سیم کارتشا

کد دستوری مانده 
 شارژ سیم کارت

کد دستوری شارژ 
 سیم کارت

فعال کردن ارسال مانده 
 شارژ به صورت دوره ای

فاصله زمانی ارسال 
 گزارش دوره ای شارژ

تنظیم کد کشور و 
 استانکد شهر/

دریافت آخرین 
 تنظیمات



÷ 

                و راه اندازی دستگاهراهنمای نصب 

31 

 

همچنین برای تغییر کد دستوری شارژ سیم کارت قسمت قبل از کد شارژ را با فرمت 
 *.140* یا *141*2* وارد نمایید. به عنوان مثال *1* یا *کد1*کد2*کد

کدهای دستوری بسته به اینکه از سیم کارت چه اپراتوری استفاده می نمایید، تغییر  
 می کند.

گزارش دوره ای شارژ مربوط به ارسال میزان شارژ باقیمانده سیم کارت از طریق اس ام اس 
این قسمت می توانید بازه ارسال گزارش را تغییر داده به مدیران تعیین شده می باشد. در 

روز قابل تغییر  30روز تا  1دوره ارسال گزارش دوره ای شارژ از  و آنرا فعال یا غیر فعال نمایید.
 است.

برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال کلیک نموده و پیام مربوطه را تایید  
 نمایید.

 تلفن ثابت تنظیمات سیم کارت و -

این قسمت تنظیمات مربوط به تلفن کننده دستگاه می باشد. در این قسمت می توانید کد 
 کشور و شهری که دستگاه در آن قرار دارد را تغییر دهید.

 کد کشور باید با فرمت )کد کشور+( و کد شهر با صفر اول وارد شود. 

 لیک نموده و پیام مربوطه را تاییدبرای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال ک 
 نمایید.

    (Contactsتماسها ) صفحه تنظیمات -4-3

برای ورود به این صفحه از طریق منوی پایین در صفحه اصلی تنظیمات بر روی عکس تلفن 
( کلیک نمایید تا صفحه مربوطه فعال شود. این صفحه برای تعیین شماره تماسهایی )

عال شدن آالرم دستگاه به آنها اس ام اس ارسال شده یا با است که قصد دارید به هنگام ف
 آنها تماس گرفته شود.

پس از ورود به صفحه تنظیمات تماسها، ابتدا بر روی بروزرسانی تنظیمات کلیک نمایید  
 تا اطالعات صفحه بروز شود.

 کنار شماره تماسی که می خواهید تغییر دهید، کلیک نمایید. ()حال بر روی سه نقطه 
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یک منو شامل دو گزینه حذف و ویرایش نمایش داده خواهد شد. در صورتی که قصد حذف 
 تماس مورد نظرتان را دارید بر روی حذف کلیک نموده و پیام هشدار مربوطه را تایید نمایید.

 
در صوت نیاز به ویرایش نیز بر روی ویرایش کلیک نمایید تا پنجره تنظیمات تماس نمایش 

 داده شود. 

دریافت آخرین 
 تنظیمات

انتخاب تماس 
 برای ویرایش
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می توان نوع هشدار نام گذاری تماس تعریف شماره موبایل یا ثابت و  ر امکانعالوه ب

 دریافتی را برای شماره مورد نظر تنظیم نمود.

 (    SMS alarm)اعالم هشدار از طریق اس ام اس  -

ربوطه از به شماره تماس م هنگام آالرم دستگاه، اس ام اس هشدار این باکسبا تیک زدن 
می شود. طریق اس ام اس ارسال

در صورتی که از شماره ثابتی که امکان دریافت اس ام اس ندارد استفاده می کنید، این  
 گزارش را غیر فعال نمایید.

 (    Call alarm)اعالم هشدار از طریق تماس تلفنی  -

این باکس برای فعال سازی اعالم آالرم دستگاه به شماره تماس مربوطه از طریق برقراری 
 می باشد. هشدارتماس تلفنی و پخش صدای 

برای اعمال تنظیمات جدید حتما بر روی کلید ارسال کلیک نموده و پیام مربوطه را تایید  
 نمایید.

   دستگاه صفحه اطالعات -4-4

 مشخصات دستگاه -

مشخصات دستگاه شامل مدل، شماره سریال، شماره سیم کارت داخل در این صفحه 

 تعیین نام تماس

تعیین شماره 
 تماس

نوع هشدار دریافتی تماس 
 تعریف شده به هنگام آالرم

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید
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 دستگاه قابل مشاهده است. GSMماژول  IMEIدستگاه، ورژن فیرمور دستگاه و 

 تاریخ و زمان دستگاه -

 برای تنظیم تاریخ و زمان دستگاه و تایم زون مربوطه می توانید از این قسمت اقدام نمایید.

حتما بر روی کلید ارسال تنظیمات کلیک نموده و پیام برای اعمال تنظیمات جدید  
 مربوطه را تایید نمایید.

 
در صورت وجود مشکل در ارتباط سیم کارت و چشمک زدن سریع ال ای دی آنتن بر  

 روی پانل، موارد زیر را کنترل نمایید:

 قرارگیری صحیح سیم کارت در سوکت مربوطه 

 غیر فعال بودن پین کد سیم کارت 

دریافت آخرین 
 تنظیمات

دریافت دفترچه 
 راهنمای دستگاه

 تغییر تاریخ

 تغییر ساعت

 تغییر تایم زون محلی

کلید اعمال 
 تنظیمات جدید
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 آنتن دهی سیم کارت اپراتور مربوطه در محل دقیق نصب دستگاه 

  اتصال و محکم بودن آنتنGSM در محل خود 

پس از چک کردن موارد فوق و اصالح آنها، ابتدا باتری وسپس برق دستگاه را قطع نمایید. 
صل نموده و عملیات تست را مجدد ثانیه برق دستگاه را جهت راه اندازی مجدد، و 10پس از 

 تکرار نمایید.

 ( مشاهده وقایعLogدستگاه ) 

 دریافتواقعه آخر رخ داده را با تاریخ و زمان آن ذخیره می نماید. برای  60این دستگاه 
اس ام اس زیر را به دستگاه آخرین وقایع رخ داده، در وضعیت غیر فعال بودن دستگاه 

 ارسال نمایید.

 #تعداد*شماره اولین واقعه*log*رمز مدیران*

 واقعه در هر درخواست است. 8تعداد حداکثر  

 تمامی حروف، اعداد و کاراکترهای ارسالی در اس ام اس باید انگلیسی باشد. 

 ام را ارسال می کند( 4واقعه بعد از واقعه  7)دستگاه  log*4*7#*0000*مثال: 

  آی او اساپلیکیشن 

 . و اس هم همانند اپلیکیشن اندروید استآی ااپلیکیشن نحوه کار با 

اپلیکیشن آی او اس آریوسیس نیز همانند سایر برندها به دلیل محدودیت هایی که  
 .قائل شده است دارای تعداد محدودی دستور استآی او اس برای دسترسی به اس ام اس 

ام اس  پس از ارسال هر دستور در اپ آریوسیس، الزم است در اپلیکیشن ارسال اس 
 آی او اس نیز مجدد کلید ارسال را بزنید.

 خاموش کردن دستگاه 

را به مدت یک ثانیه فشار داده و سپس رها نمایید.  On/Offبرای خاموش کردن دستگاه کلید 
پس از شنیدن صدای بوق، دستگاه اس ام اس خاموش شدن را به مدیر انجام داده و سپس 

 به صورت خودکار خاموش می شود.
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 بروزرسانی نرم افزار دستگاه 

درصورتی که بروزرسانی جدیدی برای دستگاه منتشر شود، از طریق اپ موبایل پیامی به 
در حین شما نمایش داده خواهد شد که پس از تایید، عمل بروزرسانی انجام خواهد شد. 

چک کردن عمل بروزرسانی ال ای دی فعال روی دستگاه روشن خواهد شد و تا شروع 
 ات بروزرسانی روشن می ماند. عملی

مگابایت  10قبل از بروزرسانی از موجودی کافی سیم کارت دستگاه برای دانلود حدود  
 دیتا از طریق اینترنت همراه، اطمینان یابید.

الی  10بروزرسانی دستگاه بسته به وضعیت آنتن دهی و سرعت دانلود ممکن است تا  
 ین مدت دستگاه خارج از سرویس دهی خواهد بود.دقیقه به طول انجامد. در طول ا 15

 نقشه سیم بندی 

 



÷ 

                و راه اندازی دستگاهراهنمای نصب 

37 

 

 شرایط ضمانت نامه 

 هییبرگ ضمانت نامه باشند. بد یهستند که دارا یگارانت یدارا ییدستگاه ها -
 است. یبرگ ضمانت نامه ضرور  یهارا یاست جهت استفاده از خدمات گارانت

 خیطبق مدت مشخص شده و از تار  یرز  یطکننده دستگاه را طبق شرا یدتول -
 کارشناس یصکه به تشخ یدر مورد نواقص ی،مندرج در برگ گارانت یشروع گارانت

 یرفع نقص م یگانشرکت، اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور را
 . یدنما
 باتری دستگاه شامل گارانتی نمی باشد. -
 .باشد یدارمیت آن به عهده خر و برگش یرگاهحمل دستگاه تا محل تعم ینههز  -
 :یستقابل اجرا ن یرز  یطضمانت نامه در شرا -

انات اتصال کوتاه و نوس ی،بند یماشتباه در س یزیکی،ف یبآس ی،: هرگونه دستکار الف
 برق
خارج از  یموارد یااز دستگاه  یحصح یراستفاده غ یادستورالعمل  یت: عدم رعاب

 دستگاه  یشده برا یینتع یو استانداردها یسازگار 
 مجاز یندگانبه جز نما یتوسط اشخاص یاشده و  یکه دستکار  یی: دستگاه هاپ
 شوند. یرکننده تعم یدتول
و محل حفاظت شده ندارد.  یاءدرقبال اش یتیمسوول یچگونهکننده ه یدتول -

 باشد. یشده بابت دستگاه م یافتسازنده مبلغ در  یتولئسقف مس
 ندارد. تمیسدر قبال عملکرد نصب کنندگان س یتیمسول یچگونهکننده ه یدتول -
ضمانتنامه  ینمفاد ا یرفتنپذ یاستفاده از دستگاه به معن یا یدخر  -

 .است
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