
 

 

 صنعتی لگزو  گروه
 

 

 

 تماس اتوماتیک ماژول 
 CP401مدل  

 

 

 

 بابت خرید این محصول از شما سپاسگزاریم 

 لطفا با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در ارتقاء محصوالت یاری دهید. 

 

 

 آشنایی با محصول:

تواند توسط ماژول آیفون سیمکارتی در صورتی که در منزل یا محل کار خود نباشید، مراجعه کننده یا مشتری شما می 

لگزو، و تنها با فشوووردن یک شووسووتی زنش، با شووما تماس ترفنی بر رار کند و مکالمه ترفنی داشووته باشووید   م نین این 

 امکان را دارید که از راه دور و از طریق موبایل بتوانید فرمان باز شدن درب را صادر کنید 

به طوری که برای دسوتگاه یک مدیر تعری  می شوود و  بر را فرا م می سوازد  کار 4این ماژول امکان اسوتفاده برای  

ورودی برای اتصووال شووسووتی زنش اسوو  که از  4کاربر را به دسووتگاه معرفی کند  دسووتگاه دارای   4مدیر می تواند 

 طریق اپریکیشن می توان  ر ورودی را به یک کاربر اختصاص داد 



 دستگاه:  ویژگی های

 ی زنش، در صور  نگه داشتن به مد  یک ثانیهستشماره گیری با ش •

 ثانیه 2ی زنش در صور  نگه داشتن به مد  ست طع تماس با ش •

  طع تماس توسط صاحب خانه و توسط موبایل شخصی خود •

 د یقه 2 طع اتوماتیک تماس پس از  •

  ی  ای دیگر  نگام بر رار بودن تماس با یک واحدستعدم کارکرد ش •

 ) در حال نوشتن در برنامه ( اره دیگری را به جای شماره خود جایگزین کند  ر کاربر می تواند شم •

 متعلقات:

 ماژول رسیور عدد 1 ❖

 پور  با سیم( 4*2عدد سوک  مادگی ورودی  ای شستی )دارای  1 ❖

 پور  با سیم(  4*2)دارای  عدد سوک  مادگی ورودی تغذیه، میکروفن و خروجی اسپیکر، کنتاک  رله 1 ❖

 میکروفن )متصل به سوک (عدد  1 ❖

 عدد اسپیکر دارای  اب )متصل به سوک ( 1 ❖

 مشخصات فنی:

 DCیا  ACول   12ولتاژ ورودی  ▪

 آمپر 3)کرید باز( با جریان مجاز    NOفرمان خروجی، کنتاک   ▪

 ول   12فرمان  ای ورودی، ولتاژ  ▪

 راه اندازی:

 (  رار د ید در جه  صحیح)کار  را در خشاب سیمکار  مسی -1

سوووک   ا ورودی )یک سوووک  برای شووسووتی  ای ورودی و سوووک  دیگر برای ورودی تغذیه و خروجی  -2

 مربوطه جا بزنید  سوک  ( را درو میکروفن و اسپیکر اس  کنتاک  رله 

منبع تغذیه را از طریق شوسوتی )یا شوسوتی  ا( به سویم  ای مربوط به  ر ورودی، با رعای  پ ریته )مثب  و   -3

 منفی( متصل کنید 

 ( را متصل کنید AC/DCول   12ولتاژ تغذیه دستگاه ) -4

ثانیه  شومک بزند نشوان  1اگر  ر  LED( شورو  به  شومک زدن کند  )این ANT رمز ) LEDصوبر کنید تا   -5

 ثانیه  شمک بزند نشان د نده آنتن د ی مناسب اس ( 3د نده عدم وجود آنتن د ی اس  و اگر  ر 

 اره موبایل مدیر را به دستگاه معرفی کنید از طریق دستور پیامکی یا اپریکشن شم -6

( یک مرتبه  شومک  OKآبی ) LEDبا ارسوال  ر پیام به دسوتگاه و ارسوال  ر پیام از دسوتگاه به گوشوی ترفن،   -7

 می زند 

 مدیر  م میواند جزء کاربران باشد   کاربر را به دستگاه معرفی کند 4مدیر می تواند شماره موبایل   -8

 در حال  مصرح  رار د ید   ON( دستگاه را با فرمان  1کاربر شماره کاربر )به عنوان مثال   -9

 کند می 1، دستگاه شرو  به شماره گیری موبایل کاربر 1با فشردن شستی ورودی   -10

 دستورهای پیامکی:

 MANAGER=1 تعری  مدیر ) تنها برای یک بار (
 پاک کردن شماره مدیر توسط خودش

رود که نیاز به تعویض شوماره مدیر این دسوتور  نگامی به کار می 
 باشد 

MANAGER=0 

 .MANAGER:09xxxxxxxxx تغییر شماره مدیر توسط خودش

 .N01=09xxxxxxxxx توسط مدیر 1تعری  کاربر شماره 

 .N02=09xxxxxxxxx توسط مدیر 2تعری  کاربر شماره 



 .N03=09xxxxxxxxx توسط مدیر 3تعری  کاربر شماره 

 .N04=09xxxxxxxxx توسط مدیر 4کاربر شماره تعری   

 .=N01 توسط مدیر 1کاربر شماره   حذ 

 .=N02 توسط مدیر 2کاربر شماره   حذ 

 .=N03 توسط مدیر 3کاربر شماره   حذ 

 .=N04 توسط مدیر 4کاربر شماره   حذ 

فعال کردن زنش واحد مورد نظر )بر اسووواس شوووماره کاربر، واحد 
 شود (مربوطه فعال می 

ON 

غیرفعال کردن زنش واحد مورد نظر )بر اسوووواس شووووماره کاربر،  
 واحد مربوطه غیرفعال می شود (

OFF 

 OPEN توسط کاربران باز کردن درب ساختمان با دستور پیامکی

 فعال کردن باز کردن درب با تماس کاربر
 بار زنش، درب را باز می کند  (  3) پس از 

RING ON 

 RING OFF باز کردن درب با تماس کاربرغیر فعال کردن 

 .CHANGE:09xxxxxxxxx تغییر شماره کاربر توسط خودش و جایگزین کردن شماره دیگر
 ?mtn charge موجودی سیم کار  ایرانسل

 ?mci charge موجودی سیم کار   مراه اول
 ?rightel charge موجودی سیم کار  رایتل و تالیا 

 DEFAULT کارکرد  مه کاربر ا توسط مدیرریس  کردن 
 ?USERS گزارش گیری از دستگاه توسط مدیر

 #2*3*4*555*فرستادن کد 

با این دسووتور  ر کد دسووتوری دلخوا ی را می توان از سوویم کار  
 دستگاه فرستاد و نتیجه آن را با پیامک مشا ده کرد

USSD:*555*4*3*2; 

 

به  6تا   1به صوور   دسوتگاه، در صوور  دریاف  تماس از کاربر، ویوعی  خود از جمره ورژن و مقدار آنتن د ی را  

 صور  پیامک اع م می کند 

 

 ی های زنگ درب ورودی یا آیفون:ستکارکرد در هنگام فشار ش

ل توسوط کاربر فعال از  ب  onی  ای ورودی، اگر آن ورودی با دسوتور سوتدر صوور  فشوار داده شودن  ر یک از شو

د یقه از زمان فشوار کرید زمان برای مکالمه در نظر   2شوده باشود، دسوتگاه به کاربر مربوطه تماس می گیرد و حداکثر  

 گرفته می شود 

ی زنش و یا  طع تماس از سووی کاربر، دسوتگاه مکالمه را تمام کرده و آماده پذیرش تماس بعدی  سوتبا فشوار دوباره شو

 می شود 

ی آن، دسووتگاه تماسووی را تفعال نشوودن  ر یک از ورودی  ا توسووط کاربر، با فشووار شووسوو    که در صوووربدیهی اسوو

 بر رار نمی کند 

 

 توجه:

دسوتگاه این شوماره را به عنوان مدیر ذخیره می کند  مدیر  MANAGER=1پس از خریداری دسوتگاه، با ارسوال دسوتور 

می تواند کاربران را تعری  نماید و تغییر د د   م نین پس از تعری  کاربران توسووط مدیر، خود کاربر نیز می تواند 

 شماره دیگری را جایگزین خود نماید 
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