
 SC302کٌترلر لگسٍ هدل SMSخالصِ راٌّوای پٌل دزدگیر ٍ 

 :راُ اًدازی دستگاُ

ْهت  لثل اص ساُ اًذاصی دستگاُ )اتػال هٌثغ تغزیِ تِ دستگاُ( حتوا تَجِ فشهاییذ وِ آًتي سا دس لسوت هشتَطهِ هتػهل وٌیهذ ٍ سهیوىاس  سا دس ج     -1

 دستگاُ آسیة تثیٌذ(غحیح دسٍى خطاب لشاس دّیذ. )دس غیش ایٌػَس  هوىي است 

هثثهت ٍ  ْهت  ج. دس ٌّگام اتػهال آداتتهَس    آهپش ًیاص است 5ٍلت  12تشای ساُ اًذاصی دستگاُ یه هٌثغ تغزیِ ٍلتاط تغزیِ دستگاُ سا هتػل تفشهاییذ.  -2

 هٌفی سا دلت تفشهایذ.

 ّای سٍی دستگاُ تِ ضىل صیش تحشیه هی ضًَذ:LEDتس اص اتػال تاٍس   -3

- LED  لشهضNET  ثاًیِ چطوه تضًذ ًطاى دٌّذُ اتػال دستگاُ تِ ضثىِ هَتایل است. ٍ اگش ّش یه ثاًیِ چطوه تضًهذ ًطهاى    3دس غَستی وِ ّش

دٌّذُ ػذم اتػال دستگاُ تِ ضثىِ هَتایل است. )وِ هوىي است تِ ػلت ػذم ٍجَد ضثىِ هَتایل دس هحیط هحل ًػة دستگاُ یا ٍغل ًىشدى آًتي 

 اضتثاُ تاضذ.( تاضذ  یا جْت سیوىاس 

- LED  لشهضANT .ًطاى دٌّذُ لذس  آًتي دّی است. دس غَس  سٍضي تَدى آًتي دّی خَب ٍ دس غَس  خاهَش تَدى آًتي دّی ؾؼیف است 

- LED  آتیOK  دس غَس  دسیافت ٍ یا اسسال تیام تَسط دستگاُ  ایيLED صًذ.یه تاس چطوه هی 

- LED  سفیذERROR  ضهَد. دس ایهي حالهت دسهتگاُ تهِ طهَس       استثاط تیي تشداصًذُ دستگاُ ٍ ضثىِ هَتایل  سٍضهي ههی  دس غَس  ایجاد اضىال دس

 ضَد تا اگش ایشاد دس دستگاُ ّست  ایشاد تشطشف ضَد.اتَهاتیه سیست هی

ًواییهذ ٍ  ىاس  دسهتگاُ سا هطهخع   ًام دلخَاُ دستگاُ ٍ ضواسُ سیوىاستی وِ سٍی دستگاُ ًػة ًوَدُ ایذ سا ٍاسد ًواییذ ٍ اتشاتَس سیو LEGZOدس اتلیىیطي 

سا تضًیذ. یه تیام اص تلفي ّوشاُ تِ دستگاُ اسسال هی ضَد ٍ دستگاُ سیوىاس  گَضی ضوا سا تِ ػٌَاى هذیش ضٌاسایی هی وٌذ. ٍ یهه   "افضٍدى دستگاُ"دووِ 

 هادُ استفادُ ّستٌذ.آ دستگاُ سا ضٌاسایی وٌذ. حال اتلیىیطي ٍ دستگاُ  تاسخ تِ گَضی ضوا اسسال هی وٌذ تا اتلیىیطي

 بِ ایي ترتیب عول ًوایید: راُ اًدازی دزدگیربرای 

 .تٌظین ّطذاسّا تشسسی تفشهاییذ وِ غیش فؼال تاضٌذ <لثل اص ّش الذاهی اتتذا ٍؾؼیت ّطذاسّای ٍسٍدی سا اص طشیك غفحِ تٌظیوا  

 وٌیذ: خشٍجی هَسد ًظش وِ لػذ داسیذ آطیش تِ آى ٍغل وٌیذ سا اص طشیك اتلیىیطي دس هذ واسی دصدگیش تٌظین ًواییذ. هیتَاًیذ دس دٍ حالت تٌظین الف(

 حالت دایوی: دس غَس  آالسم  خشٍجی تِ غَس  دائوی سٍضي هی ضَد ٍ فمط تا سیوَ  ٍ اتلیىیطي ٍ تیاهه هی تَاى خشٍجی سا لطغ وشد. -1

 ضَد.ضَد. تا سیوَ  ٍ اتلیىیطي ٍ تیاهه ّن لطغ هیدلیمِ سٍضي هی ضَد ٍ سپس لطغ هی 3حالت تایوشداس: دس غَس  آالسم  خشٍجی تِ هذ   -2

شى یها  وِ خشٍجی ّای دستگاُ اص ًَع سلِ ای )ولیذ( ّستٌذ. تٌاتشایي هیتَاًیذ آطیشّایی وهِ داسای اسهیوتَس داخلهی ّسهتٌذ هاًٌهذ سهی       تَجِ داشتِ باشید

تَسد آطیش یها ًَسهاى   آطیشّای خَدسٍیی یا آطیشّای تادی )هَتَسی( سا تِ خشٍجی دستگاُ ٍغل وٌیذ. دس غَستی وِ لػذ استفادُ اص تلٌذگَ سا داسیذ  تایذ اص یه 

 ذ.ساص ّن استفادُ تفشهاییذ تا خشٍجی دصدگیش تَسد آطیش سا ساُ اًذاصی وٌذ ٍ تَسد آطیش ّن تلٌذگَ سا ساُ اًذاصی وٌ

 تؼشیف وٌیذ. "دصدگیش سادُ"ٍسٍدی ّای هَسد ًظش سا وِ لػذ داسیذ سٌسَس چطوی تاسین تِ آًْا ٍغل وٌیذ سا اص طشیك اتلیىیطي دس هذ واسی  ب(

ٍ    "تشای ساُ اًذاصی سٌسَسّای تیسین فمط وافیست سٍی اتلیىیطي ٍسٍدی سا وهِ سٌسهَس چطهوی تیسهین تؼشیهف وهشدُ ایهذ )تخهص           ًحهَُ وهاس تها سیوهَ  

 ( فؼال وٌیذ." را مطالعه بفرماییدسٌسَسّای چطوی تیسین دصدگیش

 (" را مطالعه بفرماییدًحَُ واس تا سیوَ  ٍ سٌسَسّای چطوی تیسین دصدگیش"سیوَ  ّای هَسد ًظش خَد سا دس تِ دستگاُ هؼشفی وٌیذ. )تخص  ج(

 است تِ دستگاُ ٍغل وٌیذ. دستگاُ آهادُ استفادُ است. حاال سیوْای آطیش ٍ چطوی ّای دصدگیش سا طثك ًمطِ ای وِ دس تاال روش ضذُ

 : ًحَُ فعال ٍ غیر فعال کردى دزدگیر

 تَاًیذ اص طشیك سیوَ  ٍ اتلیىیطي ٍ سٌاسیَی صهاًی )اتَسهاتیه( استفادُ وٌیذ.تشای فؼال )هػلح( ٍ غیشفؼال )غیش هػلح( وشدى دصدگیش هی

سا وٌتهشل   4سلهِ خشٍجهی    Dوٌذ. دووهِ  خشٍجی دصدگیش سا لطغ هی Cوٌذ. دووِ دصدگیش سا غیش فؼال هی Bوٌذ. دووِ دصدگیش سا فؼال هی Aدووِ  ریوَت:

 وٌذ.هی

alimo
Textbox
https://bmskala.com/product/sms-controller-sc302/



)سًگ سثض( دس غفحِ اغلی اتلیىیطي ستفادُ وٌیذ. تا ولیهه سٍی ایهي آیىهي     تشای فؼال ٍ غیش فؼال وشدى دصدگیش هی تَاًیذ اص آیىي  اپلیکیشي:

طَد ٍ تا تاییذ ضوا  یه تیام تِ دستگاُ اسسال هی ضَد ٍ دستگاُ یه تاسخ تِ اتلیىیطي اسسال هیىٌذ. ٍ آیىي تهِ ایهي ضهىل     یه تٌجشُ تاییذ ًوایص دادُ هی

 )سًگ لشهض( تغییش هیىٌذ. ٍ ًطاى دٌّذُ فؼال ضذى دصدگیش است. ٍ تشای غیش فؼال وشدى دصدگیش هی تَاًیذ هجذدا سٍی ایي آیىي ولیه وٌیذ.  

تٌظهین سهٌاسیَّای صههاًی تهشای      "تشای فؼال ٍ غیش فؼال وشدى سیستن دصدگیش تِ غَس  اتَهاتیه تش اساس سهٌاسیَی صههاًی تخهص     سٌاریَ :اتَهاتیک با 

 سا هطالؼِ تفشهاییذ. " خشٍجی ّا ٍ دصدگیش

 :تواس دزدگیر

ٍ واستش تشای دستگاُ تؼشیف ضذُ تاضذ )جْت آضهٌایی تها ًحهَُ     گیشد. ٍ دس غَستی وِ هذیش دٍمدس غَس  آالسم دصدگیش تا ضواسُ هَتایل هذیش اغلی تواس هی

وهاستش سا داسد. ٍ اگهش ههذیش تهِ توهاس       4سا هطالؼِ تفشهاییذ( دستگاُ لاتلیت تواس تا ههذیش دٍم ٍ   "هذیشاى ٍ واستشاى دستگاُ"تؼشیف هذیش دٍم ٍ واستش  تخص 

سا ٍاسد وٌذ  دستگاُ تها   1دصدگیش تاسخ ًذّذ  دستگاُ تِ تشتیة تِ هذیش دٍم ٍ تمیِ واستشاى تواس هیگیشد. ٍ دس غَستی وِ ّش وذام تِ تواس تاسخ دّذ ٍ ػذد 

 گیشد.تمیِ تواس ًوی

 :ساعتِ 42ى زٍ

ههَالؼی وهِ دس   اگش لػذ استفادُ اص دصدگیش دس هىاًْایی هاًٌذ جَاّش فشٍضی استفادُ وٌیذ ایي هَؾَع تشای ضوا هفیهذ خَاّهذ تهَد. ضهوا ًیهاص داسیهذ وهِ دس        

 فشٍضگاُ تطشیف داسیذ ٍ دصدگیش غیش فؼال ّست. دس غَس  ٍاسد ضذى ساسق  دصدگیش اهىاى آطیش ٍ تواس سا داضتِ تاضذ.

تٌظین وٌیذ ٍ یه تذال دصدگیش تِ ایي ٍسٍدی  "ساػتِ 24ٍسٍدی دصدگیش "( سا سٍی هذ واسی 4تا  1تشای ایي هٌظَس یىی اص ٍسٍدی ّای دستگاُ )ٍسٍدی ّای 

 ٍغل وٌیذ ٍ ایي تذال سا جایی ًػة وٌیذ وِ تتَاًیذ دس هَالغ اؾطشاسی تا تا تحشیه وٌیذ. تا آالسم دصدگیش فؼال ضَد.

 کاربراى دستگاُ:هدیراى ٍ 

 واستش داضتِ تاضذ وِ یىی اص واستشاى هی تَاًذ تِ ػٌَاى هذیش دٍم دس دستگاُ هؼشفی ضَد. 20هذیش اغلی ٍ  1دستگاُ هی تَاًذ 

 سطَح دسترسی:

خَد ٍ هذیش دٍم ٍ واستشاى سا تِ دستگاُ هؼشفی وٌذ ٍ یا اص دستگاُ حهزف وٌهذ. دس سیسهتن     تَاًدهیتِ توام تٌظیوا  دستگاُ دستشسی داسد ٍ  هدیر اصلی:

 گیشد.دصدگیش  تا فؼال ضذى االسم دصدگیش  دستگاُ تا هذیش تواس هی

ستگاُ حهزف وٌهذ. دس غهَس  اسایهِ     خَد ٍ هذیش اغلی ٍ واستشاى سا تِ دستگاُ هؼشفی یا اص د تَاًدًویتِ توام تٌظیوا  دستگاُ دستشسی داسد اها  هدیر دٍم:

 هجَص تَسط هذیش اغلی سیستن دصدگیش تا هذیش دٍم تواس هی گیشد.

َ     کاربراى: ص تِ ّیچ وذام اص تٌظیوا  دستشسی ًذاسًذ ٍ تٌْا تِ وٌتشل ٍ ًظاس  سلِ ّای خشٍجی ٍ ٍسٍدی ّای دستگاُ دستشسی داسًهذ. دس غهَس  اسایهِ هجه

 واستش اٍل تِ تشتیة تواس هی گیشد. 5تَسط هذیش اغلی سیستن دصدگیش تا 

 ٍیشایص ضواسُ هذیش سیستن  ضواسُ هذیش اغلی سا ٍیشایص وٌذ. <تٌظیوا  سیستن  <هذیش اغلی هیتَاًذ اص طشیك غفحِ تٌظیوا  

 یا آى سا ٍیشایص ًوایذ.ضواسُ هَتایل هذیش دٍم  هذیش دٍم تِ دستگاُ هؼشفی وٌذ  <تٌظیوا  سیستن  <ٍ ّویٌطَس هیتَاًذ اص طشیك غفحِ تٌظیوا  

 .وٌذ یا اص دستگاُ حزف ًوایذتٌظیوا  واستش  واستشاى سا تِ دستگاُ هؼشفی  <هذیش اغلی هیتَاًذ اص طشیك غفحِ تٌظیوا  

 : تٌظین سٌاریَّای زهاًی برای خرٍجی ّا ٍ دزدگیر

سٌاسیَ صهاًی تِ غَس  سٍصاًِ  ّفتگی ٍ هاّاًِ تٌظین ًواییذ. ایي سٌاسیَّا تش سٍی خشٍجی ّایی وِ دس  20هی تَاًیذ  SC302وٌتشلش لگضٍ هذل  SMSتَسط 

 وٌٌذ ٍ ّوچٌیي تشای فؼال ٍ غیش فؼال وشدى سیستن دصدگیش لاتل تٌظین است. واس هی "خاهَش/سٍضي"هذ واسی 

 ضَیذ.سٌاسیَّای تایوش هی دس غفحِ اغلی  ٍاسد غفحِ تٌظیوا تا ولیه سٍی آیىي 
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ّواًطَس وِ دس تػَیش هطاّذُ هی وٌیهذ  تٌجشُ اًتخاب خشٍجی ّا ٍ دصدگیش ًوایص دادُ هی ضَد.  "افضٍدى تایوش جذیذ"دس ایي غفحِ تا ولیه تش سٍی دووِ 

است  صیشا خشٍجهی   ٍ سیستن دصدگیش لاتل تٌظین 3ٍ خشٍجی  2خشٍجی اهىاى ایجاد سٌاسیَ تٌْا تشای 

ًیستٌذ. تس اص اًتخهاب خشٍجهی ههَسد ًظهش ولیهذ ّهای        "خاهَش/سٍضي"دس هذ واسی  4خشٍجی  ٍ 1

اًتخاب "سٍی ّش وذام اص ایي ولیذ ّا  آیىي  هولی اص ًوایص دادُ هی ضَد ٍ تس "خاهَش"ٍ  "سٍضي"

 ًوایص دادُ هی ضَد. "اًتخاب تاسیخ"ٍ  "سٍص

ٍصّای هطخػی اص ّفتهِ یها ّهش سٍص اجهشا ضهَد      دس ایٌجا دس غَستی وِ تخَاّیذ سٌاسیَی تٌظیوی دس س

ولیه وٌیذ تا تٌجشُ اًتخاب سٍصّای ّفتِ تاص ضهَد. اهها دس غهَستی وهِ ههی       "اًتخاب سٍص"سٍی آیىي 

 ولیه وٌیذ. "اًتخاب تاسیخ"خَاّیذ سٌاسیَی هَسد ًظشتاى دس یه سٍص هطخع اص هاُ اجشا ضَد سٍی آیىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس ساػتْای خاظ اص سٍصّای خاغی وهِ ههذ ًظشتهاى     سیستن دزدگیرغیش فؼال وشدى تشای فؼال ٍ 

ّست ّن هی تَاًیذ تِ ّویي غَس  ػول وٌیذ. تا سیستن دصدگیش تِ غَس  اتَهاتیه دس سهاػتْای  

 هطخع ضذُ فؼال ٍ غیش فؼال ضَد.

جذاگاًهِ یهه   تَجِ داضتِ تاضیذ وِ ّش تٌظیوا  تشای سٍضي وشدى ٍ تشای خاهَش وشدى تِ غَس  

 سٌاسیَ هحسَب هی ضَد.

تا اًجام تٌظیوا  ّش سٌاسیَ ٍ ولیه وشدى تش سٍی دووِ اػوال تایوش ایي تٌطیوا  تِ غَس  تیاهه 

تِ دستگاُ اسسال هی ضَد ٍ دستگاُ تاسخ هَسد ًیاص سا تِ اتلیىیطي اسسال هی وٌذ ٍ تِ ایي ضهىل دس  

 اتلیىیطي ًوایص دادُ هی ضَد.

 سٌاسیَ تؼشیف وشدُ این. 5هوحظِ هی فشهاییذ دس ایٌجا ّویٌطَس وِ 



 سٍضي ضَد. 12:50ساػت  16/07/1400دس تاسیخ  2: خشٍجی 1سٌاسیَی 

 سٍضي ضَد. 12:50ضٌثِ ساػت 5ضٌثِ ٍ 2ّش ّفتِ دس سٍصّای ضٌثِ ٍ  2: خشٍجی 2سٌاسیَی 

 سٍضي ضَد. 12:50ّش سٍص ساػت  2: خشٍجی 3سٌاسیَی 

 فؼال ضَد. 14:41صدگیش ّش سٍص تِ جض جوؼِ ّا دس ساػت : سیستن د4سٌاسیَی 

 غیش فؼال ضَد. 07:30: سیستن دصدگیش ّش سٍص تِ جض جوؼِ ّا دس ساػت 5سٌاسیَی 

 تِ ساحتی هی تَاًیذ تا ولیه وشدى سٍی آیىي سطل صتالِ  سٌاسیَ هَسد ًظشتاى سا حزف وٌیذ.

ل بِ دستگاُ، هٌتظر بواًید تا پاسخ دستگاُ بِ اپلیکیشي ارسال شَد ٍ سپس سنٌاریَی  تَجِ داشتِ باشید کِ پس از تٌظین ّر سٌاریَ ٍ ارسا

 بعدی را ایجاد کٌید.

 

 : راُ حل خطاّای احتوالی

 ساُ حل ػلت اضىال وذ خطا

A 
واس  سا دستگاُ سین

 وٌذضٌاسایی ًوی

 واس  داسای تیي وذ است. سین1

 . سین واس  هؼیَب است.2

 ًذاسد.. دستگاُ آًتي دّی 3

دس جْت اضتثاُ لشاس واس  . سین4

 گشفتِ است.

واس  هؼیَب ضذُ . سَوت سین5

 است.

. تیي وذ سین واس  سا حزف وٌیذ. ٍ یا دس یه گَضی تگضاسیذ ٍ 1

 چٌذ تیام تذّیذ یا تواس تگیشیذ تا تَسط ضثىِ ضٌاسایی ضَد.

 . سین واس  سا تؼَیؽ وٌیذ. یا هحل دستگاُ سا تغییش دّیذ.2

 ػال آًتي دستگاُ سا تشسسی وٌیذ.. ات3

واس  سا خاسج وشدُ ٍ هجذدا دس جْت غهحیح دس دسهتگاُ   . سین4

 جا تضًیذ.

 واس  تؼَیؽ ضَد.. سَوت سین5

B 
دستگاُ تاسخ تیاهه 

 دّذضوا سا ًوی

. ضواسُ هذیش تَسط دستگاُ 1

 ضٌاسایی ًطذُ.

. ضواسُ واستش تَسط دستگاُ 2

 ضَد.ضٌاسایی ًوی

 ضاسط ًذاسدسیوىاس   .3

 . ضثىِ هخاتشا  هطىل داسد4

 . ضواسُ هذیش سا غحیح ٍاسد وٌیذ.1

 تایست ضواسُ واستش سا غحیح ٍاسد وٌذ.. هذیش هی2

 . سیوىاس  سا ضاسط وٌیذ.3

. دس غَس  اضىال دس ضثىِ هخاتشا  دستگاُ تِ طهَس اتَهاتیهه   4

 وٌذ تا تِ ضثىِ هخاتشا  ٍغل ضَد.سی استاس  هی

 هشتَطِ تواس تگیشیذ. . تا اتشاتَس5

C 
دستَسا  دیش تِ دستگاُ 

سسٌذ یا دستگاُ دیش هی

 دّذتاسخ هی

 ضثىِ تشافیه داسد. 1

 . آًتي دّی دستگاُ ؾؼیف است2

تِ هحؽ دسیافت تیام تَسط دستگاُ  دستَس ههَسد  . ووی غثش وٌیذ 1

 گشدد.ضَد ٍ تاسخ تِ هَتایل واستش اسسال هیًظش اجشا هی

 سا تغییش دّیذ. هحل دستگاُ 2

 . جْت آًتي دستگاُ سا تغییش دّیذ3

. اص آًتي سین داس استفادُ ًواییذ تا تتَاًیهذ آًهتي سا دس هَلؼیهت    4

 هٌاسة لشاس دّیذ



D 
دس ٌّگام استؼوم 

هَجَدی سین واس  یا ّش 

USSD  ُدیگشی  دستگا

. یا تیام خالی هی فشستذ

 اػذاد هثْن اسسال هیىٌذ.

 اػتثاس سیالی ًذاسد. سین واس  دستگاُ 1

 واس  فاسسی است. صتاى سین2

 . سیوىاس  سا ضاسط وٌیذ.1

 تایذ اًگلیسی یا فاسسی تا حشٍف اًگیسی ضَد.واس  . صتاى سین2

 واس  ایشاًسل: وذ سین

*555*4*3*2# 

 واس  ّوشاُ اٍل:وذ سین

*198*2# 

 سایتل:  واسوذ سین

*720*7*1*3# 

E 
تس اص اسسال دستَس 

لطغ وشدى ٍغل یا 

خشٍجی  دستَس تِ 

سسذ ٍ دستگاُ هی

دّذ. دستگاُ تاسخ هی

اها سلِ خشٍجی هَسد 

 وٌذ.ًظش ػول ًوی

 . سلِ خشٍجی هؼیَب ضذُ.1

-. واستش تِ سلِ دیگشی فشهاى هی2

 دّذ.

 . سلِ هؼیَب سا تؼَیؽ وٌیذ.1

ّهای خشٍجهی  تهِ ههَاسد صیهش      تشای جلَگیشی اص هؼیَب ضذى سلِ

 تَجِ تفشهائیذ:

-الف( دس غَستی وِ تجْیضاتی وِ تِ خشٍجی دستگاُ ٍغل وهشدُ 

یها   آهپش تاضهذ  تایهذ اص سلهِ ووىهی     7وطی تاالی ایذ داسای جشیاى

 تا تِ دستگاُ آسیة ًشسذ. ًواییذاستفادُ  وٌتاوتَس

ّها سا چهه وٌیهذ یها اتػهال      . تٌظیوا  ٍؾؼیت )ههذ( خشٍجهی  2

 ّا سا تشسسی ًواییذ.تجْیضا  تِ خشٍجی

F 
فشهاى تغییش ٍؾؼیت 

خشٍجی دستگاُ غادس 

 ضَد.ًوی

 تٌظیوا  سا تشسسی وٌیذ. تٌظیوا  غحیح ًیست

هوىي است خشٍجی هَسد ًظش سا تِ غَس  ًشم افهضاسی تهِ ٍسٍدی   

ایهذ. دس ایهي حالهت خشٍجهی فمهط اص ٍسٍدی      دستگاُ هتػل وشدُ

 گیشد.دستگاُ دستَس هی

G 
تا دستگاُ فشواًس سیوَ   -1 سیوَ  تؼشیف ًوی ضَد

 ساصگاس ًیست

 سیوَ  وذ ًذاسد -2

 سیوَ  هطىل داسد -3

دستگاُ دس حال اسسال ٍ یا  -4

 دسیافت تیام است

ایشاد  REMOTEهیىشٍسَیچ  -5

 داسد.

 استفادُ ًواییذ. 433MHzاص سیوَتْای فشواًس  -1

دس غَستی وِ سیوَ  تلَتَثی است تایذ اتتذا تشایص وذ تؼشیف  -2

 وٌیذ.

 وَ  یا دووِ ّا سا تشسسی وٌیذ .تاتشی سی -3

غثش وٌیذ تا اسسال یا دسیافت تیام یا تواس تَسط دسهتگاُ تهِ    -4

 تایاى تشسذ. 

 هیىشٍسَیچ تایذ تؼَیؽ ضَد. -5

H 
سٌسَس چطوی تؼشیف 

 ًوی ضَد.

فشواًس سیوَ  تا دستگاُ  -1

 ساصگاس ًیست

 استفادُ تفشهاییذ. 433MHzاص سٌسَسّای چطوی فشواًس  -1

تاتشی یا ٍؾؼیت ولیهذ خهاهَش ٍ سٍضهي سٌسهَس چطهوی سا       -2



 سٌسَس چطوی هطىل داسد -2

دستگاُ دس حال اسسال ٍ یا  -3

 دسیافت تیام است

 یا SENSORهیىشٍسَیچ  -4

REMOTE .ایشاد داسد 

 تشسسی وٌیذ.

غثش وٌیذ تا اسسال یا دسیافت تیام یا تواس تَسط دسهتگاُ تهِ    -4

 تایاى تشسذ. 

 تایذ تؼَیؽ ضَد. هیىشٍسَیچ -5

I 
جْت هثثت هٌفی تاتشی اضتثاُ  -1 تاتشی ضاسط ًوی ضَد

 ٍغل ضذُ

 فیَص ضاسطس سَختِ است. -2

جشیاى دّی تغزیِ )آداتتَس(  -3

 دستگاُ ؾؼیف است

 تاتشی تا دستگاُ ساصگاس ًیست -4

 تاتشی خشاب است. -5

جْت هثثت ٍ هٌفی تاتشی تها جْهت سهَوت هشتَطهِ تطهاتك       -1

 تاضذ.داضتِ 

 ضاسطس دستگاُ تؼَؼ ضَد. تخص فیَص -2

 آهپش استفادُ وٌیذ. 2اص آداتتَس تا جشیاى دّی تاالی  -3

 ٍلت ٍ اص ًَع سشتی اسیذی تاضذ. 12هی تایست تاتشی  -4

 تاتشی تؼَیؽ ضَد. -5

J 
 تلٌذگَ  ًَساى ساص داخلی ًذاسد -1 صًذدصدگیش آطیش ًوی

 اتػاال  آطیش ایشاد داسد -2

 هؼیَب است آطیش -3

 سلِ خشٍجی دستگاُ هؼیَب است -4

دس غَس  اتػال آطیش تِ خشٍجی ّای سلِ دستگاُ  تایذ اص آطیش  -1

استفادُ وٌیذ وِ ًَسهاى سهاصداخلی داضهتِ تاضهذ. یها دس غهَس        

 استفادُ اص تلٌذگَ  اص تَسد آطیش ّن استفادُ وٌیذ.

 .هسیش سیوىطی ٍ ًحَُ سیوثٌذی آطیش سا تشسسی تفشهاییذ -2

 آطیش سا تؼَیؽ وٌیذ -3

 سلِ خشٍجی دستگاُ تایذ تؼَیؽ ضَد. -4

 

 

 تَجِ:

 * ّشگض دستگاُ سا تذٍى آًتي سٍضي ًىٌیذ.

 وِ سین واس  هَسد ًظش  فؼال ٍ تذٍى تیي وذ تاضذ. ) ٍ دس غَس  اػتثاسی تَدى  ضاسط اػتثاس ًیض داضتِ تاضذ. ( تفشهائیذدلت * 

 )صتاى سیوىاس  دستگاُ اًگلیسی تاضذ( اتشاتَس تا هطتشن سا تِ غَس  حشٍف اًگلیسی اًتخاب ًواییذ.دس تٌظیوا  سین واس   استثاط * 

را در ساایت باازار یاا     "لگسٍ"جْت دریافت اپلیکیشي هی تَاًید از طریق هارکت ّای بازار ٍ هایکت اقدام بفرهایید. فقط کافیست کلوِ 

 هایکت جستجَ ًوایید.

را در سایت آپارات جستجَ  "لگسٍ"ی اپلیکیشي لگسٍ هی تَاًید از طریق سایت آپارات اقدام بفرهایید. کلوِ جْت هشاّدُ ٍیدئَی راٌّوا

 ًوایید.

 45696815990شوارُ تواس پشتیباًی:              در اپلیکیشي داًلَد ًوایید. راٌّوای کاهل را هی تَاًید از طریق هٌَی   ِدفترچ
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