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  اهگستداز استفاده يراهنما هچدفتر

 TI44 تايمر هفتگي  با اس ام اس

  

 

 

  دار سازه فن آورم تكشر
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 ����راهنماي راه اندازي و استفاده از دستگاه 

مفيد تر بودن دستگاه لطفا پيش از استفاده از دستگاه، دفترچه  و نتخاب شما جهت استفاده راحت تربا تشكر از حسن ا  

 .تماس حاصل فرماييد 021-77610781در صورت هرگونه نياز به راهنمايي لطفا با شماره  .نما را به دقت مطالعه نماييدراه

  :امكانات دستگاه

 سخت افزاري

  NCو   NOآمپري  7رله   2 �

  NOآمپري  7  رله 2 �

  يحالت مختلف براي هر ورود 3و قابليت تعيين  عدد ورودي با قابليت اتصال انواع سنسور 4 �

  آمپر2ولت  12منبع تغذيه  �

  نرم افزاري

  شماره فرعي براي كنترل دستگاه 4شماره اصلي و  1امكان تعريف نمودن  �

  امكان تعيين و تغيير كلمه عبور جداگانه برا ي هريك از شماره ها از طريق پيامك �

  امكان تغيير شماره ها از طريق پيامك �

 آمپر 7 خروجي رله  2تعريف برنامه زمانبندي هفتگي براي  �

  كنترل ورودي ها �

  كنترل خروجي ها �

  ورودي هااطالع از وضعيت  �

  خروجي هااطالع از وضعيت  �

  )مجزا، دزدگير، كليد قطع و وصل( نواعتعيين حالت ورودي به يكي از ا �

  امكان فعال و غير فعال نمودن با ريموت كنترل استاندارد �

  )پيغام 50(دستگاه تغيير پيامكهاي دريافتي از  �

  و روشن شدن دستگاه وضعيت آنتن دهياطالع از  �

  كاربردها

 تابلو هاي برق برنامه ريزي براي  �

  اطالع رساني خطاهاي تابلو از طريق پيامك و تماس تلفني �

 اتصال به سيستمهاي آبياري و سيستمهاي حرارتي گلخانه ها �

 برنامه ريزي براي  روشن و خاموش كردن سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي برقي �

 يزي براي كنترل سيستمهاي استخر ، سونا و روشنايي ويالهابرنامه ر �
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 )بازگشت به تنظيمات كارخانه(راه اندازي اوليه دستگاه 

 .باز نماييد مطابق شكل زير  ابتدا دستگاه را خاموش نموده درب دستگاه را 1-1

 

بعد از قرار دادن . د قرار دهيدرا آزاد نماييد تا بتوانيد سيم كارت را در محل خومحل سيم كارت پيچها را باز كرده  1-2

 . خارج شدن سيم كارت مطمئن شويد حكم شدن اهرم و عدممسيم كارت از 

 

  ).توجه نماييد درخواست پين كد براي سيم كارت غير فعال شده باشد(

 .منتقل نموده و دستگاه را روشن نماييد resetجامپر موجود را به حالت  1-3
 

 
،پيامكي ) چشمك زدن سريع به آرام تبديل ميشود(باط دستگاه با مركز تلفن همراهدر اين حالت بعد از برقراري ارت  1-4

 .به شماره اصلي موجود در حافظه دستگاه ارسال خواهد شد "انجام شد اصليبازگشت به تنظيمات "حاوي متن 

  .يدارسال نماي براي تغيير شماره اصلي از شماره مورد نظر پيامكي با ساختار زير به شماره دستگاه  1-5

+++++++++*989*5*1234*  

به شماره اصلي  "شماره تلفن اصلي تغيير كرد"در صورت دريافت دستور فوق توسط سيم كارت موجود در دستگاه پيامك 

  .ذخيره شده ارسال خواهد شد

  .در نظر گرفته شده است 1234توجه داشته باشيد كلمه عبور به طور پيش فرض 

  .را به موقعيت قبلي بازگردانيددستگاه را خاموش نموده و جامپر   1-6

الزم به ياد . مي باشد    *رمز*دستور*داده*كليه دستورهاي ارسالي به دستگاه داراي ساختاري به شكل         

آوري است كه شماره ارسال كننده دستور به عنوان نام كاربري تلقي شده و در صورت تعريف نشده بودن، دستگاه 

  .هد كرددستورات ارسالي را اجرا نخوا

ايرانسل يا همراه اول مي توانيد از سامانه آسان پرداز با شماره تلفن  جهت شارژ نمودن سيم كارت اعتباري  

  .تماس حاصل نموده و مطابق راهنماي صوتي نسبت به شارژ سيم كارت خود اقدام نماييد 021- 8734
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  دستورات كنترلي دستگاه

  توضيحات  داده هاي قابل قبول  عملكرد  دستور

  غير فعال كردن ورودي ها  0

  1ورودي شماره :1تمامي ورودي ها     :0

  3ورودي شماره :3      2ورودي شماره :2

  4ورودي شماره :4

  با وارد كردن شماره ورودي دستگاه آن ورودي را غير فعال مي كند

  "غير فعال شده* ورودي ": پاسخ دستگاه

  فعال كردن ورودي  1

  1ودي شماره ور:1تمامي ورودي ها     :0

  3ورودي شماره :3      2ورودي شماره :2

  4ورودي شماره :4

  با وارد كردن شماره ورودي دستگاه آن ورودي را فعال مي كند

  "فعال شده*  ورودي ": پاسخ دستگاه

  روشن كردن خروجي  2

  1خروجي شماره :1تمامي خروجي ها      :0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4شماره  خروجي:4

  با وارد كردن شماره خروجي دستگاه آن خروجي را فعال مي كند

  "روشن شده* خروجي ": پاسخ دستگاه

  خاموش كردن خروجي  3

  1خروجي شماره :1تمامي خروجي ها      :0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4خروجي شماره :4

  غير فعال مي كند با وارد كردن شماره خروجي دستگاه آن خروجي را

  "خاموش شده* خروجي ": پاسخ دستگاه

  اطالع از وضعيت خروجي  4

  1خروجي شماره :1تمامي خروجي ها      :0

  3خروجي شماره :3       2خروجي شماره :2

    4خروجي شماره :4

  دستگاه روشن يا خاموش بودن وضعيت خروجي ها را اعالم مي كند

  فقط شماره اصلي ميتواند شماره اصلي را تغييردهد  *1234*5*989+++++++++*  تعويض شماره اصلي  5

  فقط شماره اصلي مي تواند شماره جديدي را اضافه نمايد  *1234*6*989+++++++++*  اضافه كردن شماره فرعي  6

  فقط شماره اصلي مي تواند يكي از شماره ها را حذف نمايد  *1234*7*989+++++++++*  حذف كردن شماره فرعي  7

  *1234*8*0*  ارسال شماره ها  8
كليه شماره هاي موجود در حافظه توسط دستگاه به شماره اصلي 

  فرستاده مي شود

  رقم تعويض نمايد10-4هر شماره فقط ميتواند رمز خود را از  *1234*9*++++*  تغيير رمز  9

  مي كنددستگاه وضعيت هر ورودي را جداگانه ارسال   *1234*14*0*  اطالع از وضعيت وروديها  14

  قويترين آنتن دهي: 10ضعيفترين آنتن دهي       : 0  *1234*15*0*  اطالع از وضعيت آنتن دهي  15

16  
تنظيم حالت ارتباط ورودي با خروجي 

  مربوطه
  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد مراجعه شود 5 به صفحه

  *1234*17*+++*  تنظيم زمان تاخير  17
ثانيه 250تا  1دي ها بعد از تحريك از زمان غير فعال كردن موقت ورو

  ) 7 توضيحات بيشتر در صفحه(قابل تغيير است

  ريموت كنترل اتصالتنظيم   18
  غير فعال نمودن ريموت: 0

 فعال نمودن ريموت: 1
  )مراجعه شود 8به صفحه (فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد

  ه اصلي قابليت دسترسي داردفقط شمار *1234*19*0*  برنامه دستگاهVersionارسال   19

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد مراجعه شود  9به صفحه   تغيير پيامهاي پيش فرض دستگاه  20

  مراجعه شود 10به صفحه   2تايمر براي خروجي   21
دقيقه روشن  999دقيقه تا 1را مي توان براي مدت دلخواه از  2خروجي 

  نمود

  خروجي لحظه اي  22
       2خروجي شماره : 2       1ماره خروجي ش: 1

   4خروجي شماره : 4        3خروجي شماره :3

ثانيه  1دستگاه آن خروجي را به مدت  ،با وارد كردن شماره خروجي

  روشن و سپس خاموش مي كند

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد  مراجعه شود 10به صفحه   تنظيم ساعت و روز  23

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد  مراجعه شود 11به صفحه   وجي سومبرنامه ريزي خر  24

  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد  مراجعه شود 12صفحه به   برنامه ريزي خروجي چهارم  25
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26  
فعال و غير فعال كردن برنامه 

  اتوماتيك
  فقط شماره اصلي قابليت دسترسي دارد  مراجعه شود 12به صفحه 

        

  

  )16دستور شماره (م حالت ارتباط ورودي با خروجي مربوطه تنظي

حالت زير دارا  3با استفاده از اين دستور شماره اصلي تعريف شده به دستگاه، امكان تعيين حالت ورودي ها را در 

  :ميباشد

 )مجزا بودن ورودي از خروجي(حالت معمولي  •

 حالت دزدگير •

 حالت كليد •

ورودي اول و خروجي ( .خواهد بود قابل كنترل متناظرورودي  با جيخرو هردر حالت كليد توجه شود * 

و به طور پيش  )ورودي چهارم و خروجي چهارم/ورودي سوم و خروجي سوم/وجي دومورودي دوم و خر/اول

  .تعريف شده است معموليفرض حالت 

  :تعيين حالت ورودي ها

مي توان حالت ورودي و * 1234*16+**+++++++براي تعيين حالت ورودي ها با ارسال پيامي به صورت 

  .رقمي ارسالي داراي مشخصات ذيل ميباشد 8عدد . خروجي متناظر را مشخص نمود

 

  ورودي  خروجي  حالت كاركرد

  0  0  )مجزا(معمولي 

  0  1  كليد

  1  0  دزدگير
  

      + + + + + + + +  

  4ورودي                                                                          1خروجي    

  3ورودي                                                                          2خروجي    

  2ورودي                                                                          3خروجي    

            1ورودي                                                                          4خروجي    
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  خروجي سوم  خروجي دوم  خروجي اول  حالتهاي مختلف تعيين ورودي و خروجي
خروجي 

  چهارم

ورودي 

  اول

  ***  ***  ***  00000000  حالت مجزا

  ***  ***  ***  10000000  حالت كليد

  ***  ***  ***  00001000  حالت دزدگير

 ورودي

  دوم

  ***  ***  00000000  ***  حالت مجزا

  ***  ***  01000000  ***  حالت كليد

  ***  ***  00000100  ***  حالت دزدگير

ورودي 

  سوم

  ***  00000000  ***  ***  حالت مجزا

  ***  00100000  ***  ***  حالت كليد

  ***  00000010  ***  ***  حالت دزدگير

ورودي 

  چهارم

  00000000  ***  ***  ***  حالت مجزا

  00010000  ***  ***  ***  حالت كليد

  00000001  ***  ***  ***  حالت دزدگير

  .ا مشخص نمودها ر وروديهمه پيامك وضعيت  1ورودي ها بايد فقط با  حالتتوجه شود براي تعيين *

  .نمي باشد 1ه توسط دستور شمارورودي ها دوباره اگر ورودي ها در حالت كليد و دزدگير تنظيم شوند نيازي به فعال سازي *

بصورت پيامك  01010010براي مثال براي تعيين ورودي اول و سوم در حالت دزدگير و ورودي دوم در حالت كليد بايد شماره   

ارسال دستور  اعمالبه منظور تاييد  “ link” 01010010 كه دستگاه پاسخي بصورت .ارسال شود* 1234*16* 01010010*

  .خواهد كرد

در اين حالت ورودي با خروجي ارتباط نداشته و تمامي ورودي ها و خروجي ها بصورت كامال مجزا قابل  :)مجزا(حالت معمولي 

  .ورودي ها دستگاه به شماره ها با ارسال پيامك اطالع خواهد داد با تغيير وضعيت.كنترل و دسترسي مي باشد

. به آژير متصل گردد اولخروجي كشي گشته و سيم  NC(Normally close)در اين حالت ورودي بايد بصورت  :حالت دزدگير

فعال  اول خروجيدر اين حالت ) Motion detectorبه عنوان مثال توسط (قطع گردد  به هر عنوان اگر سيم دزدگير يا ورودي

ني برقرار تماس تلفهمه شماره ها به ترتيب  ابدر ضمن  ،نمودهبه شماره هاي موجود در حافظه پيامك ارسال  نيز دستگاه و مي شود

  .شماره ها پاسخ دريافت نكند اين كار به صورت گردشي ادامه مي يابداز  از يكي نيكهاتا زممي شود و 

به تغييرات مجدد ورودي پاسخ نخواهد داد و نيز در ) 17قابل تنظيم توسط دستور شماره (ورودي فعال شده تا سپري شدن زمان تاخير

  .بودبصورت فعال خواهد  اولاين زمان خروجي 

  .حساس مي باشد) اتصال باز(به حالت قطع ) حالت اتصال كوتاه(بايد توجه شود كه ورودي دزدگير فقط به تغيير وضعيت از وصل 

  



  

 

  :سيم بندي پيشنهادي براي اتصال دزدگير و سنسور به دستگاه بصورت ذيل مي باشد

  

   RELAY(NC)                                        وجيخر  

                                                                                                                                           

                                                                                                               ��& 'AC 

  

به هم متصل مي شوند و براي روشن و خاموش  on/offدر اين حالت ورودي و خروجي مربوطه به صورت  :حالت كليد

در اين حالت با . كردن وسايل برقي بصورت همزمان هم از طريق پيامك و هم از طريق كليد موجود در محل كاربرد دارد

در ضمن براي اطالع از روشن يا . اه به شماره ها ارسال نخواهد شدقطع و وصل كليد هيچ پيام يا تماسي از طرف دستگ

الزم به ياد آوري است كه با استفاده . استفاده نماييد 4خاموش بودن لوازم برقي متصل به دستگاه مي توانيد از دستور شماره 

  .ماييدمي توانيد از راه دور لوازم برقي خود را روشن و يا خاموش ن 3و  2از دستورهاي شماره 

  

  ��+*دستگاه ورودي دوم ولت به  220سيم بندي پيشنهادي براي اتصال كليد و يك عدد المپ 

  

                                                                                                 

 ON/OFF SW+*CH                                                                                                                                   

                                                                                                            ��&' AC 

در حالت . مي باشد) به غير از حالت كليد(بودن ورودي ها اين پارامتر براي تنظيم زمان غيرفعال : تنظيم زمان تاخير

آژير به صدا در خواهد آمد و نيز در اين زمان دستگاه به تحريك )رله اول(دزدگير با فعال شدن دزدگير به مدت تعريف شده 

دستگاه . انيه تغيير دهيدث 250تا   1بسته به ميزان دلخواه مي توانيد مدت زمان آژير را از . دوباره ورودي پاسخ نخواهد داد

  .زمان تعيين شده توسط شما را دوباره به شما اطالع خواهد داد

   .از مدت زمان تاخير اطالع داشته باشيد *1234*17*0*مي توانيد با  استفاده از ارسال دستور 
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  :) )بتا(β به عنوان مثال ريموت(نحوه اتصال ريموت كنترل استاندارد

 .نماييدل دزدگير تنظيم را در حالت كنتر  1ريموت  - 1

2 - NO  رلهA    فقط ورودي آخر براي ريموت در نظر (.متصل كنيد )چهارم ( آخررا به ورودي   1دستگاه ريموت

 .)گرفته شده است

 16توسط دستور شماره ) 1به عنوان مثال ورودي (حالت دزدگير را براي ورودي مورد نظر  - 3

 .تعيين نماييد*) 1234*16*00001000(*

 .تعريف نماييد*) 1234*18*1(*از ريموت را براي دستگاه با ارسال پيامك استفاده  - 4

دستگاه بطور خودكار ورودي هايي را كه به حالت دزدگير تعريف شده اند را شناسايي كرده و توسط ريموت  - 5

 .غير فعال مي نمايد/فعال

 چهارميامك مربوط به ورودي و په دشسيستم دزدگير فعال و غير فعال  ،ريموت Bو  Aحال با فشار دادن دكمه  - 6

  .ارسال خواهد شداصلي به شماره 

  مثالهايي از دستورات مختلف قابل ارسال به دستگاه از شماره اصلي ثبت شده

  دستور ارسالي  عملكرد  رديف

  *1234*9*987654*  987654تغيير رمز شماره اصلي به   1

2  
به شماره 0935++++580اضافه كردن شماره 

  هاي فرعي
*++++++++989*6*987654*  

  *987654*0*2*  غير فعال كردن ورودي دوم  3

  *987654*2*4*  4روشن كردن خروجي   4

  *987654*8*0*  ارسال كل شماره هاي حافظه  5

 

پس از ارسال هر دستور مدتي براي دريافت پيغام تاييد يا عدم تاييد از دستگاه منتظر بوده و دوباره دستور : توجه

اين مدت بسته به ترافيك شبكه تلفن همراه مي تواند از چند ثانيه تا چند دقيقه نيز متغير . دخود را ارسال نمايي

  .باشد
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 ليست پيامكهاي پيش فرض دستگاه

 

شماره 

  پيامك
  متن پيش فرض

شماره 

  پيامك
  متن پيش فرض

  همه ورودي ها غير فعال شده  26  رمز اشتباه است  0

  غير فعال شدهورودي اول   27  دستور اشتباه است  1

  ورودي دوم غير فعال شده  28  رقم باشد 10تا  4رمز بين   2

  ورودي سوم غير فعال شده  29  تغيير رمز  3

رقم باشد مانند  12شماره تلفن بايد   4

989121234567 

  ورودي چهارم غير فعال شده  30

  همه ورودي ها فعال شده  31  5

  عال شدهورودي اول ف  32  شماره تلفن اصلي تغيير كرد  6

  ورودي دوم فعال شده  33  عدد مي باشد 5حداكثر تلفنها   7

  ورودي سوم فعال شده  34  شماره تلفن اضافه شد  8

  ورودي چهارم فعال شده  35  شماره تلفني براي حذف وجود ندارد  9

  ورودي اول قطع شده  36  شماره تلفن حذف شد  10

  قطع شده ورودي دوم  37  بازگشت به تنظيمات اصلي انجام شد  11

  ورودي سوم قطع شده  38  پيام تغيير كرد  12

  ورودي چهارم قطع شده  39  دستگاه روشن شد  13

  ورودي اول وصل شده  40  شده اتوماتيكخروجي سوم   14

  ورودي دوم وصل شده  41  شده دستيخروجي سوم   15

  ورودي سوم وصل شده  42  همه خروجي ها روشن شده  16

  ورودي چهارم وصل شده  43  خروجي اول روشن شده  17

  خروجي اول روشن و خاموش شد  44  خروجي دوم روشن شده  18

  خروجي دوم روشن و خاموش شد  45  خروجي سوم روشن شده  19

  خروجي سوم روشن و خاموش شد  46  خروجي چهارم روشن شده  20

  خروجي چهارم روشن و خاموش شد  47  همه خروجي ها خاموش شده  21

  شده خروجي چهارم اتوماتيك  48  شدهخروجي اول خاموش   22

  شده دستيخروجي چهارم   49  خروجي دوم خاموش شده  23

  -  50  خروجي سوم خاموش شده  24

  -  51  خروجي چهارم خاموش شده  25

  :براي تغيير پيامهاي پيش فرض به پيام دلخواه دستوري به صورت زير به دستگاه ارسال نماييد

  *1234*20*شماره پيامك پيش فرض*تركاراك 20پيام دلخواه حداكثر تا 

چراغ حياط "به  20وصل نموده ايد مي توانيد با تغيير پيامك شماره  4براي مثال اگر چراغ حياط خانه خود را به خروجي شماره 

  .با روشن كردن خروجي چهار پيام فوق را دريافت نماييد"روشن شد

 .توجه نماييد هر خط فاصله يك كاراكتر محسوب خواهد شد



�& 

 

  :2تايمر براي خروجي 

روشن نمود كه ) دقيقه( tمي باشد مي توان خروجي دوم را به مدت دلخواه *  t*21*1234*با اين دستور كه مطابق فرمت   

دستگاه پس از روشن نمودن خروجي دوم . پس از سپري شدن اين زمان دستگاه بطور اتوماتيك خروجي دوم را خاموش خواهد نمود

همچنين پس از گذشت زمان اعالم شده، . ول اطمينان از عملكرد صحيح، با ارسال پيامك اطالع رساني خواهد كردپيامكي به منظور حص

  .دستگاه خروجي را خاموش كرده و دوباره پيامك خاموش كردن را ارسال خواهد كرد

  .اين دستور فقط و فقط براي خروجي دوم تعريف شده است: توجه    

  .دقيقه روشن و پس از اين مدت خاموش خواهد نمود 30دستگاه خروجي دوم را به مدت * 1234*21*30*با ارسال دستور :  مثال

  :خروجي لحظه اي

براي مثال با ارسال دستور . ثانيه روشن و خاموش نمود 1با استفاده از اين دستور مي توان خروجي مورد نظر را به مدت   

مبني بر ) 47- 44پيامك شماره (و فقط يك پيامك . خاموش خواهد شد ثانيه روشن و سپس 1خروجي سوم به مدت * 1234*22*3*

  .روشن و خاموش شدن خروجي مورد نظر ارسال خواهد شد

  .استفاده نمود Start/ Stopبا اين دستور مي توان براي اتصال دستگاه به مدار فرمان به منظور عملكرد   •

 .روشن و خاموش مي شوند را كنترل كرد) مانند كولر گازي(شستي همچنين مي توان دستگاههايي را كه فقط با فشار دادن يك  •

  :تنظيم ساعت و روز

ساعت و روز دستگاه تنظيم شده توجه داشته باشيد كه . با استفاده از اين دستور مي توانيد ساعت و روز دستگاه را تعيين نماييد •

اطمينان حاصل * 1234*23**ا استفاده از دستور است فقط كافي است در اولين راه اندازي از درست بودن ساعت دستگاه ب

  .دچار مشكل خواهد شدبرنامه زماني  در غير اين صورت سيستم شما در انجام اتوماتيكگردد، 

پارامترها را مي . بايد به دستگاه ارسال نماييد* 1234*23*+++++*براي تعريف روز و ساعت دستگاه دستوري به شكل كلي  •

  .ر انتخاب كنيدتوانيد از طريق جدول زي

  

را به * 1234*23* 11035*صبح باشد بايد دستور  10:35اگر زماني كه ساعت را تعريف مي كنيد شنبه ساعت  :1مثال

  .دستگاه ارسال نماييد

  .شنبه مي باشد 3روز  21:09نشان دهنده ساعت * 1234*23*42109*دستور : 2مثال

  .را به دستگاه ارسال نماييد* 1234*23**جهت اطالع از ساعت و روز دستگاه دستور  •

*++  ++  +*23*1234*  

  1  2  3  4  5  6  7  ساعت  دقيقه

عه  23الي  00  59الي  00
جم

به  
شن
ج 
پن

به  
شن
ار
چه

  

به
شن
ه 
س

  

به
شن
و 
د

  

به
شن
يك

  

به
شن
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  :برنامه ريزي خروجي سوم

در اين  به دستگاه ارسال شود كه* 1234*24*+++++++++*براي تنظيم خروجي سوم الزم است دستوري بصورت 

  :دستور داده ارسالي داراي مشخصات زير مي باشد

*++++  ++++  +*24*1234*  

ساعت و دقيقه 

  خاموش شدن

ساعت و دقيقه 

  روشن شدن
7  6  5  4  3  2  1  

عه  2359الي  0000  2359الي  0000
جم

به  
شن
ج 
پن

به  
شن
ار
چه

  

به
شن
ه 
س

  

به
شن
و 
د

  

به
شن
يك

  

به
شن

  

  

  عدد اول نشان دهنده روز 

  دي نشان دهنده ساعت و دقيقه روشن شدنعدد بع 4

  عدد بقيه نشان دهنده ساعت و دقيقه خاموش شدن 4

بعد از ظهر روز يكشنبه بايد دستور  2:25صبح تا  8براي مثال براي روشن شدن خروجي سوم از ساعت 

  .را به دستگاه ارسال نماييد* 1234*24*208001425*

روز جمعه مي  12:45الي 11:45شن شدن خروجي سوم از ساعت نشان دهنده رو* 1234*24*711451245*دستور 

  .باشد

را به دستگاه * 1234*24*300000000*خروجي سوم در كل روز دو شنبه دستور ) حذف برنامه(براي خاموش بودن •

 .ارسال نماييد

 .اييدرا به دستگاه ارسال نم* 1234*24*600002359*شنبه دستور  5براي روشن بودن خروجي سوم در كل روز  •

را به دستگاه * 1234*24**به دستگاه در طول هفته دستور  سومبراي دريافت برنامه زماني تعريف شده براي خروجي  •

 .به شما ساعت هاي تعريف شده را ارسال خواهد كرد) به ترتيب از شنبه تا جمعه(خط 7كه دستگاه در  .ارسال كنيد

باشد بايد زمان روشن و خاموش شدن را برعكس به  اموشخاگر بخواهيد دستگاه فقط در يك بازه زماني مشخص  •

روز جمعه دستور  12:45لغايت  11:45بودن خروجي سوم از ساعت  خاموشبراي مثال براي . دستگاه ارسال نماييد

روز  00:00با ارسال اين دستور خروجي سوم از ساعت . بايد به دستگاه ارسال گردد* 1234*24*712451145*بصورت 

 23:59روشن شده و در ساعت  12:45دقيقه خاموش ميشود و دوباره در ساعت  11:45شده و در ساعت  جمعه روشن

.دقيقه روز جمعه خاموش خواهد شد
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  :برنامه ريزي خروجي چهارم

  .به دستگاه ارسال شود* 1234*25++**+++++++الزم است دستوري بصورت  چهارمبراي تنظيم خروجي 

را ارسال  25در دستور ارسالي عدد  24ابق با خروجي سوم مي باشد فقط كافيست بجاي عدد كليه تنظيمات خروجي چهرم مط

 .نماييد

  :اتوماتيكفعال و غير فعال كردن برنامه 

با . نماييدبصورت دستي يا اتوماتيك كنترل به دستگاه را  داده شدهبا استفاده از اين دستور مي توانيد برنامه زمانبندي   

نسبت به كنترل خروجي اقدام خواهد كرد و نيازي به ارسال مجدد برنامه نمي  اتوماتيكرنامه زمانبندي بطور ب ،فعال كردن مجدد

  .باشد

مي باشد كه داده هاي قابل قبول براي دستگاه بصورت زير * 1234*26*)داده(*دستور ارسالي به دستگاه داراي حالت كلي 

  :است

ده
دا

  
  تنظيمات انجام يافته

  4خروجي   3خروجي

  دستي  دستي  0

 دستي اتوماتيك  1

 اتوماتيك دستي  2

 اتوماتيك اتوماتيك  3

 

خروجي سوم در حالت دستي وخروجي چهارم در حالت اتوماتيك تنظيم * 1234*26*2*براي مثال با ارسال دستور  •

 .خواهد شد

 .دستگاه ارسال نماييدرا به * 1234*26**جهت اطالع از وضعيت فعال يا غير فعال بودن حالت اتوماتيك دستور  •

  

*****  

  


