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 ترَايّ ریسی تهفٍ کُُذِ ضیى کارتی يذل 

 

 . يطانعّ کُیذتطٕر دلیكلثم از ترَايّ ریسی کايم ضیطتى یکثار ایٍ يطانة را " نطفا

 . ِی باشذ ٔنت12ٌٚتاژ ٚرٚدی ضیطتُ تٍفٓ کٕٕذٖ 

دلت كُیذ كّ در ُْگاو يحكى كردٌ . آَتٍ ضیطتى را كّ از ضًت راضت َصة يي غٕد تّ ضًت تاال يحكى كُیذ

آَتٍ ضر اَگػتاٌ خٕد را رٔي تخع ضٕكت ضیى كارت لراردادِ ٔ تا پایاٌ يحكى كردٌ آَتٍ اَگػت خٕد را 

. يحكى تّ ضًت پاییٍ فػار دْیذ تا ياژٔل از ضر جاي خٕد تهُذ َػٕد

  در بؼضی ِٛارد خرٚجی آژیر دزدگیر٘ا در حاٌت ػادی بجای (.ٌٚت ػًّ ِی کٕذ12  اٌی 5تحریک ٚرٚدی ضیطتُ ٔیس ِابیٓ 

 صفر ِّکٓ اضت اضت چٕذ ٌٚت باشذ کٗ خٛد بٗ خٛد باػث تحریک ضیطتُ ِی شٛد در صٛرتی کٗ بٗ ایٓ ِشکً برخٛردیذ فمظ 

 (. کیٍٛ اُ٘ با ٚرٚدی تحریک ضیطتُ ضری ّٔاییذ تا ِشکً رفغ شٛد 10کافیطت یک ِماِٚت 

  را گرفتٗ S1در ابتذا برای یکبار ِی بایطت ضیطتُ را ری ضت کٕیُ بذیٓ صٛرت کٗ برق ضیطتُ را لغغ کردٖ ٚ دکّٗ 

ٚ ضپص برق ضیطتُ را ٚصً ِی کٕیُ   ( یک ضٛییچ کٛچک ِشکی رٔگ اضت ضّت راضت پائیٓدردضتگاٖ را برداشتٗ در گٛشٗ )

. ٚ دکّٗ را ر٘ا ِی کٕیُ با صذای بٛق ِّتذ ضیطتُ ری ضت ِی شٛد

 . بٗ ضیطتُ برٔاِٗ ریسی را أجاَ د٘یذSMSدر تّاِی ِراحً برٔاِٗ ریسی ضیطتُ تٍفٓ کٕٕذٖ بجس ضبظ صذا ِی بایطت با ارضاي 

  ِٛرد ٔظرتاْ کٗ ِی تٛأذ حرٚف  SMSبخش ِربٛط بٗ رخیرٖ ِتٓ بجس ) بٗ ضیطتُ SMSدلت شٛد در تّاِی ِراحً ارضاي 

 از حرٚف بسرگ  أگٍیطی اضتفادٖ ّٔاییذ ٚ "  حتّا(. بایذ با حرٚف بسرگ ٔٛشتٗ شٛد  SA*کٛچک ُ٘ باشذ کٗ در ایٓ ِٛرد ُ٘ 

 .ّ٘چٕیٓ بیٓ حرٚف ٚ اػذاد ٘یچ فاصٍٗ ای لرار ٔذ٘یذ

يتٍ يٕرد َظر را از َٕ تایپ کُیذ ٔ از " دلت غٕد در صٕرت ارضال یک يتٍ خاؼ اگر جٕاتی تّ غًا ارضال َػذ ترای ارضال يجذد حتًا
sent item (تجس يٕلع ارضال يتٍ اش او اش فارضی ).  در گٕغی يٕتایم اضتفادِ َکُیذ  .

: تغییر ريس ٔرٔد ضیطتى  -1

 رِس پیش )جٙت تغییر دادْ رِس بصٛرت زیر ػًّ ِی کٕیُ .  رلّی ِی باشذ کٗ لابً تغییر اضت 4ضیطتُ دارای یک رِس ٚرٚد 

 : ( ِی باشذ 0000فرض ضیطتُ 

:  ضیطتُ ارضاي ِی کٕیُ  شّارٖ ضیُ کارت داخً زیر را تٕظیُ ّٔٛدٖ ٚ بSMSِٗتٓ 

*PS  ريس جذیذ ريس لذیى 

 PS00001234* : يثال 

.  تاییذ کٗ حاٚی رِس جذیذ ِی باشذ رِس ٚرٚد ػٛض ِی شٛدSMS بٗ ضیطتُ با دریافت یک SMSبؼذ از رضیذْ 

 SMSدادٌ غًارِ تهفٍ تّ حافظّ  -2

 ِٛرد ٔظر را بٗ ایٓ شّارٖ ٘ا ارضاي ِی کٕذ SMS ِی باشذ کٗ ِتٓ SMS حافظٗ شّارٖ 9ضیطتُ دارای 
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:  زیر را تٕظیُ کردٖ ٚ بٗ شّارٖ ضیُ کارت داخً دضتگاٖ ارضاي ِی کٕیSMSُجٙت ایٓ کارِتٓ 

*SAغًارِ تهفٍ   غًارِ حافظّ   ريس ٔرٔد   

   SA0000209131234567*  :يثال 

اَجاو يی دْیذ ٔ غًارِ جذیذ جایگسیٍ " در صٕرتی کّ تخٕاْیذ غًارِ داخم حافظّ را عٕض کُیذ کّ ًْیٍ يراحم را يجذدا
لثهی يی غٕد ٔنی درصٕرتی کّ تخٕاْیذ یک غًارِ را از حافظّ پاک کُیذ ًْاَُذ دادٌ غًارِ عًم يی کُیذ فمط تّ جای غًارِ 

 . عذد صفر لرار دْیذ 11تهفٍ يٕرد َظر 

*SA 00000000000  شّارٖ حافظٗ  رِس ٚرٚد 

  SA0000200000000000*  :يثال 

 :جٙت دادْ شّارٖ ٘ا بصٛرت یىجا بٗ حافظٗ از دضتٛر زیر اضتفادٖ وٕیذ

*SF غًارِ دٔو *غًارِ أل * ريس ٔرٔد*… 

لرار * دلت وٕیذ ِابیٓ رِس ٚ شّارٖ ِٛبابً اٚي ٚ ّ٘چٕیٓ ِابیٓ شّارٖ تٍفٓ ٘ا یه جاي خاٌي یا .بٗ ّ٘یٓ صٛرت تا شّارٖ ُٔٙ 
. د٘یذ 

.  حاٚي شّارٖ ٘اي ٚارد شذٖ بصٛرت یىجا دریافت خٛا٘یذ وردSMSبؼذ از ارضاي ایٓ ِتٓ یه 

. جٙت پان وردْ یا تغییر یه شّارٖ ّ٘إٔذ بخش اٚي ػًّ وٕیذ ٚ ٔیازي ٔیطت وٗ از اٚي وٍیٗ شّارٖ ٘ا را براي ضیطتُ ارضاي وٕیذ

  (تًاش از طریك ضیى کارت  )  GSMدادٌ غًارِ تهفٍ تّ حافظّ  -3

 بٗ صٛرت  GSM حافظٗ شّارٖ تٍفٓ جٙت تّاش از عریك ضیُ کارت ِی باشذ کٗ جٙت دادْ شّارٖ بٗ حافظٗ 9ضیطتُ دارای 
: زیر ػًّ ِی کٕیُ 

*GAغًارِ تهفٍ ًْراِ  غًارِ حافظّ   ريس ٔرٔد  

GA0000609131234567* :يثال            6جٓت دادٌ غًارِ تّ حافظّ غًارِ 

 

: جٙت دادْ شّارٖ ٘ا بصٛرت یىجا بٗ حافظٗ از دضتٛر زیر اضتفادٖ وٕیذ

*GF غًارِ دٔو *غًارِ أل * ريس ٔرٔد*… 

. لرار د٘یذ * ِابیٓ رِس ٚ شّارٖ ِٛبابً اٚي ٚ ّ٘چٕیٓ ِابیٓ شّارٖ تٍفٓ ٘ا یه جاي خاٌي یا . بٗ ّ٘یٓ صٛرت تا شّارٖ ُٔٙ 

 

 

  (تًاش از طریك خط تهفٍ  )  LINEدادٌ غًارِ تهفٍ تّ حافظّ خط تهفٍ یا  -4

  بٗ صٛرت زیر LINE حافظٗ شّارٖ تٍفٓ جٙت تّاش از عریك خظ تٍفٓ  ِی باشذ کٗ جٙت دادْ شّارٖ بٗ حافظٗ 9ضیطتُ دارای 

: ػًّ ِی کٕیُ 

*LAغًارِ تهفٍ ًْراِ  غًارِ حافظّ   ريس ٔرٔد  

LA0000609131234567* :يثال            6جٓت دادٌ غًارِ تّ حافظّ غًارِ 
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: جٙت دادْ شّارٖ ٘ا بصٛرت یىجا بٗ حافظٗ از دضتٛر زیر اضتفادٖ وٕیذ

*LF غًارِ دٔو *غًارِ أل * ريس ٔرٔد*… 

 .لرار د٘یذ * ِابیٓ رِس ٚ شّارٖ ِٛبابً اٚي ٚ ّ٘چٕیٓ ِابیٓ شّارٖ تٍفٓ ٘ا یه جاي خاٌي یا . بٗ ّ٘یٓ صٛرت تا شّارٖ ُٔٙ 

 : اَگهیطی  يرتٕط تّ تریگرْا تّ ضیطتى  SMSتعریف يتٍ   -5

  ِٛرد ٔظر را بٗ SMS ِتفاٚت ِی باشذ کٗ بٗ صٛرت زیر ِتٓ SMS ِتٓ 4 تریگر ٚرٚدی ٚ در ٔتیجٗ 4ایٓ ِذي دارای 

: ضیطتُ ارضاي ِی کٕیُ 

A :  ُجٙت ارضاي ِتٓ اٚي بصٛرت زیر ػًّ ِی کٕی :

 (. کاراکتر تٕظیُ شٛد69ِتٓ ِٛرد ٔظرِی بایطت با حرٚف أگٍیطی ٚ حذاکثردر )

*MA يتٍ يٕرد َظر  ريس ٔرٔد 

 !!!MA0000Warning!!!  Your security system is alarming*  : يثال

:  را لرار ِی د٘یُ MC  ٚ MD ٚجٙت ارضاي ِتٓ ضَٛ ٚچٙارَ  MB   حرٚف MAجٙت ارضاي ِتٓ دَٚ بجای  

 !!!MB0000Warning   b   !!!  Your security system is alarming*  : يثال

 !!!MC0000Warning    c  !!!  Your security system is alarming*  : يثال

 !!!MD0000Warning    c  !!!  Your security system is alarming*  : يثال

 

 . ارضاي شذٖ بٗ ضیطتُ برایتاْ ارضاي ِی شٛدSMS حاٚی ِتٓ SMS صحیح بٗ ضیطتُ یک  SMSدر صٛرت ارضاي ِتٓ 

 

 : فارضی  يرتٕط تّ تریگرْا تّ ضیطتى SMSتعریف يتٍ   -6

.   بصٛرت پیش فرض أگٍیطی برای ضیطتُ تؼریف شذٖ اضت  smsِتٓ 

:  فارضی تّ ضیطتى اتتذا يی تایطت يتٍ  SMSجٓت دادٌ يتٍ 

*LS0000FA  

 يتٍ فارضی يرتٕط تّ تریگر  4را تّ ضیطتى ارضال کُیذ تعذ از ارضال ایٍ اش او اش ٔ دریافت جٕاب يتُاظر آٌ يی تایطت 

 يتٍ جٕاتی از ضیطتى دریافت َخٕاْیذ کرد  4أل تا چٓارو را تّ ترتیة ٔ پػت ضر ْى تّ ضیطتى ارضال کُیذ کّ تا ارضال ایٍ 

 يتٍ تّ ترتیة در حافظّ لرار گرفتّ ٔ تعذ  4تذیٍ صٕرت .  را دریافت کردِ تاغیذ SMSفمط دلت کُیذ کّ گسارظ تحٕیم ْر 

تفأت ایٍ تخع تا يتٍ  . يتٍ يٕرد َظر ضیطتى تّ حانت عادی تازگػتّ ٔيی تٕاَیذ تمیّ تُظیًات را اَجاو دْیذ 4از ارضال ایٍ 

 ٔ ريسٔرٔد  MA*فمط ًْاٌ يتٍ اصهی راتّ ضیطتى ارضال کُیذ ٔ َیازی تّ " اَگهیطی در ایٍ اضت کّ غًا در ایٍ تخع دلیما

 . َیطت
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 تخٕاْیذ از يتٍ اَگهیص اضتفادِ کُیذ تا ارضال يتٍ " درصٕرتی کّ يجذدا

*LS0000EN 

.  تّ ضیطتى ٔضعیت آٌ را تغییر دادِ ٔ يی تٕاَیذ يتٍ اَگهیطی را ترای آٌ تعریف کُیذ

 

: کُترل خرٔجی ْا- 7

*R1  ريس ٔرٔد  ON        (ٔصم رنّ  )جٓت فعال کردٌ خرٔجی أل   

*R1  ريس ٔرٔد OFF   (لطع رنّ )جٓت غیر فعال کردٌ خرٔجی أل      

.  لرار ِی د٘یُ  R4 تا  R2 حرٚف  R1بّٙیٓ صٛرت جٙت لغغ ٚ ٚصً دیگرخرٚجی ٘ا بجای 

.  اضتفادٖ ِی کٕیُ NF از حرٚف  OFF یا  ONجٙت لغغ ٚ ٚصً ٌحظٗ ای رٌٗ ٘ا ٔیس بجای 

*R30000NF       َٛ( ثأیٗ 2 )لغغ ٚ ٚصً ٌحظٗ ای خرٚجی ض  

: چک کردٌ ٔضعیت خرٔجی ْا - 9

*CRريس ٔرٔد 

  : LINE, SMS ,GSM يػاْذِ غًارِ ْای داخم حافظّ ْای - 10

*CAريس ٔرٔد 

  (کذاو تریگر ٔصم ياَذِ ٔ کذاو تریگر لطع ا ضت ؟ )ٔضعیت تریگر ْای ٔرٔدی - 11

*CT ريس ٔرٔد   

 .ا لغغ دریافت خٛا٘یذ کرد ی  off یا ٚصً ٚ  on حاٚی ٚضؼیت تریگر ٘ای ٚرٚدی بصٛرت SMSیک 

  :(جٓت تریگرْای ٔرٔدی  )ضثط صذا  - 12

با  (زِأی کٗ ضیطتُ بغٛر کاًِ آِادٖ اضت )بٛق ِّتذ2جٙت ضبظ صذا بؼذ از اتصاي جریاْ برق بٗ ضیطتُ ٚشٕیذْ صذای 

 شرٚع بٗ ضبظ   ٚ ر٘ا کردْ آْ بؼذ از شٕیذْ صذای تک بٛق ٚ ضپص صذای بٛق ِّتذ صذای شّاS1فشردْ یک ٌحظٗ دکّٗ 

شذْ ِی شٛد ٚ بؼذ از ایٕکٗ پیاَ ِٛرد ٔظر را بیاْ کردیذ با فشردْ ِجذد ایٓ دکّٗ ضبظ بخش اٚي ِتٛلف ٚ با تک بٛق ٚ ضپص 

در صٛرتی کٗ بؼذ از . بٛق ِّتذ بؼذی ضبظ صذای دَٚ شرٚع ٚ بٗ ّ٘یٓ صٛرت ضبظ صذای ضَٛ ٚ چٙارَ  را أجاَ ِی د٘یُ 

 ثأیٗ خٛد بخٛد ضراؽ ضبظ صذای دَٚ ِی رٚد ٚ بٗ ّ٘یٓ صٛرت ضبظ 9ضبظ صذای اٚي دکّٗ را فشار ٔذ٘یذ بؼذ از حذٚد 

. صذای ضَٛ ٚ چٙارَ 

 تک بٛق 3 تا زِأی کٗ  S1 ثأیٗ داریذ ِی تٛأیذ با فشردْ ٚ ٔگٗ داشتٓ دکّٗ 9در صٛرتی کٗ ٔیاز بٗ زِاْ ضبظ بیشتر از 

 ثأیٗ ای تبذیً ّٔاییذ کٗ در ایٓ صٛرت با 30ضیطتُ را بٗ صٛرت تک تریگرٖ ٚ با ضبظ صذای ،  ( ثأیٗ 3حذٚد ) شٕیذٖ شٛد

 ارضاي کردٖ ٚبٗ ّ٘یٓ صٛرت شّارٖ ٘ای ِٛرد ٔظر  را بٗ ( MA ) اٌٚی  SMS تریگر ضیطتُ ِتٓ 4فؼاي شذْ ٘ر کذاَ از 

. د کٓ پخش ِی GSM  ٚ LINEصذای ضبظ شذٖ برای شّارٖ ٘ای حافظٗ 
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: يػاْذِ يیساٌ آَتٍ دْی ضیطتى - 13

*AN     رِس ٚرٚد   

 کٗ . بٗ ِا پاضخ ِی د٘ذ کٗ ِیساْ آٔتٓ د٘ی را ِشخص ِی کٕذ30 تا 1 حاٚی ػذد بیٓ  SMSبا ارضاي ایٓ ِتٓ ضیطتُ با یک 

. باالیی ِی باشذ "  آٔتٓ د٘ی ٔطبتا12ػذد باالی 

 :  ALL  ٔ MOMتغییر ٔضعیت - 14

 باشذ بٗ ٕ٘گاَ تحریک  ALL لابً برٔاِٗ ریسی بصٛرتی کٗ اگر در ٚضؼیت  ALL  ٚ MOM ٚضؼیت 2ضیطتُ بٗ صٛرت 

  MOMضیطتُ حتی با لغغ تریگر ٚرٚدی ضیطتُ با تّاِی شّارٖ ٘ای داخً حافظٗ تّاش ِی گیرد ٚ درصٛرتی کٗ در حاٌت 

باشذ ضیطتُ تازِأی کٗ تحریک ٚرٚدی اداِٗ دارد با شّارٖ ٘ا تّاش ِی گیرد ٚ بؼذ از لغغ تریگر ٚرٚدی شّارٖ گیری ِتٛلف 

 : را بٗ ضیطتُ ارضاي ِی کٕیُ SMSِی شٛد برای تٕظیُ ایٓ حاٌت ایٓ ِتٓ 

*AM ريس ٔرٔد  A     ALLجٓت تُظیى تّ صٕرت  

*AM ريس ٔرٔد  M     MOMجٓت تُظیى تّ صٕرت  

 :يػاْذِ يیساٌ غارژ ضیى کارت - 15

: ایرأطً 

*CH 1*140*07  ريس ٔرٔد# 

 CH123407*140*1#*  :  يثال

 

 :ّ٘راٖ اٚي 

*CH 11*140*08  ريس ٔرٔد# 

 CH123408*140*11#*  :  يثال

: غارژ ضیى کارت داخم ضیطتى - 16

: ایرأطً 

*CH 140*22  ريس ٔرٔد*  # رلًی  16غارژ ایراَطم 

 CH123422*140*1234567890123456#*  :  يثال

: ّ٘راٖ اٚي 

*CH 140*20  ريس ٔرٔد* # رلًی  13غارژًْراِ أل  # 

 CH123420*140*#1234567890123#*  :  يثال

 

*CH 140 *22  ريس ٔرٔد* # رلًی  15 غارژًْراِ أل  # 
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 CH123422*140*1234567890123#*  :  يثال

 

: ری ضت کردٌ ضیطتى از راِ دٔر- 17

*RS  ريس ٔرٔد  

 را تّ ایٍ صٕرت تثذیم ًَاییذ کّ تا ْر تار تغییر در تحریک ٔرٔدی 4غًا يی تٕاَیذ تا دادٌ يتٍ زیر تّ ضیطتى تریگر - 18

 2 تّ  TRIGER.d  : OFFیا   ٔ TRIGER.d  : ON:از لطع تّ ٔصم ٔیا ٔصم تّ لطع یک يتٍ اش او اش " يثال

.  ارضال يی غٕد SMSغًارِ أل حافظّ 

*TT ريس ٔرٔد S 

 .تا ارضال ایٍ يتٍ تّ ضیطتى یک جٕاب يتُاظر دریافت خٕاْیذ کرد

. لطع ترق ٔ یا فعال ٔ غیر فعال کردٌ ضیطتى دزدگیر اضتفادِ ًَٕد " از ایٍ تریگر يی تٕاٌ ترای کارتردْای يختهفی يثال

 دیگر دریافت  SMS ٔ تا ْر تار غیر فعال غذٌ تریگر یک يتٍ  SMSتّ ایٍ صٕرت تا ْر تار فعال غذٌ تریگر چٓارو یک 

.  خٕاْیذ کرد 

:  تریگرِ عادی يی تایطت يتٍ 4ترای غیر فعال کردٌ ٔ ترگرداَذٌ تّ حانت 

*TT ريس ٔرٔد V   

 .را تّ ضیطتى ارضال ًَاییذ کّ جٕاب يتُاظر آٌ را دریافت خٕاْیذ کرد

تا ارضال ایٍ دضتٕر درُْگايي كّ ضیطتى در حانتي كّ دضتگاِ تحریك غذِ ٔ درحال غًارِ گیري اضت يي تٕاَیذ جهٕي - 19

تًاش تا َفرات تعذي را تگیریذ ٔ  ضیطتى تّ حانت عادي تر يي گردد كّ درایٍ حانت يي تٕاَیذ دضتٕرات يرتٕط تّ خرٔجي ْا 

: یا دیگر دضتٕرات را تّ ضیطتى تفرضتیذ

*OKريس ٔرٔد 

 :خالصّ ترَايّ ریسی

*PS00001234               1234 بٗ  0000 ػٛض کردْ رِس ٚرٚد از  

*SA000020912456789         ٖ0000 جٙت ارضاي  اش اَ اش با رِس ٚرٚد 2         دادْ شّارٖ تٍفٓ بٗ حافظٗ شّار  

 

*GA000010912456789          ٖ0000 جٙت تّاش با رِس ٚرٚد 1          دادْ شّارٖ تٍفٓ بٗ حافظٗ شّار 

*LA000010912456789     ٖ0000 جٙت تّاش ازعریك خظ تٍفٓ  با رِس ٚرٚد1       دادْ شّارٖ تٍفٓ بٗ حافظٗ شّار   

 

*SF0000*0912456789*09122510000*0911… ٗدادْ شّارٖ وٍیٗ شّارٖ ٘ا بصٛرت یىجا بٗ حافظ                     

*GF0000*0912456789*09122510000*09124561234* …. 
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*LF0000*0912456789*09122510000*09124561234* …. 

*MA0000ALARM a            0000    دادْ ِتٓ اش اَ اش تریگر اٚي  بٗ ضیطتُ بٗ رِس ٚرٚد   

*MB0000ALARM b           0000     دادْ ِتٓ اش اَ اش اش تریگر دَٚ  بٗ ضیطتُ بٗ رِس ٚرٚد  

*MC0000ALARM c           0000  دادْ ِتٓ اش اَ اش اش تریگر ضَٛ بٗ ضیطتُ بٗ رِس ٚرٚد  

*MD0000ALARM c           0000  دادْ ِتٓ اش اَ اش اش تریگر ضَٛ بٗ ضیطتُ بٗ رِس ٚرٚد  

*R10000ON          0000   ٚصً ّٔٛدْ رٌٗ اٚي  با رِس ٚرٚد  

*R10000OFF         0000 لغغ ّٔٛدْ رٌٗ اٚي  با رِس ٚرٚد 

*R10000NF                       0000 لغغ ٚ ٚصً ٌحظٗ ای رٌٗ  اٚي با رِس ٚرٚد  

*AM0000A             ALLٗجٙت تغییر حاٌت ضیطتُ ب  

*AM0000M             MOMٗجٙت تغییر حاٌت ضیطتُ ب  

*CH000007*140*1#               ًجٙت ِشا٘ذٖ شارژ ضیُ کارت ایرأط    

*CH000008*140*11#             جٙت ِشا٘ذٖ شارژ ضیُ کارت ّ٘راٖ اٚي  

*CH000022*140*  جٙت شارژایرأطً  ضیُ کارت از راٖ دٚر         #  رلًی ایراَطم 16غارژ 

*CH000020*140*# #   رلًی ًْراِ أل 13غارژ  جٙت شارژ ّ٘راٖ اٚي ضیطتُ از راٖ دٚر       

*CH000022*140*# #   رلًی ًْراِ أل 15غارژ  جٙت شارژ ّ٘راٖ اٚي ضیطتُ از راٖ دٚر       

*RS0000            جٙت ری ضت کردْ ضیطتُ از راٖ دٚر  

*TA0000           با ایٓ دضتٛر ضیطتُ از راٖ دٚر تحریک اٚي  شذٖ ٚ باشّارٖ ٘ا تّاش ِی گیرد  

*TB0000           با ایٓ دضتٛر ضیطتُ از راٖ دٚر تحریک دَٚ  شذٖ ٚ باشّارٖ ٘ا تّاش ِی گیرد  

*TC0000           با ایٓ دضتٛر ضیطتُ از راٖ دٚر تحریک ضَٛ  شذٖ ٚ باشّارٖ ٘ا تّاش ِی گیرد  

*CR0000          ٌٗدریافت اش اَ اش حاٚی ٚضؼیت ر  

*CA0000 ٘ای داخً حافظٗ ضیطتُ          تٍفٓ  شّارٖ  تّاِي دریافت اش اَ اش حاٚی  

PS : PASSWORD                                          RS : RESET 

GA : GSM NUMBER                                     TA : TRIGER A 

SA : SMS NUMBER                                      CR : CONTROL RELAY                                    

LA : LINE NUMBER                                      CA : CONTROL  PHONE NUMBER A                                      

MA : MASSAGE A                                        SF:SMS NUMBER  FULL  

R1: RELAY 1                                                GF:GSM NUMBER  FULL 

LF:LINE NUMBER FULL                              CH : CHARGE  

AM : ALL  MOMENT                                    


