
 كيت ريوَت سين كارتي یريزبرًاهِ 

  .ٔطاِؼٝ وٙیذ تطٛر دلیكلثُ از تر٘أٝ ریسی وأُ سیستٓ یىثار ایٗ ٔطاِة را  "ِطفا       

 .ِٚت ٔی تاضذ 12ِٚتاش ٚرٚدی سیستٓ تّفٗ وٙٙذٜ       

 .دوٕٝ ریٕٛت را دارد 80ضٕارٜ تّفٗ ٚ  50ایٗ سیستٓ لاتّیت رخیرٜ       

 .تٝ سیستٓ تر٘أٝ ریسی را ا٘جاْ دٞیذ SMSَ تر٘أٝ ریسی سیستٓ تّفٗ وٙٙذٜ تجس ضثط غذا ٔی تایست تا ارساَ در تٕأی ٔراح      

 .ٞیچ فاغّٝ ای لرار ٘ذٞیذ ٚف تسري  اٍّ٘یسی استفادٜ ٕ٘اییذ ٚ ٕٞچٙیٗ تیٗ حرٚف ٚ اػذاداز حر "حتٕا تٝ سیستٓ SMSدلت ضٛد در تٕأی ٔراحُ ارساَ       

  ٔتٗ ٔٛرد ٘ظر را از ٘ٛ تایپ "تٕادر غٛرت ارساَ یه ٔتٗ خاظ اٌر جٛاتی تٝ ضٕا ارساَ ٘طذ ترای ارساَ ٔجذد ح دلت ضٛد      

  (.تجس ٔٛلغ ارساَ ٔتٗ اس اْ اس فارسی . )در ٌٛضی ٔٛتایُ استفادٜ ٘ىٙیذ  sent item  ازوٙیذ ٚ       

خرٚجی ٔٙفی ٔیثاضذ وٝ درغٛرت ٘یاز   2ٚ ( ٔیٙاَ خرٚجی داریٓ را در تر   COM    ٚNOوٝ ) رِٝ خرٚجی  2سیستٓ دارای       

 .سیستٓ ٚغُ ٕ٘اییذ  4ٚ 3ٚ از طرف دیٍر تٝ خرٚجی ٞای  +12رِٝ دیٍر را از یه طرف تٝ  2رِٝ ٔی تایست تٛتیٗ  4تٝ      

. ترتیة وّیذ تٝ ضىُ زیر ٔی تاضذ     

S4 S3 

S2 S1 

 

: تغيير رهز ٍرٍد سيستن  -1

 رٔس پیص ) جٟت تغییر دادٖ رٔس تػٛرت زیر ػُٕ ٔی وٙیٓ . رلٕی ٔی تاضذ وٝ لاتُ تغییر است 4ارای یه رٔس ٚرٚد سیستٓ د      

: ( ٔی تاضذ  0000فرؼ سیستٓ       

: سیستٓ ارساَ ٔی وٙیٓ  ضٕارٜ سیٓ وارت داخُ زیر را تٙظیٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ تٝ SMSٔتٗ       

*PS  رٔس جذیذ  رٔس لذیٓ 

 PS00001234* : ٔثاَ 

. تاییذ وٝ حاٚی رٔس جذیذ ٔی تاضذ رٔس ٚرٚد ػٛؼ ٔی ضٛد SMSتٝ سیستٓ تا دریافت یه  SMSتؼذ از رسیذٖ       

 :دادى شوارُ تلفي بِ حافظِ  -2

ٔٛرد ٘ظر را تٝ ایٗ ضٕارٜ ٞا ارساَ ٔی وٙذ  SMSٔی تاضذ وٝ ٔتٗ  تّفٗ حافظٝ ضٕارٜ  50سیستٓ دارای       

: یر را تٙظیٓ وردٜ ٚ تٝ ضٕارٜ سیٓ وارت داخُ دستٍاٜ ارساَ ٔی وٙیٓز SMSجٟت ایٗ وارٔتٗ       

*NA رٔس ٚرٚدتّفٗ ضٕارٜ     

   NA000009131234567*  :ٔثاَ 

. ٔی ضٛد       ایٍسیٗ لثّی ا٘جاْ ٔی دٞیذ ٚ ضٕارٜ جذیذ ج "در غٛرتی وٝ تخٛاٞیذ ضٕارٜ داخُ حافظٝ را ػٛؼ وٙیذ وٝ ٕٞیٗ ٔراحُ را ٔجذدا      

   سیستٓ تػٛرت اتٛٔاتیه ترای ضٕارٜ ٞای ارساِی ضٕا ، ضٕارٜ حافظٝ تؼریف ٕ٘ٛدٜ ٚ در پاسخ ضٕارٜ ٔٛرد ٘ظر ضٕا را ٕٞراٜ       

. تٝ ٕٞاٖ ضٕارٜ ارساَ ٔی ٕ٘ایذ   SMSتا ضٕارٜ حافظٝ از طریك       



     ترای  ”TEKRARI“افظٝ ٔٛجٛد تاضذ ٔتٗ داخُ ح "تٝ سیستٓ ارساَ ٔی ضٛد لثال   SMSدر غٛرتی وٝ ضٕارٜ ای وٝ داخُ       

 .حافظٝ را اضغاَ ٕ٘ی وٙذ "ارساَ ٔی ضٛد ٚ ضٕارٜ ٔجذدااضٓ      

. ضٕارٜ تّفٗ را داخُ حافظٝ سیستٓ رخیرٜ ٕ٘اییذ 50ضٕا ٔی تٛا٘یذ تا       

: ضٕارٜ را تػٛرت یىجا تٝ سیستٓ تذٞیذ 5تا دستٛر زیر ٔی تٛا٘یذ       

*NF0000*091312345678*0913….   

. تا ٔی تٛا٘یذ تر٘أٝ ریسی ٕ٘اییذ 5تا  5تٝ ایٗ غٛرت حافظٝ را تػٛرت        

 : ًحَُ تٌظين دائن يا لحظِ ای بَدى رلِ ّا -4

: تا ارساَ ٔتٗ زیر ٔی تٛا٘یذ ٘ٛع ٚغُ ٚ لطغ ضذٖ رِٝ ٞا را تٙظیٓ وٙیذ  

*TS رٔس ٚرٚد    T1T2T3T4 

 TS00001203* :ٔثاَ

تٛد ِحظٝ  1ٔی تاضذ ٚ در غٛرتی وٝ ػذد (  لطغ یا ٚغُ رِٝ)تٛد تٝ ٔؼٙی دائٓ تٛدٖ  0ػذد ٔرتٛط تٝ یه رِٝ ٔی تاضذ ٚ تٝ ایٗ غٛرت وٝ اٌر ػذد  تؼذ از رٔس ٚرٚد ٞر

ٌٝ داضتٝ ٚ سپس لطغ ٔی وٙذٚ ثا٘یٝ ٚغُ ٖ 12رِٝ ضٕا را  4زٔاٖ رِٝ را ٔطخع ٔی وٙذ ترای ٔثاَ ػذد  ،3تٛد ایٗ ػذد تا ضریة  9تا  2ػذد تیٗ  اٌرثا٘یٝ ای ٚ  2ای 

. ثا٘یٝ ای در ٔی آیذ  60رِٝ را تػٛرت    Bثا٘یٝ ای ٚ حرف  30لرار دٞیذ رِٝ تػٛرت  Aٕٞچٙیٗ درغٛرتی وٝ تجای ایٗ اػذاد حرف 

    TS000010A3* :ٔثاَ

. ثا٘یٝ ای در ٔی آیذ 9تػٛرت  4ی ٚ ِٝ ثا٘یٝ ا 30تػٛرت  3تػٛرت دائٕی ، رِٝ  2ثا٘یٝ ای ، رِٝ  2تا ارساَ ایٗ ٔتٗ رِٝ اَٚ ِحظٝ ای ٚ 

 :ًحَُ ريست كردى سيستن -5

را ٍ٘ٝ داضتٝ ٚ سپس ترق را ٚغُ ٕ٘اییذ ٚ ایٗ دوٕٝ را تا زٔاٖ ٚغُ ٚ    S1ضٕا جٟت ریست وردٖ حافظٝ ریٕٛت ٞا ٔی تایست ترق سیستٓ را لطغ ٕ٘ٛدٜ ٚ دوٕٝ 

. ت ٞا تطٛر وأُ پان ٔی ضٛدلطغ ضذٖ رِٝ اَٚ  ٚ دْٚ رٞا ٘ىٙیذ تٝ ایٗ غٛرت حافظٝ ریٕٛ

 3ٞای ٔرتٛط تٝ خرٚجی   LEDػُٕ ٔی ٕ٘ایذ وٝ درایٗ غٛرت تا رٚضٗ ٚ خأٛش ضذٖ   S2دوٕٝ  أارٜ تّفٗ ٞا ٘یس تٝ ٕٞیٗ غٛرت بجٟت پان ٕ٘ٛدٖ حافظٝ ش

. خٛد را رٞا ٘ىٙیذ اٍ٘طت 4ٚ

ٍ٘ٝ داضتٝ ٚ سپس ترق را ٚغُ ٕ٘اییذ ٚ تا رٚضٗ ٚ خأٛش   S1 , S2ٞر دٚ دوٕٝ  خٛد را رٚی اٍ٘طتدرغٛرتی وٝ تخٛاٞیذ سیستٓ را تطٛر وأُ ریست ٕ٘اییذ 

 .خٛد را رٞا ٘ىٙیذ اٍ٘طت  LED 4ضذٖ ٞر 

 :ًحَُ ست كردى ريوَت ّا  -6

ا ٞر رِٝ تػٛرت ٔجسا ایٗ سیستٓ تٝ طٛری تر٘أٝ ریسی ضذٜ وٝ ٞر دوٕٝ ریٕٛت ٔی تٛا٘ذ یه خرٚجی یا رِٝ را وٙترَ ٕ٘ایذ تذیٗ غٛرت وٝ ست وردٖ ٞر دوٕٝ ب

را چٙذ ِحظٝ فطار دٞیذ تا رِٝ اَٚ ٚغُ ٚ لطغ   S1ریٕٛت را ٍ٘ٝ داضتٝ ٚ سپس دوٕٝ   Aریٕٛت تا رِٝ اَٚ اتتذا دوٕٝ   Aترای ست ٕ٘ٛدٖ دوٕٝ . ا٘جاْ ٔی ضٛد 

. ضٛد ٚ تٝ ٕٞیٗ غٛرت تا خرٚجی آخر



رِٝ تخٛاٞیذ  2ریٕٛت را ٔی تٛا٘یذ ست ٕ٘اییذ ٚ درغٛرتی وٝ از  20دوٕٝ استفادٜ ضٛد تا  4در غٛرتی وٝ از ٞر .)دوٕٝ ریٕٛت را دارد  80ٖ سیستٓ لاتّیت رخیرٜ ای

 .(ریٕٛت را ٔی تٛا٘یذ ست ٕ٘اییذ 40استفادٜ وٙیذ تا 

. ٚغُ ٔی ضٛد ) ٘ٛع تٙظیٓ خرٚجی تٝتستٝ   (آٖ تؼذازست وردٖ ریٕٛت ٞاتافطردٖ ٞردوٕٝ رِٝ ٔرتٛط تٝ

: كٌترل خرٍجي ّا -    6

غٛرت لادر تٝ وٙترَ خرٚجی ٞا ٞستیذ  3ضٕا تٝ     

. در تاال داضتیٓوردٖ ریٕٛت را  وٝ از طریك ریٕٛت وٝ تٛضیحات ستایٗاَٚ     

را فؼاَ ٔی  1رِٝ                 سیستٓ رد تٕاس دادٜ ٚ   رخیرٜ ضذٜ تاضذرٜ تّفٗ در حافظٝ رٚش دْٚ از طریك زً٘ زدٖ تٝ سیستٓ ٔی تاضذ وٝ درغٛرتی وٝ ضٕا      

(. رِٝ دارد وٝ در ادأٝ خٛاٞیٓ داضت ایٙىٝ رِٝ دائٓ ٚغُ تٕا٘ذ یا ِحظٝ ای تستٍی تٝ تٙظیٕات زٔاٖ.)ٕ٘ایذ

                                                                  وٙترَ.) ٚغُ ٕ٘ٛد ا را لطغ یارت زیر ٔی تٛاٖ رِٝ ٜتٝ سیستٓ ٔی تاضذ وٝ تػٛ  SMSرٚش سْٛ وٙترَ رِٝ از طریك ارساَ       

  OFFٚغُ تػٛرت دائٓ ٚ ارساَ            رِٝ   ONٕ٘ایذ در ٚالغ در غٛرت ارساَ  ٞا ٕ٘ی ضٛد ٚ تػٛرت ٔستمُ ػُٕ ٔیضأُ تٙظیٕات زٔاٖ رِٝ   SMSرِٝ ٞا از طریك 

.( ثا٘یٝ ای ٚغُ ٚ سپس لطغ ٔی وٙذ 2ِٝ را تػٛرت ر    NFلطغ ٚ 

*R1 ON    رٔس ٚرٚد (      ٚغُ رِٝ ) جٟت فؼاَ وردٖ خرٚجی اَٚ     

*R1  رٔس ٚرٚد OFF  َٚ(لطغ رِٝ ) جٟت غیر فؼاَ وردٖ خرٚجی ا      

. لرار ٔی دٞیٓ   R4تا   R2حرٚف   R1تجای  دیٍرخرٚجی ٞاتٟٕیٗ غٛرت جٟت لطغ ٚ ٚغُ        

          ثا٘یٝ زٔاٖ ٚغُ تٛدٖ رِٝ  2 .استفادٜ ٔی وٙیٓ  NFاز حرٚف   OFFیا   ONجٟت لطغ ٚ ٚغُ ِحظٝ ای رِٝ ٞا ٘یس تجای       

 .در ایٗ غٛرت ٔی تاضذ      

:  خرٍجي ّاچک كردى ٍضعيت  -      7

*CRرٔس ٚرٚد 

 ا تٝ ضٕا ارساَ ٔی ٌردد ٚ ضٕا ٔی تٛا٘یذ از ٚضؼیت ٞر حاٚی ٚضؼیت لطغ یا ٚغُ تٛدٖ رِٝ ٜ  SMSتا ارساَ ایٗ ٔتٗ یه       

. اطالع پیذا وٙیذ رِٝ      

 : مسيست هشاّدُ شوارُ ّای داخل حافظِ -      8

*CAرٔس ٚرٚد 

  .یا لطغ دریافت خٛاٞیذ ورد   offیا ٚغُ ٚ   onحاٚی ٚضؼیت تریٍر ٞای ٚرٚدی تػٛرت  SMSیه       

    : ّي سيستنهشاّدُ هيزاى آًتي د -      9

*AN      رٔس ٚرٚد   

 "آ٘تٗ دٞی ٘سثتا 12ػذد تاالی وٝ  .تٝ ٔا پاسخ ٔی دٞذ وٝ ٔیساٖ آ٘تٗ دٞی را ٔطخع ٔی وٙذ 30تا  1حاٚی ػذد تیٗ   SMSتا ارساَ ایٗ ٔتٗ سیستٓ تا یه       

. تاالیی ٔی تاضذ 

 : هشاّدُ هيزاى شارژ سين كارت -   10  

 :ایرا٘سُ       



*CH ٚرٚد  رٔس   07*140*1# 

 CH123407*140*1#*  :  ٔثاَ

 :ٕٞراٜ اَٚ       

*CH رٔس ٚرٚد    08*140*11# 

 CH123408*140*11#*  :  ٔثاَ

 :سيستن  سين كارت داخل شارژ -1 1     

 :ایرا٘سُ       

*CH رٔس ٚرٚد    22*140* رلٕی   16ضارش ایرا٘سُ  # 

 CH123422*140*1234567890123456#*  :  ٔثاَ

 :ٕٞراٜ اَٚ       

*CH رٔس ٚرٚد    20*140* #رلٕی   13ضارشٕٞراٜ اَٚ  # 

 CH123420*140*#1234567890123#*  :  ٔثاَ

*CH رٔس ٚرٚد    22* 140* #رلٕی   15ضارشٕٞراٜ اَٚ   # 

 CH123422*140*1234567890123#*  :  ٔثاَ

 :خالصِ برًاهِ ريزی      

*PS00001234   1234 تٝ  0000ػٛؼ وردٖ رٔس ٚرٚد از                                                                              

*NA000020912456789                                                             ٝ0000تا رٔس ٚرٚد حافظٝ سیستٓ دادٖ ضٕارٜ تّفٗ ت 

*NF0000*0912456789*09122510000*09124561234* …. 

*R10000ON                                                                                    0000 تا رٔس ٚرٚد  اَٚ  ٚغُ ٕ٘ٛدٖ رِٝ   

*R10000OFF                                                                                     0000 ٚرٚد تا رٔس اَٚ  لطغ ٕ٘ٛدٖ رِٝ 

*R10000NF                                                                         0000 ٚرٚد  تا رٔساَٚ  لطغ ٚ ٚغُ ِحظٝ ای رِٝ  

*CH000007*140*1#    ُجٟت ٔطاٞذٜ ضارش سیٓ وارت ایرا٘س                                                                           

*CH000008*140*11#  َٚجٟت ٔطاٞذٜ ضارش سیٓ وارت ٕٞراٜ ا                                                                      

*CH000022*140* رلٕی ایرا٘سُ  16ضارش   #                                        ایرا٘سُ  از راٜ دٚر  سیٓ وارت  جٟت ضارش

*CH000020*140*# #   رلٕی ٕٞراٜ اَٚ 13 ضارش                                  ٕٞراٜ اَٚ از راٜ دٚرسیٓ وارت جٟت ضارش  

*CH000022*140*# رلٕی ٕٞراٜ اَٚ  15ضارش    #                                  ٕٞراٜ اَٚ از راٜ دٚرسیٓ وارت جٟت ضارش  

*CR0000                                                                                                 دریافت اس اْ اس حاٚی ٚضؼیت رِٝ 

*CA0000                                                            ٞای داخُ حافظٝ سیستٓتّفٗ ضٕارٜ  تٕأی دریافت اس اْ اس حاٚی 


