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  :نکات ضروری برای نصب دزدگير سيم کارتی هگزا    
  

 لطفا تمامی مراحل نصب را به ترتيب و به طور کامل از روی دفترچه انجام دهيد -١
د استفاده از سيم کارت را دارید قبل از روشن کردن دزدگير چنانچه قص -٢

حتما ابتدا سيم کارت را داخل دستگاه قرار داده سپس آنتن جی اس ام 
چنانچه بدون بستن آنتن دزدگير . را بسته و در پایان دستگاه را روشن کنيد

 را روشن کنيد ماژول سيم کارت سوخته و تعویض آن هزینه باالیی دارد
طمئن وصل کنيد در غير این صورت حتما دزدگير را به محافظ برقی م -٣

ماژول سيم کارت دستگاه با نوسان کوچک آسيب خواهد دید و شامل 
 .گارانتی نمی باشد

داشته باشد و از داشتن اعتبار سيم ) پين کد ( سيم کارت نباید رمز  -۴
  کارت مطمئن شوید

  
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 



 
 آیا دزدگيرهای هگزا سيگنال خطا دارد ؟

 
به هيچ وجه آژیر خطا نداشته و این ) مگاهرتز ٤٣٣.٩( دزدگير های بيسيم هگزا با دارا یودن فرکانس باال , خير

به  hexaدر دزدگير های . مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگيرها نسبت به موارد مشابه موجود در بازار می باشد
ممکن است که باتری یکی از سنسور ها روبه اتمام باشد که در  -١: بل ممکن است آالرم داشته باشيم چند دل

گاهی ممکن است که دستگاه  -٢. این صورت زمانی که دستگاه را فعال می کنيد بوق های ممتد و یا آژیر ميزند 
حرکت پرده یا حرکت جانوران : ثال آالرم بزند که این بخاطر وجود حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان م

اگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شروع آالرم  - ٣..) سوسک و , پرواز, موش(موذی 
  . اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد دستگاه آالرم ميزند -٤. ميزند

 
 طول عمر باتری سنسور های دزدگير بيسيم چه مدت می باشد؟

  
  .ماه می باشد ٩تا  ٦بين  standbyکتابی چشمی بيسيم هگزا به علت دارا بودن ویژگی  عمر باتری

  عمر باتری داخلی سنسور دود و ضربه بيسيم باالی یک سال می باشد 
 

 برد سنسورهای بيسيم دزدگير چقدر می باشد؟
  

که در ساختمان . باشدمتر نسبت به دستگاه مرکزی می  ٨٠برد چشمی بيسيم و سنسور درب و پنجره هگزا  -١
متر می توان از  ٤٠٠در صورت نياز به برد بيشتر تا  .طبقه باال و پایين نسبت به پنل جواب می دهد ٤های بلند تا 

  .دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد
  .اشدطبقه می ب ٢متر و یا  ٤٠ضربه و سایر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریبا , گاز, برد سنسورهای دود -٢

در موارد نياز به برد باالتر می توان از تقویت کننده و یا ریپيتر سيگنال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپيتر در یک 
  . متر افزایش پيدا می کند ٥٠٠مکان برد مفيد تمامی سنسور های موجود در آن مکان تا 

 
 چرا دستگاه پيامک ارسال نمی کند؟

  
امکان دارد سيم کارتی که در داخل دستگاه است شارژ نداشته  -٢ا پين کد داشته باشد سيم کارت نباید رمز ی -١

برای تعریف نشده باشد یا مراحل  SMSامکان دارد  - ٤. امکان دارد سيم کارت در آن منطقه آنتن ندهد - ٣. باشد
ره موبایلی که به آن باید شما SMSبرای ارسال  G ٢٩٠در مدل : نکته . به درستی اجرا نشده باشد SMSتعریف 

برای این شماره  SMSدر این صورت : ٠٩٣٦٠٥٢٤٥٩٦ارسال شود بدون صفر وارد شود بعنوان مثال  SMSقرار است 
  . تلفن ارسال می شود

 
 چرا وقتی با دستگاه تماس می گيریم به دستگاه وصل نمی شویم ؟

  
دیمی باشد این ارتباط برقرار نمی شود ولی اگر خطی که به دستگاه وصل شده باشد از نوع آنالوگ و یا ق – ١

  .دستگاه با شما در زمان خطر تماس می گيرد 
بر روی خط ایجاد  ADSLداشته باشيم بخاطر نویزی که  ADSLاگر بر روی خطی که به دستگاه وصل کرده ایم  – ٢

  .ر نکنيدميکند این امکان وجود دارد که شما به دستگاه زنگ برنيد و با دستگاه ارتباط برقرا
اگر نکات باال رعایت شد و شما با دستگاه تماس گرفتيد ولی باز هم ارتباط بين شما و دستگاه  ٢٨٠در مدل : نکته 

  زنگ گذاشته  ١بر قرار نشد تعداد زنگ هایی که باید بخورد تا به دستگاه وصل شویم را باید کم کنيم و بر روی 
 

 نيم دزدگير را تلفنی کنترل کنيم؟چگونه وقتی دزدگير با ما تماس گرفت می توا
  

ثانيه نگاه داشته تا به دزدگير متصل شوید تا  ٢کليد ستاره روی موبایل خود را , پس از دو بار شنيدن پيغام دزدگير
, صدای محيط راه شنيده ١سپس می توانيد با زدن دکمه .دزدگير شماره سنسور فعال شده را به شما اعالم کند

  دزدگير را مجدد فعال کنيد ٧دزدگير را غير فعال و در صورت نياز با زدن ٨حبت کنيد و با زدن کليد با محيط ص ٢با زدن 
 

 دار دستگاه زمانی که فعال ميشود آالرم نميزند ولی تماس ميگيرد؟ LCDچرا در مدل های 
  

  .نگه داریدثانيه  ٢را # در این حالت آژیر دستگاه غير فعال بوده و برای فعال کردن آن باید دکمه 
 

 چگونه ميتوان آژیر خارجی به دزدگير ها وصل کرد؟
  

  .باید از برد آژیر استفاده کرد به این نکته باید توجه کرد که برای اتصال بلندگوی اضافی به دزدگيرها حتما
 در قسمت پشت SIRENدر این مدل ها از ترمينال مثبت بر روی برد آژیر به ترمينال :  ٢٩٠در مدل های سری 

بعد از قسمت . در پشت دزدگير  GNDدزدگير وصل ميکنيم به همين ترتيب از ترمينال منفی بر روی برد به ترمينال 
SPEAKER بر روی برد آژیر به بلند گوی خارجی وصل ميکنيم.  

  
 دزدگير به هنگام قطع برق آژیر می زند؟

  
ر در صورت عدم نياز به هشدا. رق را فعال نمودبرای امنيت باالتر سيستم می توان هشدار دستگاه به هنگام قطع ب

را صفر  ١٤در قسمت تنظيمات عدد مربوط به کد  ٢٩٠در دستگاه های سری : قطع برق به صورت زیر عمل کنيد
  PROG ٠ ١٤#  PROG 123456              :کنيد

 
 دزدگير به هنگام قطع تلفن آژیر می زند

  
در صورت عدم نياز به هشدار قطع . به هنگام قطع تلفن فعال می باشد برای امنيت باالتر سيستم هشدار دستگاه

  :را صفر کنيد ١٦در قسمت تنظيمات عدد مربوط به کد  ٢٩٠ر دستگاه های سری د :لفن به صورت زیر عمل کنيدت
PROG 123456  #٠ ١٦ PROG  



Hexa   
Wireless Alarm System 
Model : HWAS-290GR 

 
  :قابليت ها

  سخنگو كه تمامي مراحل نصب و راه اندازي را به صورت ساده و به زبان انگليسي آموزش مي دهددستگاه كامال . 

  دارايLCD  با نور آبي كه تمامي تنظيمات دستگاه از اين طريق قابل مشاهده مي باشد.  
  سنسور   22:33اعت س  2009.03.20به عنوان مثال در تاريخ : حادثه به وقوع پيوسته در حافظه دستگاه  85امكان كنترل

 .دستگاه فعال شده است 2در زون  3شماره 

  ثانيه پيغام صوتي براي تلفن كننده هوشمند دستگاه 12امكان ضبط 

  قابليت مشاهده شماره زون و شماره سنسور تحريك شده بررويLCD دستگاه 

 غيرفعال كردن هر زون به صورت جداگانه/قابليت فعال 

  زون تاخيربه هنگام , زون تاخيري به هنگام ورود, ساعته 24صورت جداگانه به عنوان زون قابليت تعريف كردن هر زون به
 خروج و زون چايم

 غيرفعال كردن دزدگير و شنيدن صداي محيط و مكالمه دوطرفه با محيط ازراه دور از طريق خط تلفن و يا /امكان فعال
 تلفن همراه

 هشدار ضعيف شدن باتري هر سنسور 

 ساعت به هنگام قطع برق در حالت  24داخلي دستگاه با قابليت كار به مدت  باتري قابل شارژstandby 

  اگر بيش از مدت زمان تايين شده , و يا بيمار در آن زندگي مي كنندقابليت كنترل مكان هاي مهم و يا منازلي كه افراد پير
 .حركتي در محيط نباشد سيستم از طريق تلفن اطالع رساني مي كند

 رسال قابليت اSMS   و گرفتن تماس با شماره هاي تعريف شده به هنگام فعال شدن دستگاه از طريق سيم كارت و بيان
 كردن شماره زون فعال شده

  
  :دكمه هاي روي پنل مركزي

Arm:   فعال كردن دستگاه به طور كامل و يا تعدادي از زون ها 
PROG:     برنامه ريزي دستگاه  

Del/Sensor: چك كردن سنسور   پاك كردن و يا   
Event/Disarm: غيرفعال كردن دستگاه  و يا مشاهده اتفاقات ذخيره شده در حافظه دستگاه     

* ( voice) :   فعال و يا غيرفعال كردن حالت سخنگوي دستگاه 
.)ثانيه نگه داريد اطالعات مربوط به ارسال پيام كوتاه مشاهده مي شود2اگربه مدت(   

9 (RF out) :    سيگنال به آژير بيسيمارسال  
0 ( OGM):   ضبط و شنود پيغام براي تلفن كننده دستگاه 

براي انجام تست راه رفتن اين دكمه را فشار دهيد     : #  
.)نگاه داريدثانيه  2اين دكمه را فشارداده و  بودن سيستم به هنگام ايجادخطر براي آژير زدن با و يا بدون صدا(   

  



  :رله هاي پشت دستگاه
GND:  آژير و سنسورهاي باسيم, مربوط به برق دستگاه ) -(سيم منفي  

L1~7:  مربوط به سنسور هاي باسيم(+) سيم مغزي  
Lamp:  سيم مربوط به چراغ مخصوص فضاي بيرون 

+12V:   ولت دستگاه 12ورودي برق  

SIREN:   ولت براي آژير  12خروجي  

  .متصل كنيد  GNDرا به ) مشكي( و سيم منفي  sirenرا به ) رمزرنگ ق(سيم مثبت آژير: اتصال آژير باسيم به پنل * 
  ولت 12نكته مهم در اين زمينه اين است كه تغذيه سنسورها را بايد جداگانه وازيك آداپتور : اتصال سنسور باسيم به پنل* 
  هاي بعدي راسنسور. متصل كنيد GNBو سيم منفي را به  L1سپس سيم تحريك مثبت سنسور رابه . فراهم نمود    
  .تعريف سنسورهاي باسيم براي دستگاه مانند تعريف سنسورهاي بيسيم مي باشد .وصل كرد  L7تا   L2مي توان به     

 

  : نكات مهم
  .خواهشمنداست كليه مراحل نصب و راه اندازي را به ترتيب و تا مرحله آخر ازروي اين دفترچه انجام دهيد  -1
  )در برنامه ها فقط براي جداكردن كاراكترها از يكديگر مي باشد+ عالمت . (راست به چپ اجرا كنيد دستورات و برنامه ها را از -2
حركت متوالي چشمي براي نگاه داشتن باتري  3بوده يعني پس از مشاهده  standby چشمي بيسيم هگزا داراي قابليت - 3

  .ثانيه به حالت اوليه و سريع خودباز مي گردد 50 داخلي خود خاموش شده و سيگنالي به دستگاه ارسال نمي كند و پس از
 .پنل ظاهرميشود LCDثانيه عالمت آنتن درسمت چپ 30به هنگام قراردادن سيم كارت برروي دستگاه پس از  - 4

 .ثانيه آژير مي زند 5تا زماني كه شماره تلفن براي سيستم تعريف نكرده باشيد دستگاه به هنگام آالرم فقط  - 5

 .ري ضعيف شود آن سنسور ايده آل عمل نخواهدكرد وممكن است به دستگاه سيگنال خطاارسال كندچنانچه باتري سنسو - 6

 )باشد alkalineباتري جديد(برروي دستگاه تعويض كنيد Low Batteryلذا باتري سنسورها رابه محض ارسال پيغام 

اه هادرايران تجربه نشان داده كه سيستم ساله اين دستگ 6آيا سيستم خودبه خود آژير مي زند ؟  با توجه به سابقه فروش  - 7
تعريف  6تا4چك كنيدكه سنسورها برروي زون  - 1: درصورتي كه باچنين موردي مواجه شديد. ژيرخطا نداردبه هيچ وجه آ

دستگاه به هنگام قطع برق ويا تلفن آژيرمي - 3از عدم وجود حركت درمقابل چشمي ها مطمئن شويد   - 2شده باشد  
 .مورد را غيرفعال كنيد2يستم اين مي توانيددرقسمت تنظيمات س optionكه درغيرصورت عدم نيازبه اين .زند

هنگامي كه دستگاه فعال شده و به شماره شما زنگ زد شما پس از شنيدن پيغام ضبط شده براي كنترل تلفني سيستم  - 8
را برروي گوشي تلفن خود فشارداده تا دستگاه شماره زون وسنسور تحريك شده رابه شما بگويد سپس بازدن *  بايد ابتدا 

 سيستم راغيرفعال كرد 8آژيرراقطع نمودو دكمه 6دكمه, بامحيط صحبت كرد 2دكمه , صداي محيط را شنيدمي توان  1دكمه 

براي آژير زدن دستگاه به هنگام . ثانيه نگاه داريد 2به مدت   #بودن دستگاه به هنگام خطر دكمه ) silent(براي بي صدا  - 9
 .دزدگير ضاهرشود  LCDي چپ خطر همين كارراانجام دهيد تا تصوير يك بلندگو در سمت باال

  .ثانيه نگاه داريد 2را  PROGبراي فعال كردن حالت سخنگوي دستگاه كليد -10
 

   مراحل نصب و راه اندازي ( كليه دستورات را از راست به چپ اجرا كنيد):
 

,اه را روشن كنيدآنتن دستگاه را بسته و سپس دستگ, ابتدا در صورت تمايل سيم كارت را در داخل دستگاه قرارداده   
 

:تعريف ريموت ها - 1  
PROG  +عدد صفر+ زدن دكمه قفل باز روي ريموت+ رمز دستگاه +PROG 

  )بوده كه قابل تغيير مي باشد 123456رمز اوليه دستگاه ( 
  :تعريف سنسورها - 2

  .تعريف كنيد  2و1براي زون گاز و ضربه را ,و سنسور دود  6تا  4چشمي ها و سنسوردروپنجره را براي زون : نكته مهم      
PROG  +شماره زون+ يك بار تحريك سنسور مربوطه + رمز دستگاه +PROG  

  



و  6تا  4اين مرحله را فقط در صورت نياز انجام دهيد در غير اين صورت چشمي ها را به زون (  تعريف نوع زون - 3
  :) تعريف كنيد 3سنسورهاي تاخيري را به زون  و 7و سنسور داخلي را به زون  2و  1سنسور هاي دود و گاز را به زون 

  
PROG  +نوع زون به شرح زير باارقام صفرويك تعريف شده + شماره زون موردنظر+ * + رمز دستگاه +PROG  

       Zone  1001001 
  .فعال شده واگرصفرباشد زون مراقبت غيرفعال مي شود 1زون مراقبت: يك باشد ازسمت چپ اگر رقم اول

  .زون با تاخير در خروج فعال شده و اگر صفر باشد غيرفعال مي شود: يك باشد ازسمت چپدوم اگر رقم 
  .فعال شده و اگر صفر باشد غيرفعال مي شود ورودزون با تاخير در : يك باشد ازسمت چپاگر رقم سوم 
  .دساعته فعال شده و اگر صفر باشد غيرفعال مي شو 24زون : يك باشد ازسمت چپ اگر رقم چهارم
  .به هنگام آالرم آژيرمي زند و اگر صفر باشد غيرفعال مي شود زون :يك باشد ازسمت چپ اگر رقم پنجم

  .مسلح مي شود  Partزون تمام مسلح فعال شده و اگر صفر باشد زون به صورت : اگر رقم ششم يك باشد
  .قد سنسور مي باشددر داخل زون سنسور وجود دارد و اگر صفر باشد زون فا: اگر رقم هفتم يك باشد

  
  

  :تعريف شماره تلفن براي دستگاه - 4
 PROG+ شماره تلفن+ عدد يك   + # + * +رمز دستگاه+  PROG: تعريف شماره تلفن اول    

 PROG+ چهارم شماره تلفن+  4عدد   + #+  + *رمز دستگاه+  PROG    :تعريف شماره تلفن چهارم    
  
  
  

  :پاك كردن ريموت و يا سنسور - 5
 DEL + شماره ريموت مورد نظر +عدد صفر + رمز دستگاه+  DEL:   پاك كردن ريموت     

 DEL+  مورد نظر شماره سنسور+ شماره زون+ رمز دستگاه+  DEL:   پاك كردن سنسور     
  

  :ضبط پيغام براي تلفن كننده دستگاه - 6
 12ظاهر شود سپس پيغام را در  LCDروي بر COPYثانيه نگه داشته تا عبارت  2را به مدت    OGMابتدا دكمه 

  . با زدن همين دكمه مي توان پيغام ضبط شده را شنيد. ثانيه بيان كنيد
  

 PROG+  16تا    00عدد +  #+ رمز دستگاه+  PROG                                :تنظيمات دستگاه
  

برابر  5بوده كه معادل  04در حالت اوليه دستگاه . مدت زمان تاخير در هنگام خروج كه يك عدد دو رقمي مي باشد: 01
  .ثانيه مي باشد 20آن يعني 

برابر  5بوده كه معادل  06در حالت اوليه دستگاه . مدت زمان تاخير در هنگام ورود كه يك عدد دو رقمي مي باشد: 02
  .ثانيه مي باشد 30آن يعني 

برابر آن يعني  20بوده كه معادل  06حالت اوليه دستگاه  در. مدت زمان آژير بوده كه يك عدد دو رقمي مي باشد: 03
  ) 09عدد : دقيقه آژير 3به عنوان مثال .( ثانيه مي باشد 120
  .ساعت مي باشد 12حالت اوليه كارخانه ) :  watchdog( مدت زمان مراقبت : 04
  .شب مي باشد 20تا  8حالت اوليه از : مدت زمان شروع و يا پايان مراقبت: 05
  ساعت مورد نظر را تنظيم كنيد #يا * با زدن : تنظيم زمان فعال شدن سيستم: 06
  ساعت مورد نظر را تنظيم كنيد #يا * با زدن : تنظيم زمان غير فعال شدن سيستم:  07
  تنظيم تاريخ و ساعت دستگاه: 08
  را بزنيد PROGرقمي جديد را وارد كرده و  6رمز :  تغيير رمز دستگاه : 09

                                                 
  زون مراقبت از افراد پير و بيمار:      watchdogمراقبت يا  زون  ١



  دستگاهقبل از وصل شدن به تلفن كننده  تنظيم تعداد زنگ هاي تلفن: 10
  آژير روشن باشد: 1آژير خاموش باشد  : 0:  غيرفعال كردن آژير بزند/براي اينكه آژيرخارجي دزدگير به هنگام فعال: 11
  ارتباط: 1عدم ارتباط       : 0:   ارتباط دوطرفه با محيط ازطريق تلفن: 12
  هشدار بدهد: 1هشدار ندهد          : 0:    هشدار به هنگام قطع برق: 14
  با بوق همراه باشد: 1نباشد      : 0:    تاخير در خروج با بوق همراه باشد: 15
  هشدار بدهد: 1هشدار ندهد          : 0:    هشدار به هنگام قطع تلفن: 16

  
  
  
  

  

  :LCDپيغام ضعيف شدن سنسورها ازروي صفحه  غير فعال كردن
  دزدگير ر و پنل مركزيسنسوآن خاموش و روشن كردن سپس يكبار و  تعويض باتري سنسور مورد نظر - الف
  .با زدن يك بار دكمه باز روي ريموت كنترلر هشدار ضعيف شدن باتري براي يك ساعت قطع مي شود -ب
  يك دكمه روي ريموت كنترلر+صفركردن رقم چهارم از سمت چپ+شماره سنسور موردنظر+شماره زون مورد نظر+رمز+  DEL -ج

  

 

:باسيم به كمك بردآژير بيروني مراحل نصب بلندگوي  

  وصل كنيد - 12پنل به  GNDبردآژير و از + 12پشت پنل دزدگير به  sirenابتدا از -1    
  .بردآژير به بلندگو وصل كنيد  speakerاز -2    
  

:به كمك فرستنده يا آژير فالشر بي سيم سيمبي  بيروني آژيرمراحل نصب   

  وصل كنيد دزدگير GND و سيم مشكي فرستنده را به sirenسيم قرمز فرستنده بيسيم را به ابتدا  -1
چنانچه آژير بيسيم عمل نكرد و براي شما توسط شركت تعريف نشده باشد دكمه لرن روي گيرنده آژير و يا -2

  به فرستنده بدهيد 12فاصله يك ولتاژ ثانيه نگاه داشته و بال 2آژيرفالشر را 
  

  :تنظيمات سيم كارت و پيغام كوتاه
فرستاده و سپس از  SMSكارت  ابتدا از طريق سيماگر خط تلفن به دستگاه متصل باشد به هنگام فعال شدن دزدگير 

و در صورتي كه خط تلفن ثابت به دستگاه . تماس مي گيرد 6تا  3طريق خط ثابت با شماره هاي تعريف شده شماره 
  .فرستاده و سپس تماس مي گيرد SMSمتصل نباشد سيستم از طريق سيم كارت ابتدا 

  

  :ارسالي SMSتعريف متن مورد نظر براي   
با عبارت زير به  SMSبرروي صفحه ظاهر شود سپس يك  " U "ثانيه نگاه داشته تا عبارت  2 را براي مدت* دكمه 

ارسال شده با موفقيت دريافت و  SMSرا نشان داد  1اگر دستگاه عدد  .شماره سيم كارتي كه داخل دستگاه قراردارد بفرستيد
  .بيان شد شماره دستور مورد نظر اشتباه بوده است 3د نمايش داده شد رمز نادرست بوده و اگر عد 2اگر عدد , ذخيره شده است

  زون يك فعال شده است 12345601

فعال شده است 2زون   12345602  

…. 
فعال شده است 8زون   12345608  

 زون مراقبت فعال شده است  12345608
12345609    دستگاه از طريق ريموت تحريك شده است

دستگاه مركزي از محل اوليه خود جابجا شده است   12345610  
ط تلفن قطع شده استخ 12345611  



  برق دستگاه قطع شده است 12345612

بار اشتباه وارد شده3رمز دستگاه    12345613  
است  برق دزدگير قطع شده 12345614  

  
  :فعال و يا غير فعال كردن دستگاه

   SMSارسال  - 4ني   تماس تلف -3روي پنل    ARMدكمه  -2  قفل بسته روي ريموت - 1:  فعال كردن دستگاه  * 
   SMSارسال  -4تماس تلفني  -3روي پنل  DISARMدكمه  -2قفل باز روي ريموت   - 1:غيرفعال كردن دستگاه *  
ثانيه فقط زون  2به مدت  ARMبا زدن دكمه روي ريموت ويا نگاه داشتن دكمه : تعريف كردن تعدادي از زون ها* 

  .مي شوندتعريف شده اند فعال  partهايي كه به صورت 
  .روي پنل را فشارداد  ARMبراي فعال كردن فقط يك زون مي توان شماره آن زون و سپس دكمه * 
 

:غير فعال و چك كردن حالت سيستم ازطريق پيامك/فعال  

براي غيرفعال ,   123456ARMبراي فعال كردن سيستم     - سيم كارت روي پنل ارسال كنيد يامك به افي است يك پك
 و براي اطالع از فعال يا غيرفعال بودن پنل  123456PARTنيمه فعال كردن ,   123456DISARMكردن 

123456CHECK    راsms   قرار دهيد  123456در صورت تغيير رمز خود بايد رمز جديد را به جاي ( كنيد(   
 

وسيله برقي با ارسال پيامك      2خاموش و روشن كردن   
Send sms, OUT01ON   is to turn on the first relay 
Send sms, OUT01OFF  is to turn OFF the first relay 
Send sms, OUT02ON   is to turn on the second relay 
Send sms, OUT02OFF  is to turn OFF the second relay 
Send sms, CHECK, the panel would rely a sms with the relay status 
 
Call to control the 2 relays: وسيله برقي با تماس      2خاموش و روشن كردن   
Press *1 is to turn on the first relay 
Press #1 is to turn off the first relay 
Press *2 is to turn on the second relay 
Press #2 is to turn off the second relay 

  
  ابتدا بايد نرم افزار مربوطه را بر روي گوشي خود نصب كنيد  :نرم افزار موبايلراه دور با كنترل دزدگير از 

  دانلود كرده  hexiran.com/app.htmlراي گوشي هاي اندرويد برنامه را از سايت ب 
  د  روي باركد زير برنامه را نصب كنيدو يا از طريق برنامه باركد خوان گوشي خو 

  اول شماره در قسمت كليك كرده و ) عكس پايين سمت راست( روي عالمت چرخ دنده سپس بر 
  123456disarmو در قسمت سوم   123456armسيم كارت داخل دزدگير و در قسمت دوم 

  چنانچه رمز دزدگير خود را تغيير داده ايد بايد(. را وارد كنيد 123456checkو در قسمت آخر 
  )رقمي خود را وارد كنيد و بين رمز و عبارت فاصله نباشد  6رمز جديد  123456جاي عدد به 
  
  

  را نگاه داشته و    DELدر حالتي كه دستگاه خاموش مي باشد دكمه :   بازگرداندن دستگاه به حالت اوليه كارخانه*** 
  .را رها كنيد DELثانيه دكمه   10دستگاه را روشن كنيد و پس از                 

  

 



  


