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 پيشگفتار .1

توجه به گسترش شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي شركت هاي مختلف داخلي و خارجي سعي در ارائه انواع سيستم هاي 
در اين ميان با توجه به استقبال عمومي بيشتري  .نظارتي، كنترلي و امنيتي با بهره گيري از شبكه هاي فوق نموده اند

 پايه بر افزاري سخت و افزاري نرم متفاوت محصوالت كه تلفن همراه صورت گرفتبكه از دستگاه هاي مبتني بر ش
 كنترل هايدستگاه فوق محصوالت از يكي. شد داده قرار كاربران اختيار در و ساخته طراحي، همراه تلفن هاي شبكه

دستگاه هاي موجود در اين زمينه از عملكرد بسيار ساده اي  .مي باشد  (SMS)پيام متني طريق از برقي تجهيزات
مشخص شده اي كاربر مي تواند اقدام به روشن و يا  پيام متني برخوردار مي باشند به اين صورت كه با ارسال متن

ولي  ،اه هاي فوق هم كاربردهاي فرواني داردنا گفته نماند كه دستگ .خاموش نمودن تعدادي وسيله الكتريكي نمايد
 سادگي عملكرد آنها انعطاف كافي را در اختيار قشر وسيع كاربران با نياز هاي مختلف قرار نمي دهد. از اين رو شركت

با طراحي دستگاهي مبتني بر شبكه تلفن همراه با قابليت برنامه ريزي توسط كاربر سعي نموده  آزمون الكترونيك خزر
د با توجه به نياز خود دستگاه را برنامه ريزي نبتوان انكاربرقشر از كاربران را تحت پوشش قرار دهد تا هر  ازوسيعي  رنج

به راحتي و بدون داشتن  ،دستگاه به كمك يك نرم افزار اندرويدياين د. برنامه ريزي ن(كانفيگ) و مورد استفاده قرار ده
 .هيچ گونه اطالعات فني و تخصصي مقدور مي باشد

در ابعاد بسيار كوچك امكانات و قابليت هاي بسياري را با قيمت پايين در اختيار  كه استطراحي دستگاه به گونه اي 
مي باشد كه  حصر به فرد آناز نقاط قوت و من دهد. قابليت برنامه ريزي در اين دستگاه يكيمي كاربران عزيز قرار 

امكان پياده سازي انواع سناريوها براي استفاده در زمينه هاي مختلف از جمله امنيتي، كنترلي، هوشمند سازي، آبياري، 
كنترل روشنايي و ... را در اختيار كاربران قرار مي دهد و شما مي توانيد تنها با برنامه ريزي دستگاه توسط نرم افزار 

  توجه به نياز خود از دستگاه استفاده نماييد. اندرويدي با

  . مشخصات ظاهري دستگاه ٢
  AMS200 AMS300 

  dcولت  dc 15ولت  15  ولتاژ 
  گرم 4٠٠  گرم ٣5٠  وزن (به طور تقريبي)

  ابعاد
  سانتي متر 1٣  سانتي متر ٩,5  طول
  سانتي متر 6  سانتي متر 6  عمق
  سانتي متر 1٣  سانتي متر 1٣  ارتفاع
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يك سنسور دماي خارجي با كاور صنعتي و ( آمپر 2 با جريان DCولت  15يك آداپتور  آنتن، متعلقات دستگاه شامل
  ) مي باشد.AMS-200Wبه طول يك متر تنها در مدل 

  . مشخصات فني دستگاه٣
 )AMS-300خروجي تايمردار در مدل  7( تايمردار رله خروجي ٣مجهز به  -

 برنامه ريزي)ورودي ديجيتال اپتوكوپلري (قابل  ٣مجهز به  -

 و شارژر اتوماتيك مجهز به سيستم باتري پشتيبان -

 تشخيص قطع برق شهر (قابل برنامه ريزي) -

 داراي سنسور دماي داخلي (قابل برنامه ريزي) -

 سازگاري با انواع سيم كارت هاي نسل دوم موجود در كشور -

 (قابل برنامه ريزي) يداراي خروجي آژير اختصاص -

 هت شنود صداي محيط (قابل برنامه ريزي)مجهز به ميكروفن داخلي ج -

 و يا تماس تلفني (حتي تلفن ثابت)  (SMS)ام متنييپقابليت كنترل از طريق  -

 پخش ملودي در هنگام كنترل از طريق تماس تلفني -

 LEDداراي نمايشگر  -

 نرم افزار رايگان اندرويدي  -

 كاربر 16قابليت ذخيره سازي  -

 يت دستگاهقابليت افزودن و كنترل تعداد بي نها -

 قابليت تغيير متن پيامك هاي ارسالي -

 ي سازي نرم افزار اندرويديصامكان شخ -

 امكان مشاهده ميزان شارژ باقي مانده دستگاه -
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 ارسالي(SMS)  متني هاي پيامامكان تغيير متن  -

 مجهز به سيستم يادآور آالرم هوشمند -

  آموزش راه اندازي اوليه دستگاه. ٤

  تنظيمات پيش فرض. ١,٤
  دستگاه را براي اولين بار روشن مي نماييد تنظيمات دستگاه به شرح زير مي باشد: وقتي

  درجه است ٠٩تا  ٠بازه مجاز دما بين  . ١

  ليست كاربران خالي بوده و هيچ كاربري در حافظه دستگاه وجود ندارد. .٢

 .خروجي آژير غير فعال است .٣

 .استه ارتباطي بين ورودي و خروجي ها برنامه ريزي نشده اگهيچ  .٤

 ) مي باشد.Latchپايدار (فرمان رله ها به صورت  .5

  آموزش راه اندازي . ٢,٤

   :لطفاً قبل از روشن كردن دستگاه به موارد زير توجه نماييد

 .آنتن مخصوص را به دستگاه متصل نماييد -1

 يك سيم كارت درون دستگاه قرار دهيد. (حتما پين كد سيم كارت را غير فعال نماييد) -2

 پتور مخصوصي كه همراه دستگاه وجود دارد استفاده نماييد.حتمًا از آدا -٣

  

  جهت صحيح قرارگيري سيم كارت درون دستگاه
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ي دستگاه شروع به ها LED, با رعايت موارد باال مي توانيد آداپتور را به دستگاه متصل نماييد. پس از اتصال آداپتور
ته به با ريتم آهس GSMمربوط به  LEDد شد ولي نها ثابت خواه LEDپس از مدتي تمام  .د كردنك زدن خواهمچش

ه نماييد فوق نشانه رجيستر شدن دستگاه در شبكه تلفن همراه مي باشد. توج LEDچشمك زدن ادامه خواهد داد. (
  )ع باشد به معناي عدم رجيستر شدن در شبكه مي باشديك زدن سرشمچنانچه ريتم چ

دريافت خواهد  (SMS)پيام متني كاربري تعريف نكرده باشيد دستگاه از هر شماره اي  تا زماني كه شما براي دستگاه
لي به محض ومعتبر باشد دستگاه عكس العمل نشان خواهد داد.  پيام متنيكرد و چنانچه دستورات ارسال شده توسط 

مگر اينكه  ردنخواهد كقبول  پيام متنياينكه اولين كاربر براي دستگاه تعريف شود ديگر دستگاه از هيچ شماره اي 
يت در كنترل در ليست كاربران تعريف شده براي دستگاه وجود داشته باشد. اين ويژگي جهت ايجاد امنشماره مذكور 

رات استفاده از رمز عبور براي ارسال دستو دستگاههاي مشابهبرخي در تجهيزات توسط دستگاه در نظر گرفته است. (
مز عبور در نظر به عنوان ر راشماره تلفن هاي تعريف شده  دستگاهاين  ،ت پايين روش فوقكه با توجه به امني شودمي 
  )برخوردار استد كه امنيت بسيار بااليي رميگي

امكان كنترل خروجي ها را از طريق برقراري تماس  پيام متني،دستگاه فوق عالوه بر پشتيباني از دريافت و ارسال 
با فعال  از جهان،ي احتي با شماره ثابت را نيز دارا مي باشد. در ضمن شما در اين بخش مي توانيد از هر نقطه  ،تلفني

كردن ميكروفن اقدام به شنود صداي محيط نماييد. اين امكان به شما اجازه ميدهد در صورتي كه به هر دليلي شبكه 
رقراي تماس تلفني حتي با تلفن ثابت اقدام به كنترل وسايل رو شد از طريق بپيام متني در كشور با مشكل روبارسال 

دستورات كنترل رله ها و ميكروفن از ) 1,8( برقي خود نماييد. اطالعات بيشتر در اين خصوص را مي توانيد در قسمت
 مشاهده كنيد. طريق تماس تلفني

ولي كاربر شماره يك به  ،است كاربر مجاز براي دستگاه در نظر گرفته شده 16همانگونه كه گفته شد امكان تعريف 
به  پيام متنيعنوان كاربر ارشد و مدير مجموعه براي دستگاه شناخته مي شود. به همين دليل كليه ي آالرم ها توسط 

د  و يا كاربري به دستگاه را از ليست كاربران حذف نمايي 1ارسال خواهد شد. چنانچه شما كاربر شماره  1كاربر شماره 
هشدار نخواهد شد ( به راحتي توسط نرم افزار اندرويدي  پيام هاي متنيد دستگاه موفق به ارسال يمعرفي نكرده باش

  )نماييد اقدام به اضافه يا حذف كاربرانو در صورت نياز  ليست كاربران ذخيره شده در دستگاه را مي توانيد مشاهده

ال تجهيزات اقدام به اتص زيرعملكرد صحيح دستگاه حتما با توجه به راهنماي برخورداري  توجه داشته باشيد جهت
گاه خارج از شرايط گونه خرابي ناشي از اتصال نادرست تجهيزات به دستبرقي، ورودي ها، آژير، باتري و ... نماييد. هر

  گارانتي خواهد بود.
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A دستگاه آژير را به برو : جهت اتصال آژير به دستگاه مطابق شكل رو
متصل نماييد توجه داشته باشيد كه قطب هاي مثبت و منفي را مطابق 

  شكل به دستگاه متصل نماييد.

B  دستگاه :AMS-200  خروجي رله اي ٣داراي )AMS300  داراي
مي باشد كه  v – 7A 250با قابليت سوئيچ زني  خروجي رله اي) 7

صال المپ كليه كنتاكت هاي آن در دسترس كاربر مي باشد. جهت ات
 برو اقدام به اتصال المپ ها نماييدي توانيد به سادگي همانند شكل روم

چنانچه مهارت كافي در انجام اين كار نداريد حتما . (توجه داشته باشد
از افراد ماهر و متخصص كمك بگيريد) توجه داشته باشيد جهت كنترل 

تور واسط تجهيزات پر توان مانند كولر, موتور پمپ ها و ... از كنتاك
  استفاده نماييد.

C دستگاه فوق قابليت پشتيباني از باتري :Backup   جهت حفظ
دستگاه توانايي تشخيص قطع برق شهر و  ،عملكرد دستگاه در صورت قطع برق شهر را دارد. در صورت اتصال باتري

رله و يا تمام رله هاي موجود را با  ٣هشدار و يا به صدا در آوردن آژير و يا فرمان دادن به يكي از  پيام متنيارسال 
. توجه به برنامه ريزي صورت گرفته دارد(قابليت برنامه ريزي دستگاه در بخش هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.)

  .مي باشدشايان ذكر است دستگاه قابليت شارژ باتري متصل شده را نيز دارا 

D  ورودي ديجيتال اپتوكوپلري مي باشد كه با توجه به شكل مي توانيد هر نوع سنسور،  ٣: دستگاه فوق داراي
مربوطه در پانل دستگاه روشن خواهد شد  LED ،با اتصال هر يك از ورودي ها .ميكروسوئيچ و ... را به آن متصل نماييد

جام داده ايد دستگاه عكس العمل نشان خواهد داد. براي مثال مي توانيد و با توجه به برنامه ريزي كه براي دستگاه ان
رله ، آژير به صورت لحظه اي به صدا در آيد 1دستگاه را به گونه اي برنامه ريزي نماييد كه در صورت اتصال سنسور 

صوتي هم با كاربر  تماسو  ارسال شود 1هشدار به ادمين شماره  پيام متني ،به صورت لچ (دائم) روشن شود ٣شماره 
  براي او پخش شود.و صداي محيط  شده ربرقرا 1 شماره

  فعال سازي نرم افزار        . 5

پس از نصب نرم افزار بر روي دستگاه اندرويدي، ابتدا ميبايست شماره سيم كارتي را كه درون دستگاه قرار داده ايد 
. پس از مدت كوتاهي كه كنيددكمه فعال سازي را لمس در باكس مربوط به شماره سيم كارت وارد نموده و سپس 

  .شودميدستگاه شد نرم افزار فعال و قابل استفاده  اافزار موفق به برقراري ارتباط ب نرم
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داده شود  قرار توجه : جهت فعال سازي نرم افزار حتما بايد سيم كارت درون دستگاه 
كد سيم كارت هم حتما بايد ن پيدر ضمن فراموش نشود كه  .و دستگاه روشن باشد

  غير فعال شده باشد.

) Androidامنيت سيستم عامل( با هدف باال بردنو باالتر  6اندرويد نسخه در  نكته:

، تماس تلفني، دفترچه تلفن، پيام متنيدسترسي به قسمت هاي مختلف از جمله 
د محدود نشو حافظه داخلي و ... توسط نرم افزار هاي جانبي كه توسط كاربر نصب مي

شده است. از اينرو جهت عملكرد صحيح نرم افزار كاربر بايد به صورت دستي در قسمت 
 شدهنرم افزار نصب  را براي ه دسترسي به قسمت هاي مورد نياززتنظيمات امنيتي اجا

  را فراهم نمايد. 

نرم افزار به صورت خودكار ورژن  اين امر به صورت اتوماتيك انجام مي شود. SMS Controller plusدر نرم افزار 
ابق شكل زير طمنرم افزار و يا باالتر باشد  6اندرويد گوشي شما را تشخيص داده و در صورتي كه ورژن اندرويد شما 

  دسترسي هاي مورد نياز را از شما دريافت خواهد كرد.

  تنظيمات و برنامه ريزي دستگاه . ٦

توضيحاتي در مورد نرم افزار  آن، از فعال سازي و بعد يا تبلت براي اولين بارپس از نصب و اجراي نرم افزار در گوشي و 
حال نرم  .خواهد شد پنجره جديد باز(يا كليد بازگشت) لمس صفحه گوشي با كه ن را مشاهده خواهيد نمود آو ورژن 

تنظيماتي را بر روي نرم افزار  بهتر استولي قبل از شروع به كار  .افزار آماده برقراري ارتباط با سخت افزار مي باشد
  اندرويد و همچنين دستگاه (از طريق همين نرم افزار) اعمال نماييد كه به شرح زير مي باشد.
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  . توضيحات صفحه اصلي نرم افزار١,٦

با لمس اين سربرگ صفحه اي باز مي شود كه توسط آن شما قادر به  -1
 تعداد نامحدود خواهيد بود.و مديريت دستگاه هاي خود به  انتخاب

در اين قسمت از نرم افزار مي توانيد دماي محيطي كه دستگاه در  -2
آنجا قرار دارد را بر اساس آخرين گزارش دريافت شده مشاهده نماييد. 
همچنين مي توانيد ميزان حد پايين و باالي تنظيم شده براي سنسور 

  دما را نيز در سمت راست مشاهده كنيد.

با استفاده از كليدهاي فوق مي توانيد هر يك از خروجي هاي دستگاه  -٣
هر خروجي براي چند ثانيه، هنگام ارسال فرمان  ONرا خاموش يا روشن نماييد. هم چنين با فشردن كليد 

ساعت خواهيد  18روشن كردن خروجي مربوطه، قادر به تنظيم زمان خاموش شدن آن پس از يك دقيقه تا 
دستگاه بعد از خاموش شدن خروجي توسط تايمر به وسيله پيام متني شما را مطلع مي  بود. هم چنين

سازد. الزم به توضيح است چنانچه خروجي به صورت اتوماتيك پيكربندي شده باشد كليد هاي كنترل 
دستي آن از اين قسمت حذف خواهد شد، چرا كه كنترل خروجي 

  شخص صورت گيرد. مذكور بايد به صورت اتوماتيك و بدون دخالت

در صورت نياز به خاموش يا روشن نمودن كلي خروجي ها مي توانيد  -4
با استفاده از كليد هاي تعبيه شده در اين قسمت اقدام به خاموش يا 

 روشن همزمان تمامي خروجي ها نماييد.

براي مشاهده ميزان اعتبار ريالي باقي مانده سيم كارت درون دستگاه  -5
اقدام به دريافت مانده اعتبار  فوقبا استفاده از كليد به راحتي مي توانيد 

نماييد. توجه نماييد جهت عملكرد صحيح اين بخش بايد در قسمت 
براي  .اپراتور سيم كارت خود را مشخص نماييد ،تنظيمات نرم افزار

 ... مثال ايرانسل، همراه اول يا تاليا
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ي شما ظاهر ي جديدي مطابق شكل روبرو برابا لمس كليد فوق صفحه -6
خواهد شد. با لمس كليد بروز رساني مي توانيد از آخرين وضعيت ورودي 
ها و خروجي ها به شكل تصويري مطلع شويد. همانگونه كه از شكل مشخص 

عدد المپ به شكل روشن و يا  ٣است براي نمايش وضعيت خروجي ها 
ود، خاموش با توجه به روشن يا خاموش بودن خروجي ها نمايش داده مي ش

در نظر  OFFو  ONعدد كليد به شكل  ٣براي نمايش وضعيت ورودي ها 
گرفته شده است و همچنين براي نمايش وصل يا قطع بودن برق شهر يك 
دوشاخه در سمت چپ تصوير قرار داده است كه كليه تصاوير فوق با توجه 

 به وضعيت جاري دستگاه به روز رساني خواهد شد.

ن از ليست كاربران ذخيره شده در دستگاه مي در صورت نياز به مطلع شد -7
كاربر را در حافظه داخلي خود دارد.  16توانيد از اين قسمت استفاده نماييد. دستگاه قابليت ذخيره سازي 

با دستگاه ارتباط برقرار نموده و از آن استفاده ذخيره شده در دستگاه مي توانند كاربران  : تنها( توجه
 )نمايند

ي كه جهت شنود صداي محيط در نظر گرفته شده است استفاده درخواست شنود، يكي ديگر از روش هاي -8
از كليد درخواست شنود است. با لمس كليد فوق دستگاه به صورت خودكار با شما تماس تلفني برقرار 
نموده و در صورت پاسخ دادن شما به تماس اقدام به پخش صداي محيط مي نمايد. الزم به ذكر است در 

 سيم كارت موجود در دستگاه كسر خواهد شد. اين صورت هزينه مكالمه از

 

(يا كليد سخت افزاري  پايين صفحه نمايش موبايل بايد دكمه دايره نارنجي رنگ موجود در تنظيمات بيشتربراي 
Menu( از پنجره جديد مطابق شكل زير مي توانيد نوع تنظيم دلخواه را انتخاب و وارد منوي مربوطه  .را لمس نماييد
  بندي دستگاه تقسيم مي شود. تنظيمات به دو دسته تنظيمات نرم افزار و پيكر شويد.
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  تنظيمات نرم افزار  .٢,٦

مي توانيد تنظيمات مربوط به نرم افزار نصب شده بر  روبرو در اين بخش مطابق شكل
  روي گوشي را انجام دهيد.

در صورت نياز به تغيير شماره سيم كارت درون دستگاه ميتوانيد از اين   -1
  قسمت اقدام به تعويض شماره نماييد.

 تعداد رله هاي خروجي در اين قسمت قابل تنظيم است. -2

در نرم افزار امكان تغيير نام براي خروجي ها در نظر گرفته شده كه در صورت نياز مي توانيد با لمس  -٣
 براي مثال پنكه، كولر، پكيج، درب و ... .جي ها هر نام دلخواهي را براي آن در نظر بگيريدطوالني نام خرو

جهت خسته كننده نبودن و جذابيت كار با نرم افزار افكت هاي متنوعي براي ورود به منوها و تنظيمات در  -4
ه صورت پيش فرض ( اين امكان ب نظر گرفته شده است كه در صورت تمايل مي توانيد آن را فعال نماييد.

پيشنهاد مي شود اگر گوشي و يا تبلت شما كانفيگ سخت افزاري پاييني دارد اين گزينه  ،غير فعال است
 را فعال ننمايد)

اه سازي شما گبا فعال نمودن هشدار صوتي در صورت دريافت هر نوع پيام از سوي دستگاه ملودي جهت آ -5
 پخش خواهد شد.

سيم كارتي كه درون دستگاه قرار داده ايد را به صورت صحيح انتخاب  در اين قسمت حتما بايد اپراتور -6
 رو خواهد شد.رد دستگاه با اختالل روبنماييد. الزم به ذكر است در صورت عدم انتخاب صحيح اپراتور عملك

م افزار ذخيره رات اعمال شده در نره تنظيمات كليه تغييرخيگزينه ذپس از اعمال كليه تنظيمات با لمس  -7
س اندرويدي را ي) ديواBackهد شد. الزم به ذكر است چنانچه بدون لمس كليد فوق دكمه برگشت (خوا
 نماييد هيچ يك از تنظيمات ذخيره نخواهد شد.  سلم
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  پيكربندي دستگاه  .٣,٦

تنظيمات دستگاه مي باشد كه مي توانيد ليست كاربران ذخيره  به اين بخش مربوط
اتي يميا كاربري به دستگاه اضافه نماييد و ساير تنظ كردهشده در دستگاه را مشاهده 

كه بايد بر روي دستگاه سخت افزاري اعمال شود را انجام دهيد. اين بخش از 
  از دستگاه عمل مي كند. به دستگاه و دريافت پاسخ  پيام متنيتنظيمات با ارسال 

د شماره افراد مجازي كه مي توانند با يدر اين بخش مي توانافزودن كاربر:  .1
پس از وارد كردن شماره تماس و ارسال  .دستگاه كار كنند را وارد نماييد

پيغامي  آنو ذخيره سازي  پيام متنييافت رآن به دستگاه در صورت د
 مبني بر ذخيره موفقيت آميز شماره نمايش داده خواهد شد.

در صورت نياز به حذف كاربري خاص و يا همه كاربران مي توانيد از اين قسمت استفاده حذف كاربر:  .2
در دستگاه در نظر گرفته مي شود كه در صورت  16تا  1بين  عددينماييد. توجه شود كه براي هر كاربر 

اختصاص يافته به كاربر فوق را در اين قسمت  16تا  1و يا چند كاربر خاص بايد شماره  1نياز به حذف 
 وارد نماييد.

اين قسمت مي تواند در شرايط خاص بسيار پر  :هشداردريافت كنندگان  .٣
فرض به اين صورت است كه  كاربرد باشد. عملكرد دستگاه به صورت پيش

هشداري با توجه به نوع آالرم به  پيام متنيدر صورت وقوع هر نوع آالرم 
ارسال مي شود. حال با استفاده از اين ويژگي شما مي توانيد  1كاربر شماره 

 پيام متنيدستگاه را به گونه اي تنظيم نماييد كه در صورت وقوع هشدار 
هم ارسال شود. كاربرد  ٣و  2به كاربر شماره  1هشدار عالوه بر كاربر شماره 

طي كه يكي از كاربران در دسترس نباشد و يا نياز به اين ويژگي در شراي
  نفر وجود دارد كاربرد ويژه اي خواهد داشت. 1اطالع رساني به بيشتر از 

 1 شماره كاربر به سريعاً دستگاه بيافتد اتفاق آالرمي هرگاه هشدار: آور ياد .4
 هشدار متني پيام مشاهده از پس كاربر و دهد مي متني پيام را آالرم نوع

 پيام كاربر چنانچه حال. نمايد ارسال دستگاه براي آالرم مشاهده تاييد عنوان به را YES كلمه بايد حتماً
 كاربر با تلفني تماس برقراري به اقدام مشخص زماني هاي فاصله با دستگاه باشد نكرده مشاهد را متني
 را YES كلمه كاربر اينكه مگر يافت خواهد ادامه همچنان عمليات اين) Missed call( نمايد مي فوق
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 كاربر توسط آالرم متني پيام مشاهد از فوق متني پيام دريافت از پس دستگاه. نمايد ارسال دستگاه براي
 استفاده صورت در است ذكر شايان. كرد نخواهد آوري ياد تلفني تماس توسط را آالرم ديگر و شده مطمئن

 از را دستگاه مشاهده تاييد كليد لمس با توانيد مي هشدار متني پيام مشاهده از پس اندرويدي افزار نرم از
 .بود نخواهد دستگاه براي YES كلمه دستي ارسال به نيازي ديگر و سازيد مطلع هشدار متني پيام مشاهده

در اين بخش مي توانيد متن پيام هاي هشداري كه از سمت متن هشدار:  .5
دهيد. توجه نماييد كه متن دستگاه براي شما ارسال مي شود را تغيير 

حتما بايد به صورت انگليسي (فينگليش) نوشته شود و تعداد كاراكترهاي 
كاراكتر مي باشد. پس از نوشتن متن پيام به  4٠مجاز براي متن پيام 
رو پيام تايپ شده وار ابزار كشويي مطابق شكل رو براحتي با استفاده از ن

 ليست اضافه نماييد. پس از انتخاب خود را به يكي از هشدار هاي موجود در
ستگاه دكمه ارسال به دستگاه بايد منتظر دريافت تاييد از د لمسهشدار و 

به دستگاه  پيام متنيد با ارسال ناين فرايشايان ذكر است كليه  .بمانيد
 صورت مي پذيرد.

دستگاه مجهز به سنسور دماي داخلي قابل  ،همانگونه در مشخصات فني دستگاه ذكر شدهتنظيمات دما:  .6
 .مورد نظر را به دستگاه معرفي نماييد د بازه مجاز دماينيبرنامه ريزي مي باشد. در اين قسمت شما مي توا

در صورتي كه دماي محيط خارج از محدوده تنظيم شده باشد  ،درجه سانتيگراد ٣٠تا  25براي مثال بين 
ارسال خواهد نمود. ناگفته نماند دستگاه را به گونه اي  1كاربر شماره هشداري براي  پيام متنيدستگاه 

آيد يا دائم به صدا دركه در صورت وقوع هشدار دما آژير به صورت لحظه اي كنيد  مي توانيد برنامه ريزي
ه اي و يا دائم عمل نمايند. توضيحات بيشتر در ظرله و يا تمامي رله هاي به صورت لح ٣و يا يكي از 

 صوص برنامه ريزي دستگاه در بخش هاي بعدي ارائه خواهد شد.خ

با توجه به قابليت هاي  مت توضيحات عملكرد دستگاه مي باشد.اين بخش مهمترين قسپيكربندي دستگاه:  .7
منحصر به فردي كه در دستگاه گنجانده شده هر فردي با توجه نياز و مكان مورد استفاده از دستگاه بدون 

طالعات فني مي تواند اقدام  به برنامه ريزي دستگاه و ايجاد سناريوي عملكرد در شرايط داشتن هيچگونه ا
براي مثال مهندسين  .مختلف نمايد. براي روشن تر شدن عملكرد اين بخش از دستگاه مثالي ساده مي زنيم

نترلر كو يا ميكرو PLC ،LOGOو افراد متخصص در زمينه الكترونيك و برق قدرت از تجهيزات همچون 
مشخص مي نمايند كه اگر بر فرض  نمونهبراي  و دنبراي كنترل تجهيزات مورد نظر خود استفاده مي نماي

حركت زنوار نقاله ا ،كليد شماره يك فعال شد موتور نوار نقاله شروع به حركت نمايد و با رها كردن آن
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رمال شدن دما فن خاموش با ن اي رسيد فن روشن شود وبايستد و اگر دماي محيط به حد مشخص شده 
  شود يا با فعال شدن كليدي آژيري به صدا در آيد.

                       

اربر به در اختيار قرار داده شده است و ك توسط نرم افزار اندرويدي تمامي اين امكانات به صورت بسيار ساده و گرافيكي
رله متصل نمايد و مشخص نمايد كه  ٣يك يا تمام ز ورودي ها را به مي تواند هر يك ا راحتي با كمك نرم افزار فوق

) وصل و Momentaryه اي(ظيا تمامي رله به صورت لح ٣يا  2يا  1رله شماره  ،ورودي يك نبراي مثال با فعال شد
ن به بماند تا زماني كه ورودي يك دوباره غير فعال شود. همچني )Latch( سپس قطع شود و يا به صورت دائم وصل

آژير هم به صدا در آيد و اگر به صدا در  ياصورت موازي مي توانيد مشخص كنيد كه عالوه بر فرمان دادن به رله ها آ
هم مي توانيد مشخص كنيد با تحريك ورودي يك عالوه بر فرمان دادن  صورت لحظه اي باشد يا دائم و باز مي آيد به

. شايان ذكر است خيرگاه براي پخش صداي محيط با شما گرفته شود يا به رله و آژير آيا تماس اتوماتيك از سمت دست
فعال يا غير فعال شدن هر يكي از ورودي ها و همچنين هشدار يا نرمال شدن دما و همچنين قطع و وصل  پيام متني

  شدن برق شهر به صورت پيش فرض به كاربر شماره يك ارسال خواهد شد.

، آژير و تماس هيد شد كه قابليت برنامه ريزي نحوه عملكرد خروجي هاي (رله ها)با مشاهده تصاوير باال متوجه خوا
  :اتوماتيك وجود دارد كه هر يك از بخش ها به شرح زير مي باشد

  تنظيمات سيستم امنيتي . ١,٣,٦

  نماييد. ستفادهتنظيمات از دستگاه به عنوان سيستم امنيتي و اعالم حريق ااين شما مي توانيد به راحتي با انجام 
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براي قرارگيري دستگاه در ُمد امنيتي بايد مطابق شكل روبرو وضعيت عملكرد دستگاه را از حالت پيشفرض در حالت  
امنيتي قرار داده و در انتهاي صفحه گزينه ارسال تنظيمات را لمس كنيد تا تغييرات جديد بر روي دستگاه اعمال شود. 

پيامي مبني بر اعمال صحيح تنظيمات براي شما نمايش داده خواهد شد. در صورت اعمال موفقيت آميز تنظيم فوق 
ورودي هاي دستگاه قابليت اتصال چشمي دزگير، سنسورهاي  ،"سيستم امنيتي"الزم به ذكر است پس از فعال سازي 

   .مگنتي و دتكتور دود را به ترتيب زير خواهد داشت

 1 ورودي شماره(IN1)   :ساير  اتصال (قابليتاتصال دتكتور دود  مخصوص
  را ندارد) سنسورها

  2ورودي شماره(IN2)   :اتصال چشمي دزدگير و سنسور مگنتي  مخصوص
  (قابليت اتصال دتكتور دود را ندارد)

  ٣ورودي شماره (IN3)  :نتي گاتصال چشمي دزدگير و سنسور م مخصوص
 (قابليت اتصال دتكتور دود را ندارد)

 

ر مُد امنيتي گزينه فعال و غير فعال سازي سيستم امنيتي در صفحه اصلي نرم افزار پس از قرار دادن دستگاه د
ظاهر خواهد شد. همچنين صفحه مربوط به گزارشگيري جهت نمايش وضعيت فعال يا غير فعال بودن سيستم 

  امنيتي به شكل زير تغيير خواهد كرد.

  تيصفحه اصلي نرم افزار در مُد امني                       صفحات گزارش در ّمد سيستم امنيتي 
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  تنظيمات اعالم زمان ورود و خروج  .٢,٣,٦

شما مي توانيد جهت مطلع شدن از زمان ورود و خروج كاركنان خود امكان اعالم ورود 
  و خروج را در قسمت تنظيمات امنيتي فعال نماييد.

استفاده خواهد بود. همانگونه كه در شكل  امكان فوق پس از انتخاب مُد امنيتي قابل
روبرو مشاهده مي كنيد پس از انتخاب ُمد امنيتي گزينه اعالم ورود و خروج براي شما 
نمايش داده مي شود كه به صورت پيشفرض غير فعال است. در صورت فعال نمودن آن 

ير براي اتصال به سنسور مخصوص رزرو شده و تنظيمات آژ (IN3) ٣ورودي شماره 
غير فعال خواهد شد (مطابق شكل) دليل غير فعال  (IN3) ٣مربوط به ورودي شماره 

اين است كه شما براي آگاهي از ورود و خروج  (IN3) ٣سازي آژير براي ورودي شماره 
كاركنان خود نيازي به فعال شدن آژير نخواهيد داشت از اينرو براي جلوگيري از خطاي احتمالي امكان فعال سازي 

غير فعال مي شود. در صورت فعال بودن اعالم ورود و خروج نحوه عملكرد ورودي ها  (IN3) ٣ير براي ورودي شماره آژ
  به ترتيب زير خواهد بود.

  1ورودي شماره  (IN1) :را ندارد) ساير سنسورها اتصال (قابليتاتصال دتكتور دود  مخصوص  

  2ورودي شماره  (IN2) :قابليت اتصال دتكتور دود را اتصال چشمي دزدگير و سنسور مگنتي  مخصوص)
  ندارد)

  ٣ورودي شماره  (IN3) :قابليت اتصال دتكتور  بر روي كركره فروشگاه نتيگسنسور م مخصوص نصب)
  را ندارد) و چشمي دود

  خروجي ها اتتنظيم. ٣,٣,٦

را به صورت دستي و يا اتوماتيك (وابسته به ورودي) رله و يا تمامي آنها  ٣شما مي توانيد در اين بخش هر يك از 
تنظيم نماييد. با فشردن منوي كشويي روبروي هر خروجي گزينه هايي به شرح زير ظاهر خواهد شد كه به توضيح آنها 

  .مي پردازيم

Manualهمان گونه كه از نام آن مشــخص اســت كنترل رله متناظر با آن به صــورت دســتي از  : با انتخاب اين گزينه
كه به صورت دستي انتخاب  صورت خواهد گرفت. شايان ذكر است تمامي رله هايي OFFيا  ONطريق ارسال فرمان 

شد (تمام رله ها به  شده اند ستي آنها ظاهر خواهد  صلي نرم افزار، كليدي جهت كنترل د صفحه ا صورت پيش در 
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ــند). ــتي مي باش ــتگاه در حالت دس براي حالت كنترل  فرض يعني پس از خريد دس
دستي هم دو حالت عملكرد مجزا در نظر گرفته شده به اينصورت كه عملكرد رله به 

ــورت دائم (Momentaryه اي (ظصــورت لح ــد يا به ص مال ) جهت اعLatch) باش
ــويي آبي ــان  Lي ها مي توانيد حالت رنگ جلوي خروج تنظيم فوق نيز كليد كش نش

كه M : براي روشـــن و خاموش كردن چراغ) و يا حالت دائمي(مثالدهنده ي حالت 
  : براي درب باز كن) را انتخاب نماييد. (مثالاست  لحظه اي نشان دهنده ي حالت

IN1:  با انتخاب اين گزينه كليد هاي كنترل دستي رله متناظر از صفحه اصلي پاك
روشن و  1خواهد شد و رله مذكور به صورت اتوماتيك در صورت فعال شدن ورودي 

 (لحظه اي) Mو (دائمي)  Lت خاموش خواهد شد. حاال 1با غير فعال شدن ورودي 
  .مي توانيد انتخاب كنيد نيزرا براي اين قسمت 

IN2  وIN3 به رله متناظر متصل خواهد شد و دقيقا عملكرد مشابه  ٣يا  2اي فوق ورودي ه: با انتخاب هر يك از گزينه
  .را خواهند داشت IN1توضيخ داده شده براي 

Temp با انتخاب اين گزينه رله متاظر با آن چنانچه دما از بازه مجاز تنظيم شده عبور نمايد فعال و با نرمال شدن دما :
  .كنيد انتخاب توانيد مي نيز قسمت اين براي را) اي لحظه( M و) دائمي( L حاالتغير فعال خواهد شد. 

V AC همانگونه كه در بخش هاي قبلي توضيح داده شد دستگاه قابليت تشخيص قطع و وصل شدن برق شهر را نيز :
با انتخاب اين گزينه چنانچه برق شهر قطع شود رله متناظر با آن فعال و با وصل برق شهر رله متناظر خاموش  .دارد

  .كنيد انتخاب توانيد مي نيز قسمت اين براي را) اي لحظه( M و) دائمي( L حاالت خواهد شد.

  تنظيمات آژير. ٤,٣,٦

د عالوه بر يحال مي توان .صورت دستي و يا اتوماتيك شده ايدكنون شما موفق به برنامه ريزي رله هاي دستگاه به تا
آژير متصل به دستگاه را هم برنامه ريزي نماييد كه در صورت فعال يا غير فعال شدن هر يك از  ،كنترل ورودي ها

 مي شودو اگر فعال  ،رخي يا و شودآژير دستگاه فعال  قطع برق شهرو يا  ه مجاززدما از باو يا عبور  ٣تا  1ورودي هاي 
سپس غير فعال شود. تنظيمات مربوط به آژير  ،ه اي فعالظآيا آژير به صورت دائم روشن باشد و يا فقط به صورت لح
  نيز همانند شكل زير به راحتي قابل برنامه ريزي مي باشد.

هشدار داده  ام متنيپي هاي مشخص شدهبه كاربر ،آالرم هاي دستگاه شامل موارد زير مي باشد كه در صورت وقوع
  خواهد شد.
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  توضيحات  نوع آالرم  رديف
1  Input1   هشدار ارسال خواهد شد پيام متنيتحريك شود  1اگر ورودي شماره  
2  Input2   هشدار ارسال خواهد شد پيام متنيتحريك شود  2اگر ورودي شماره  
٣  Input3   هشدار ارسال خواهد شد پيام متنيتحريك شود  ٣اگر ورودي شماره  
4  Temp   هشدار ارسال خواهد شد پيام متنياگر دما از بازه مجاز تعريف شده عبور كند  
5  V AC   مي ژگي (براي عملكرد اين وي هشدار ارسال خواهد شد پيام متنيچنانچه برق شهر قطع شود

  به دستگاه متصل باشد) Backupحتما باتري بايست 

   

قبال گفته شد با كليد سلكتوري موجود براي هر يك از ورودي  همچنين همانگونه كه
ها آژير را مي توانيد به صورت غير فعال، فعال دائم و يا فعال لحظه اي براي هر يك 

  از ورودي ها برنامه ريزي نماييد

  تنظيمات تماس . ٣,٦,5

ك را نيز وماتيتمورد تنظيم شرح داده شده در باال مي توانيد تماس ا 2 بر شما عالوه
گ دستگاه به عنوان براي دستگاه فعال نماييد. بيشترين كاربرد اين قسمت براي كانفي

عملكرد اين بخش محدود به ورودي  ميباشد.و يا ناظر پرستار دزدگير) سيستم امنيتي (
د كه يمي باشد و يعني مي توانيد دستگاه را به گونه اي برنامه ريزي نماي ٣تا  1هاي 

برقرار نمايد و به محض  1فعال شد دستگاه تماس اتوماتيك با ادمين شماره  ٣تا  1از ورودي هاي چنانچه هر يكي 
. براي مثال مي توانيد يك كندي دستگاه اقدام به پخش صداي محيط براي ادمين نپاسخ دادن ادمين به تماس تلف

حركتي در محيط احساس كرد با  د تا چنانچه دستگاه كوچكترينيچشمي حركتي را به ورودي شماره يك متصل نماي
  .سازدمشكل امنيتي مطلع  وزتماس تلفني و پخش صداي محيط ادمين را از بر

  . كنترل دستي رله ها٧

ش تنظيم خروجي ها توضيح داده خدر قسمت برنامه ريزي دستگاه بهمانگونه كه 
ك شده خروجي ها و يا همان رله هاي دستگاه مي توانند به صورت دستي يا اتوماتي

. حال چنانچه (برقراري رابطه بين ورودي هاي دستگاه و رله ها) برنامه ريزي شوند
) برنامه ريزي شوند به تعداد Manualتمام يا تعدادي از رله هاي به صورت دستي (

اهد كه شما به صفحه اصلي دستگاه اضافه خو OFFو  ONرله هاي فوق كليد 
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 اي نمونهتصاوير زير ي فوق اقدام به كنترل تجهيزات متصل به دستگاه نماييد. هااستفاده از كليد توانيد به راحتي بامي
  خروجي مي باشد. ٣از صفحه اصلي دستگاه در حالت 

كه رله ها نامه ريزي دستگاه توضيح داده شد در بخش آموزش بر
ك مي توانند در هر يك از عالوه بر حالت كنترل دستي و اتوماتي

ه اي ظ) و يا لحLatch( فوق به صورت دائم هايحالت
)Momentaryظيم اين ويژگي همانند براي تن .) نيز عمل نمايند

جهت آشنايي  را انتخاب نماييد.L يا  Mحالت  رو مي توانيدتصوير روب
) Mو لحظه اي (  )L( با معني و نحوه عملكرد رله هاي در حالت دائم

  .به توضيحات زير توجه نماييد

 OFFيك كليد  و ONافزار يك كليد  در صفحه اصلي نرم ،يا پايدار Latchبا قرار دادن رله در حالت : )Lدائم (حالت 
و حالت خود را  هظاهر خواهد شد كه با لمس هر يك از كليد هاي فوق رله تغيير وضعيت داد ي خروجي براي هر رله
  .كردد حفظ خواه

در صفحه اصلي نرم افزار فقط يك كليد  ،اييا لحظه Momentary: با قرار دادن رله در حالت )Mلحظه اي (حالت 
و پس از مدت  روشنبراي هر رله ظاهر خواهد شد و عملكرد آن به اين صورت خواهد بود كه با هر بار لمس كليد رله 

  خواهد شد. خاموش دوباره كوتاهي

ري كه بايد مد يد انتخاب نماييد. نكته ديگتوان مي نيزرا براي تنظيمات اتوماتيك رله  Lو  Mت شايان ذكر است حاال
دي براي ليك ،اند در صفحه اصلياتيك برنامه ريزي شدهمرله هايي كه به صورت اتواين است كه نظر داشته باشيد 

را كه بايد عملكرد آن رله بدون دخالت شخص و با توجه به برنامه ريزي صورت گرفته چ ،كنترل آنها ظاهر نخواهد شد
  انجام شود.
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 Lو  Mتصاوير نحوه قرارگيري كليدهاي رله براي حالت هاي 

  كنترل تجهيزات بدون استفاده از نرم افزار . ٨

با توجه به اينكه امكان دارد تعدادي از كاربران امكان نصب نرم افزار اندرويدي را نداشته باشند امكان كنترل تجهيزات 
ستفاده از نرم افزار هم براي د ستورات  ستگاه پيشبدون ا ستفاده از د ست با ا ست. براي اين امر كافي ا شده ا بيني 

  ول زير اقدام به روشن يا خاموش كردن تجهيزات متصل به دستگاه نماييد.اجد

  و ميكروفن از طريق تماس تلفني دستورات كنترل رله ها. ١,٨

امكان ويژه ديگري كه براي دستگاه در نظر گرفته شده است امكان كنترل تجهيزات متصل به دستگاه از طريق برقراري 
تماس تلفني (موبايل و يا حتي تلفن ثابت) مي باشد. اين امكان باعث مي شود در شرايط خاصي كه بنا به هر دليل 

كردن  به روشن و يا خاموشد با برقراري تماس تلفني اقدام مختل شده باشد بتواني پيام متنيشبكه ارسال و دريافت 
  نماييد.  شنود صداي محيطتجهيزات متصل به دستگاه و يا 

عملكرد اين بخش به اينگونه اســـت كه پس از برقراري تماس تلفني چنانچه شـــماره شـــما به عنوان كاربر مجاز در 
ي كوتاهي پاسخ مي دهد. از اين پس شما مي توانيد با دستگاه ذخيره شده باشد دستگاه به تماس شما با پخش ملود

شن و يا  شماره گيري تلفن همراه يا تلفن ثابت خود اقدام به رو ستفاده از كليد هاي  توجه به جدول راهنماي زير با ا
ــتوري  ــتگاه نماييد. همچنين در اين قســمت مي توانيد با وارد كردن كد دس خاموش نمودن تجهيزات متصــل به دس

  .كنيدميكروفن موجود در دستگاه را نيز فعال نموده و اقدام به شنود صداي محيط  مربوطه
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  شماره رله  دستورات روشن كردن  دستورات خاموش كردن
*01# *1# 1 
*02#  *2#  2  
*03# *3# ٣  
*04# *4# 4  
*05# *5# 5  
*06# *6# 6  
*07# *7# 7  

  رله ها كردنفعال دستورات فعال و غير 

  

  ميكروفن  فعال كردن  غيرفعال كردن
*990#  *99# 1 

  دستورات فعال و غير فعال كردن ميكروفن

  

  

  از طريق پيام متنيدستورات كنترلي . ٢,٨

  

  

  

  دستور روشن كردن رله ها از طريق پيام متني

  

  

  

  دستور خاموش كردن رله ها از طريق پيام متني

 ON:1  شكل كلي دستور

 ON:2 …….   ON:12 يا ON:1  مثال

 Rl set ok  فوقپاسخ دستگاه به دستور 

 OFF:1  شكل كلي دستور

 OFF:2 …….   OFF:12 يا OFF:1  مثال

 Rl set ok  پاسخ دستگاه به دستور فوق



  AMS-300و AMS-200راهنماي راه اندازي و استفاده از دستگاه 

  

www.AEKH.ir 24  

  #-----USER.NEW=+98  شكل كلي دستور
  USER.NEW=+989120001212#  مثال

 Rl set ok  پاسخ دستگاه

  دستور اضافه كردن كاربر

  

 #11*141*  همراه اول

 #1*141*  ايرانسل

  گزارش اعتبار ريالي

  

 RM.ON  روشن كردن

 RM.OFF  خاموش كردن

  )Reminderهشدار (ياد آور 

  

 S.REP  شكل دستور

  پاسخ دستگاه به دستور فوق:
  

  درجه 25دماي دريافتي از سنسور = 
  درجه ٠دماي پايين تنظيم شده = 
  درجه ٩٩دماي باالي تنظيم شده = 

  

  
  

Config Report 
)99-0-25(C+Temp 

C+Siren(0-0-0-0-0) 
C+Dial(0-0-0) 
C+Secure(0-0) 
C+Relay(A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-
A) 

 
#AEK 

  گزارش دما

  

 USER.REP  گزارش ليست كاربران

 USER.FORMAT  حذف تمامي كاربران

 USER.DEL=1  حذف يك كاربر خاص

  مديريت كاربران دستورات
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 DZ1@  شكل دستور (روشن كردن)

 DZ0@  شكل دستور (خاموش كردن)

  پاسخ دستگاه به دستور فوق:
  

 DZ:1سيستم امنيتي فعال = 
 DZ:0سيستم امنيتي غير فعال = 

  
Report 
OUT:0-0-0 
IN:0-0-0-0 
Temp:29C 
DZ:0  
---  
#AEK 

  سيستم امنيتي

  

 REP  شكل دستور

  پاسخ دستگاه به دستور فوق:
به نشانه ي قطع  0وضعيت رله هاي خروجي (

  به نشانه ي وصل مي باشد) 1و 
به  1به نشانه ي قطع و  0(رق وروديوضعيت ب

  نشانه ي وصل مي باشد)
به  0به نشانه ي قطع و  1(وضعيت وروديها

  نشانه ي وصل مي باشد)

  
Report 

0-0-0OUT: 
0-0-0-0IN: 

Temp:29C 
DZ:0  
---  
#AEK 

  گزارش وضعيت

  

اراکتر ک ۴٠ميتوان متن هشدار خود را به فينگيليش با محدوديت  fingilishTextدر جدول زير بجای 
  قرار داد.

 IN1 C+TEX(1-fingilishText)بروز آالرم 

 IN1 C+TEX(2-fingilishText)وضعيت نرمال 

  IN2 C+TEX(3-fingilishText)بروز آالرم 
 IN2 C+TEX(4-fingilishText)وضعيت نرمال 

 IN3 C+TEX(5-fingilishText)بروز آالرم 

 IN3 C+TEX(6-fingilishText)وضعيت نرمال 

 C+TEX(7-fingilishText) هشدار قطع برق شهر

 C+TEX(8-fingilishText) اعالم وصل برق شهر

 C+TEX(9-fingilishText) بروز آالرم دما

 C+TEX(10-fingilishText) وضعيت نرمال دما

  تغيير متن هشدار
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 YES  تاييد هشدار

  Reminderتاييد هشدار به منظور قطع 

  

يا هر خروجي ديگر با  1روشن كردن خروجي 
ا دقيقه ت 1دقيقه (تايم ميتواند بين  8٠تايم 

  ساعت باشد) 18

TMR.1(80) 

  روشن كردن يك خروجي با تايم خاموش شدن

  


