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 راهنوای نرم افسار سیستن کنترل از راه دور رادکیت

 راه اندازی

پس اس ًػة ًزم افشار در اٍلیي اجزا غفحِ اًتخاب رهش ًزم افشار جْت دستزسی تِ ًزم افشار در اجزاّای آتی، ًوایص دادُ هی ضَد 

ارتثاطی تِ رهش دستگاُ ًذارد ٍ اًتخاتی هی تاضذ. در غَرت فزاهَضی ایي رهش تایستی ًزم افشار حذف ٍ هجذدا ًػة ٍ راُ ایي رهش 

 تاضذ.اًذاسی ضَد. تغییز رهش اس طزیك تخص تٌظیوات اهکاًپذیز هی

    

 

ًواییذ در غَرت غحت اطالػات پس اس  کاراکتزی دستگاُ ٍ ضوارُ سین کارت داخل دستگاُ را ٍارد ٍ تاییذ 6در غفحِ تؼذ رهش 

 لحظاتی ٍارد غفحِ اٍل ًزم افشار هی ضَیذ.

 

 صفحه اصلی

 پیام ّای اخیز 

در تخص پیام ّای اخیز دریافت ضذُ اس دستگاُ ًوایص دادُ هی ضَد کِ تزای هطاّذُ جشئیات پیام تایستی پیام هَرد ًظز را 

 تاضذ.م ّا اهکاى پذیز هیاًتخاب ًواییذ هطاّذُ کلیِ پیام اس طزیك تخص پیا

 هٌَی اغلی 

 تا اًتخاب ایي هٌَ اغلی کِ در گَضِ تاالی ًزم افشار لزار دارد هی تَاًیذ تِ تخص ّای هختلف ًزم افشار دستزسی داضتِ تاضیذ.
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 خروجی ها

ًظز اًتخاب هیگزدد)اهکاى ایي تخص تِ هٌظَر ارسال فزهاى تِ خزٍجی هَرد استفادُ لزار هیگیزد کِ در تخص اٍل خزٍجی هَرد 

ٍ  "فزهاى هستمین"تزای اػوال دستَر ٍاحذ تِ کلیِ خزٍجی ٍجَد دارد( پس اس آى ًَع فزهاى کِ تِ دٍ غَرت  "ّوِ"اًتخاب 

ّا تِ غَرت هستمین فزهاى هیگیزًذ ٍلی در فزهاى اس در فزهاى هستمین، خزٍجی هی تَاًذ اًتخاب گزدد.   "فزهاى اس ٍرٍدی"

اس پیص تؼییي  ی ّا تِ ٌّگام تحزیک ٍرٍدی هَردًظز )فؼال ضذى ٍ یا غیزفؼال ضذى ٍرٍدی( تا تَجِ تِ تزًاهٍِرٍدی، خزٍج

 ذ.ٌػول هی کٌ ضذُ،

 اػوال فزهاى تِ یکی اس فزم ّا سیز هی تَاًذ تاضذ. 

 رٍضي/خاهَش 

 .ًوایذایي فزهاى خزٍجی هَردًظز را خاهَش ٍ یا رٍضي هی

 تایوز 

 گیزد ٍ سپس تغییز ٍضؼیت هی دّذ.هَرد ًظز، تِ اًذاسُ سهاى تاخیز، در حالت اٍلیِ هطخع ضذُ لزار هیایي فزهاى خزٍجی در 

 فالضز 

 ضَد. پی در پی خاهَش ٍ رٍضي هی تِ غَرت تا سهاى ّای تؼییي ضذُدر ایي فزهاى خزٍجی 

 

 )دزدگیر( تنظین دستگاه در حالت سیستن حفاظتی

اًتخاب ضَد ٍ  "سیستن حفاظتی"حفاظتی )دسدگیز( ػول ًوایذ، تزای ایي هٌظَر ًَع فزهاى هی تَاًذ در حالت سیستن  4خزٍجی 

چطوی ٍ یا دتکتَر هتػل ضَد، تا تَجِ تِ ًحَُ ػولکزد چطوی )هؼوَال تحزیک تِ  4ٍرٍدی هطاتك راٌّوای سین کطی تِ  4

ٍ تزًاهِ  4تا اتػال آصیز تِ خزٍجی طَر هثال دادُ ضَد. تِ  4غَرت غیز فؼال ضذى ٍرٍدی هی تاضذ( فزهاى هٌاسة تِ خزٍجی 
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، در ٌّگام تحزیک ٍرٍدی تِ هذت تؼییي هؼیيذى ٍرٍدی در هذ تایوز تا ٍضؼیت اٍلیِ رٍضي تا هذت ریشی در حالت غیزفؼال ض

  ضذُ آصیز فؼال هی ضَد.

جذیذ اس سایز کارتزاى ٍ دریافت در حالت سیستن حفاظتی تِ غَرت خَدکار دریافت تاییذ تٌظیوات  4تا تزًاهِ ریشی خزٍجی 

پیاهک، فؼال هی گزدد. در غَرت ٍجَد کارتزاى هتؼذد، سایز کارتزاى کافیست دریافت گشارش  تاگشارش تغییز ٍضؼیت ٍرٍدی ّا 

تغییز ٍضؼیت ٍرٍدی در حالت هٌاسة تٌا تِ ًحَُ تحزیک ٍرٍدی )هؼوَال غیزفؼال ضذى( را در تخص تٌظیوات فؼال ًوایٌذ. تا 

فؼال ٍ غیزفؼال تغییز حالت حفاظتی تزرٍی ریوَت در هذ حفاظتی، دستگاُ تیي ٍضؼیت  4دى کلیذ هزتَط تِ خزٍجی فطز

 ٍضؼیت هی دّذ.

     
 گسارش گیری

 تا گشارش گیزی، دستگاُ ٍضؼیت ٍرٍدی ّا، دها ٍ ٍضؼیت فؼلی خزٍجی ّا را ارسال هی ًوایذ.
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 پیام ها

را اًتخاب  هَردًظز دستگاُ در ایي تخص ًوایص دادُ هی ضَد کِ تزای هطاّذُ جشئیات هی تَاًیذ پیامکلیِ پیام ّای دریافتی اس 

 ًواییذ.

 هوجودی 

 تزای آگاّی اس هیشاى اػتثار تالی هاًذُ سین کارت اػتثاری داخل دستگاُ اس ایي گشیٌِ استفادُ هی ضَد.

 شارش

اس ایي هٌَ الذام  USSDتزای افشایص هَجَدی سین کارت اػتثاری داخل دستگاُ اس طزیك ضارص هستمین تا استفادُ اس ساهاًِ ّای 

ضَد. تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ساهاًِ ضارص سین کارت ارتثاطی تِ ًزم افشار ًذارد ٍ غزفا ضوا را تِ درگاُ ارائِ دٌّذگاى هجاس خزیذ 

 ًوایذ.ضارص هتػل هی

 

 تنظیوات

 در هٌَی تغییز رهش اهکاى تغییز رهش ٍرٍد تِ ًزم افشار ٍجَد دارد. 

تا فؼال ساسی دریافت گشارش تٌطیوات جذیذ تِ ٌّگام ارسال فزهاى تِ دستگاُ اس طزیك ایٌتزًت ٍ یا ریوَت گشارش آى تِ ًزم 

 افشار ارسال خَاّذ ضذ.
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دستگاُ اس طزیك در حالت تؼزیف ضذُ تا فؼال ساسی دریافت گشارش تغییز ٍضؼیت ٍرٍدی ّا، تا تغییز ٍضؼیت ّزیک اس ٍرٍدی ّا 

ٍ یا ضْزی تزق  فاس ٍ ًَل هستمیوا تِدارای دٍپایِ هی تاضذ کِ  ٍرٍدیّز پیام ٍ یا تواس تلفٌی ضوا را هطلغ خَاّذ ساخت، 

 .َدتػل ضههی تَاًذ ٍلت هستمین  21حذالل 

 در تخص دریافت لیست ضوارُ ّای هجاس هی تَاًیذ کلیِ ضوارُ ّای کارتزاى دستگاُ را هالحظِ ًواییذ.

    
 

در ایي ًزم افشار ضوا هی تَاًیذ تزای ّز خزٍجی یا ٍرٍدی ًام هٌاسة تِ آى را اختػاظ دّیذ تا در استفادُ ّای تؼذی ٍ ّوچٌیي 

 تِ جای تِ خاطز سپزدى ضوارُ آى، ًام دستگاُ هتػل ضذُ تِ آى را هطاّذُ ًواییذ. 


