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 TNO - SCS – SMS  دستگاه كنترل توسط
 

 SMS  وسيله برقي توسط فرامين دريافتي از4قابليت روشن و خاموش كردن  •
 قابليت كاركردن با هر نوع سيم كارت •
 SMS امكان ارسال وضعيت خروجي ها توسط •
 SMS اي اعتباري توسطقابليت شارژ كردن سيم كارت ه •
 SMS داراي رمز عبور و امكان تغيير آن با •
  ريال2،200،000قيمت  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نحوه كاركرد دستگاه
 بصورت كنترل جداگانه هر خروجي يا بصورت SMS خروجي  كه از طريق ارسال 4اين دستگاه تشكيل شده از 

 . خروجي بصورت همزمان را دارا مي باشد4كنترل 
 . بصورت زير مي باشدSMSدستورات ارسالي توسط 

 
*Password*Command*Option1* Option2* Option13* Option4+ 

 
 .اين كاراكتر نشان دهنده شروع و يا جدا كردن فرامين را دارا است: * 

Password :  رمز عبور 
 . كاراكتري باشد4 بايد اين رمز: نكته 

Command  : دستورات مشخص كردن 
• SET : براي اعمال فرامين به خروجي ها 

• PAS : براي عوض كردن رمز عبور 

• CHA : براي شارژ كردن سيم كارتهاي اعتباري 

• REP : براي مطلع شدن از وضعيت خروجي ها 
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Option1 :  مشخص كردن مقادير 
Option2 : مشخص كردن مقادير 
Option3 : مشخص كردن مقادير 
Option4 : مشخص كردن مقادير 

  .نشان دهنده اتمام دستورات مي باشد+ : 
  

 
 : خروجي 1 براي فعال كردن SMSطريقه ارسال 

 
*Password*SET*10 or 11 + 

 
 مي توان با مشخص كردن شماره خروجي آن را با وارد SETبراي اين كار بعد از وارد كردن رمز عبور و فرمان 

 .كردن يك روشن و صفر خاموش كرد
بعد از دريافت و اعمال دستورات توسط دستگاه صحت انجام كار و صورت وضعيت خروجي ها براي شما : نكته 

 .ارسال مي شود
 . خروجي يك از دستور زير استفاده مي كنيم براي روشن كردن:مثال 

 
*0000*SET*11+ 

 
 : خروجي 4 براي فعال كردن SMSطريقه ارسال 

 
*Password*SET*10*20*30*40+ 

 
 مي توان با مشخص كردن شماره هاي خروجي آن را با وارد SETبراي اين كار بعد از وارد كردن رمز عبور و فرمان 

 .كردن يك روشن و صفر خاموش كرد
بعد از دريافت و اعمال دستورات توسط دستگاه صحت انجام كار و صورت وضعيت خروجي ها براي شما : نكته 

 .ارسال مي شود
 .سه و چهار از دستور زير استفاده مي كنيم , دو , براي روشن كردن خروجي يك :مثال 

 
*0000*SET*11*21*31*41+ 
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 :طريقه تعويض رمز عبور 
*Password*PAS*New Password + 

 
رمز عبور جديد آن را براي  مي توان با مشخص كردن PASبراي اين كار بعد از وارد كردن رمز عبور و فرمان 

 .دستگاه ارسال كرد
 . از دستور زير استفاده مي كنيم تعويض رمز عبوربراي :مثال 

*0000*PAS*1234+ 
 

براي شما   Change Passwordر با پيغام بعد از دريافت و اعمال دستورات توسط دستگاه صحت انجام كا: نكته 
 .ارسال مي شود

 
 :طريقه دريافت صورت وضعيت خروجي ها 

*Password*REP*A+ 
 

 . مي توان آن را براي دستگاه ارسال كردREPبراي اين كار بعد از وارد كردن رمز عبور و فرمان 
 .نيم براي دريافت صورت وضعيت خروجي ها از دستور زير استفاده مي ك:مثال 

*0000*REP*A+ 
 

بعد از دريافت و اعمال دستورات توسط دستگاه صحت انجام كار و صورت وضعيت خروجي ها براي شما : : نكته 
 .ارسال مي شود

 
 :طريقه شارژ سيم كارتهاي اعتباري  

*Password*CHA*Code for Charge+ 
 

با وارد كردن كد شارژآن را براي دستگاه ارسال  مي توان CHAبراي اين كار بعد از وارد كردن رمز عبور و فرمان 
 .كرد

 .براي شارژ سيم كارتهاي اعتباري ايرانسل از دستور زير استفاده مي كنيم :مثال 
 

*0000*CHA**141*088317734697#+ 
 

 براي شما ارسال مي  Successfulبعد از دريافت و اعمال دستورات توسط دستگاه صحت انجام كار با پيغام : نكته 
 .شود

 
 . را براي شما ارسال مي كندError Passwordاگر رمز عبور اشتباه باشد دستگاه پيغام : نكته 

 
  


