
 

 کیکالس یکارت مینصب تلفن کننده س یراهنما

  4ULTRA Vکالسیک تلفن کننده دوگانه )سیم کارت و خط ثابت(

ارتباط دوطرفه  G1ULTRA V4 .جدیدترین و پیشرفته ترین تلفن کننده ی کالسیک می باشد G1ULTRA V4 کالسیک

 چنین هم و شود می داده اطالع کاربر به فارسی پیامک با نصب محل اتفاقات همه.  کند می برقرار کاربر  و  بین سیستم حفاظتی

ربر تماس گرفته می شود و پیام صوتی ضبط شده پخش می شود.کاربر می تواند کا با ثابت خط و کارت سیم  طریق از آالرم هنگام

 کننده لفنت نصب. نماید کنترل دور راه از را الکتریکی با استفاده از برنامه های موبایل مرتبط، سیستم های حفاظتی و دستگاه های 

 کالسیک کارتی سیم

  یم کارت و خط ثابتس طریق تماس از 

 4 خروجی قابل کنترل با SMS(برای کنترل وسایل) 

 ۰۷ ، پیام قابل ضبط ۲حافظه تلفن 

 ارسال SMS   نصب محل فارسی شامل جزئیات اتفاقات 

  نفر ۰۷از طریق تماس تلفنی برای  1امکان فعال کردن خروجی 

 برنامه موبایل جهت گوشی های Apple و Android 

  یر با قید تاریخ و ساعتاتفاق اخ ۲۷۷گزارش 

 ساعت و تقویم هجری شمسی 

 قابلیت نامگذاری برای زونها ، ریموتها و … 

  ( 1۷تا  1امکان تعیین مدیران سیستم از راه دور ) حافظه 

 امکان نظارت مرکزی 

 هشدار قطع خط تلفن و هشدار استفاده از JAMMER 

http://classic.co.ir/fa/
http://classic.co.ir/fa/


 

 

  

 



 

 کالسیک کارتی سیم  نرم افزار تلفن کننده

 

 نصب تلفن کننده سیم کارتی کالسیک

 .متصل شده است را کنترل نمایید G1 نلفن کننده که به آلترا z4 دستگاه دزدگیر شما میتوانید یک z4 farsi ده ازبا استفا

 z4 farsi امکانات نرم افزار

 فعال سازی رمز دلخواه برای کنترل دستگاه از راه دور 

 سیله برقی منزل روشن و خاموش نمودن یک خروجی دستگاه گه میتوانید آن را به صورت دلخواه به یک و

 .خود متصل نمایید

  دستگاه مناسب جهت اتصال به درب برقی 1فعال کردن لحظه ای خروجی 

 دزدگیر امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر z4 ultra 

 تلفن کننده سیم کارتی امکان گزارش گیری از وضعیت حال حاضر خروجی های متصل به G1 

 امکان گزارش گیری از میزان شارژ باقی مانده سیم کارت داخل تلفن کننده G1 

 امکان ارسال شارژ برای سیم کارت داخل تلفن کننده G1 

  

 : دانلود نرم افزار آندروید

۲۷12farsi_jan4z 

 

http://sepehrsystemco.com/wp-content/uploads/2019/09/z4farsi_jan2019.apk


 

 راهنمای نصب نرم افزار 

 را وارد نمایید G1 pro شماره سیم کارت قرار گرفته در .1

 .را وارد نمایید 1۲۲4تنظیم کرده اید را وارد نمایید.در صورتی که رمز را تغییر نداده اید عدد  G1 pro رمزی که در .۲

 .گذاشته اید را وارد نمایید G1pro فرمول کنترل شارژ سیم کارتی که در داخل .۲

 .گذاشته اید را وارد نمایید G1pro داخل در که کارتی سیم شارژ  ولفرم .4

 .بعد از کامل کردن اطالعات دکمه ذخیره یا ذخیره و ارسال را بزنید .۰

 


