
 

 

  

 

 

 

 

 

 راهنماي اختصاصی تلفن کننده سیمکارتی

 XGSM2مدل 

 

  



 

 XGSM2راهنماي اختصاصی تلفن کننده سیمکارتی مدل 

دادید از رمز جدید در صورتی که رمز را تغییر  .در تمامی مراحل، رمز پیش فرض دستگاه است 0000منظور از 
 .استفاده نمایید

 .تمامی پیام هاي ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون فاصله فرستاده شود

 :نحوه فعال سازي ارسال گزارش محرمانه و قطع و وصل برق و تلفن   -

 

 0 

 S 1 

#RC0000    2  یا 

 P 3 

 4 

 P    تلفن گزارش قطع و وصل برق شهري و خط

 S    )نحوه فعال و غیرفعال شدن دزدگیره (گزارش محرمان

 0    .شود هیچ پیامی براي گزارش دهی ارسال نمی

 1    .شود گزارش فقط از طریق پیامک ارسال می

 2    .شود ع رسانی میاطال GSMتماس  +گزارش از دو طریق پیامک 

 3    .شود ع رسانی میالاط LINEتماس  + GSMتماس  +گزارش از سه طریق پیامک 

 4    .شود انجام می GSMگزارش فقط از طریق تماس 

 

 :مثال

#RC0000S3 

 .گیرد صورت می LINEو  GSMمثال فوق بدین معنی که گزارش محرمانه از طریق پیامک و تماس از طریق 

  



 

 :تعیین تعداد کاربر براي ارسال گزارشات   -

  

         S 

#A    G    0000 تعداد کاربران 

          L 

 SMS  Sدریافت کننده گزارش از طریق 

 GSM  Gدریافت کننده گزارش از طریق 

 L  دریافت کننده گزارش از طریق خط ثابت

توجه کنید در صورتی که  .استفاده کنید 10تا  0د از یتوان براي واردکردن عدد تعداد کاربران می :توجه
  .استفاده شود A حرف را وارد کنید نیاز است از 10بخواهید عدد 

 :براي مثال

#AL00006   نفر از کاربران 6ارسال گزارشات دستگاه از طریق تماس خط ثابت براي 

#AS0000A   نفر از کاربران 10ارسال گزارشات از طریق پیامک به 

 

 :پیامک دستوري مشاهده وضعیت دستگاه   -

#CT0000 

وضعیت خروجی هاي دزدگیر و تلفن ، توانید وضعیت دستگاه اعم از فعال یا غیر فعال بودن در این گزارش می
 .تلفن و ولتاژ باتري را مشاهده کنید  قطع یا وصل بودن برق شهري و خط، کننده

 پیامک دستوري تعیین سطح امنیت دستگاه:   -

#SE0000ON 

#SE0000OFF 

توانند  می تمامی افرادي که به شماره تماس دستگاه دسترسی دارند، در صورتی که امنیت دستگاه پایین باشد
تنها شماره هایی که در  ،قرار دهیدال سطح امنیت دستگاه را با اما در صورتی که .دستگاه را کنترل نمایند

 .دستگاه ذخیره شده باشد می توانند دستگاه را کنترل کنند 14الی  10حافظه 

  



 

  SMSه از طریق ماژول راهنماي  برنامه ریزي دستگا

 مثال دستور شرح عملیات 
 RS0000# پسورد + RS# ریست سیستم از راه دور 1

ثبت شماره تلفن در حافظه جهت  2
 SMSارسال و دریافت 

#SA +  SA0000009126381268#  پسورد + شماره حافظه + شماره تلفن

ثبت شماره تلفن در حافظه جهت  3
 GSMتماس صوتی 

#GA + پسورد + )9~0( + شماره حافظه شماره تلفن  #GA0000109126381268 

+ LINE #LAثبت شماره تلفن در حافظه  4  LA0000109126381268#  پسورد+  شماره حافظه + شماره تلفن

مشاهده شماره هاي ثبت شده در  5
 SMS, GSM, LINEحافظه 

#CA +  CA0000#  پسورد

+ CT# مشاهده وضعیت دستگاه و ولتاژ باتري 6  CT0000#  پسورد

+ OK# توقف شماره گیري حین تحریک 7  OK0000#  پسورد

نحوه مشاهده شارژ سیم کارت تلفن  8
 کننده

#CH + پسورد + …......... #CH000008*140*11#  همراه اول            
#CH000007*141*1#  ایرانسل                 

نحوه شارژ  کردن سیم کارت تلفن  9
 کننده

#CH + پسورد + …......... #CH000022*140*# همراه اول # رمز شارژ  
#CH000022*141* یرانسلا  # رمز شارژ      

+ AN# مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت 10  AN0000#  پسورد 

R (1~5)# نحوه کنترل خروجی ها 11   شماره رله + پسورد

        ON روشن 
 

        OFFخاموش 
 

        NFلحظه اي 

#R30000NF  
لحظه اي   صورت به 3با ارسال این پیام خروجی 

 روشن می شود
 

+ PS# تغییر رمز ورود 12  PS00001234#  رمز قدیم + رمز جدید 

+ AR# فعال کردن دزدگیر 13  AR0000#  پسورد

+ DI# غیر فعال کردن دزدگیر 14  DI0000#  پسورد

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از  15
 صوتیطریق تماس 

 را وارد کنید. 8در حین برقراري تماس صوتی ابتدا رمز دستگاه را وارد کرده و سپس عدد 

 نمایید.از رمز جدید استفاده  ،یده اصورتی که رمز ورود را تغییر داد در رمز پیش فرض می باشد. ،جدولاین در  0000از  * منظور
 ه شود.فاصله فرستادتمامی پیام هاي ارسالی به دستگاه باید با حروف بزرگ انگلیسی و دستورات بدون 

 



 

 


