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Net Status  : Enerji var

GSM Status: GSM şebekesine bağlanır ise flash yapar.

                       GSM hattı takılı değil yada Pin kodu iptal edilmedi 

                       ise yanmaz

Bariyer bağlantısında dikkat edilmesi gerekenler

Bariyer ayarı

-Bariyer ayarı her durumda aç otomatik kapan pozisyonunda yada her durumda aç fotoselden geçtikten sonra kapan 

olmalıdır.

Bu işlem bağlantı yapılmadan önce buton vasıtası ile test edilmelidir. Arka arkaya butona basılmalı,

bariyer sadece açılma pozisyonuna geçmeli. Bir komutta açılıp ikinci komutta kapanmamalı veya 

durmamamalı.

SİM Kart Kullanımı

1. Tüm operatörleri destekler.

2. Kontörlü veya faturalı olabilir.

3. Sim kart cihaza takılmadan önce «pin kodu» iptal edilmelidir.
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Röle Çekme Süresini ayarla (sn)
Röle çekili kalma süresi saniye cinsinden tanımlanır, tanımlanan süre boyunca 

( Kişi aradığında ) röle çekili kalır. Komut:Trg1#time1000#  ( 1000=ms cinsinden 

artırılabilir  1000=1sn dir) SMS atılıdığında 1. role 1 sn olarak tanımlanır. Diğer 

roleler için Trg2 (2. role) olarak değiştirilmeli.

Role Komutu

Cihaz üzerinde 2 adet Role mevcuttur. 

yazılıp SMS gönderilir. Cihaza kayıtlı kişiler arama yaptığında cihaz arayan 

numarayı meşgule bırakır ve roleyi çeker. 2 Role beraber kullanılması gerekirse 

Mode1  yazılıp SMS gönderilir. Cihaza kayıtlı kişiler arama yapar cihaz cevap verir 

klavyeden 1 e basıldığında 1. Role 2 ye basıldığında 2. role çeker.

Sadece 1. kullanılması gerekirse Mode0 

Cihaz Reset (Yeniden başlatma): Reset yazıp SMS gönderilir. Cihaz kapanıp açılır.

Yönetici ekleme

Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. 

Adda#1234#numara#. Yönetici eklendikten sonra yapacağı işlemlerde şifre

girmesine gerek yoktur. Eğer bir yönetici oluşturulmadıysa o kişi kendi 

telefonundan komut gönderecekse yapacağı işlemlerde şifre girmek zorundadır.

Kişi Ekleme Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. 

Örn: Addu#0544000000#

Addu#numara#

Yönetici silme
Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. 

Dela#1234#numara#. Yönetici eklendikten sonra yapacağı işlemlerde şifre

girmesine gerek yoktur. Eğer bir yönetici oluşturulmadıysa o kişi kendi 

telefonundan komut gönderecekse yapacağı işlemlerde şifre girmek zorundadır.

Kişi silme
Kullanıcıya ait numaradan cihaz numarasına SMS mesajı ile yapılır. 

Örn: Delu#0544000000#

Delu#numara#

Kayıtlı Kişi Sayısı Görme
Kullanıcı numarasından cihaz aranır, hat açıldığında  #  tuşuna basılıp çağrı 

sonlandırılır. Kullanıcı telefonuna kayıtlı kişi sayısı SMS mesajı ile gelir.

Bariyeri Açan Son Kişilere 

Ait Numaraları Görme

Kullanıcı numarasından cihaz aranır hat açıldığında 9 tuşuna basılıp çağrı 

sonlandırılır. Kullanıcı telefonuna bariyeri açan son kişilere ait numaralar 

SMS mesajı ile gelir.

 

Şifre Değiştirme
Cihazın şifresini değiştirmek için;cihazın içindeki GSM numarasına SMS ile 

Pwd#1234#yeni şifre# (4 haneli olmalı)yazıp gönderin. (Örn. Pwd#1234#5555#)

Durum Bilgisi Stat yazıp cihaza SMS atarsanız cihaz size durum raporu gönderecektir. (Toplam 

kayıtlı kişi sayısı, role durumu)

Yönetici Numarası Listeleme Cihaza kayıtlı yönetici numaralarını öğrenmek için List yazıp cihaza SMS atarsanız, 
kayıtlı tüm yönetici numaralar komut gönderen numaraya SMS ile olarak gönderilir.

Çoklu Numara Kayıt Etme User#numara,numara,....,....,....,....,....,....,numara,numara# (Max.10 numara)

Numara mesaj atılırken başında 0 ve 5 olmamalıdır. Toplam 9 hane girilmelidir.

Kayıtlı Kullanıcı Sayısı: Cihaza Maksimum 1280 kişi numarası 

Uyarılar

1) Mesajların geç gelmesi, sinyal seviyesinin azalması veya kesilmesi, şebekenin meşgul olması, aramanın kesilmesi  v.b. sorunlar Operatör kaynaklı 

sorunlardır. Bu sorunlar cihazdan kaynaklanmamaktadır. Bu sebeple bulunduğunuz bölgede en az sorun çıkaran operatörün sim kartını alıp cihaza takarak 

bu ve benzeri sorunları minimuma indirebilirsiniz.

2) Cihaz bilgilendirmeleri genelde mesaj ile ilettiği için cihaza takılacak sim kart hattına mesaj paketi yüklemeniz önerilir.

3) Cihazın adaptörünün değiştirilmesi gereken durumlarda yeni takılacak adaptörün, cihazla birlikte gelen adaptörle aynı değerlerde olmasına ve cihaza 

takarken kutupların doğru bağlanmasına dikkat edin. Aksi taktirde cihaz arızalanır ve garanti dışında kalır.

4) Cihazı direkt güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayınız, suyla direkt temas ettirmeyiniz.

5)Ani gelen gerilimlerde yanan cihaz garanti kapsamı dışındadır. Önlemlerini müşteri tarafından alınacaktır.

6)Mesajların geç gelmesi, sinyal seviyesinin azalması veya kesilmesi, şebekenin meşgul olması, aramanın kesilmesi  v.b. sorunlar  operatör  kaynaklı 

sorunlardır.  Bu sebeple bulunduğunuz bölgede en az sorun çıkaran operatörün sim kartını alıp, cihaza takarak bu ve benzeri sorunları en aza indirebilirsiniz.

7)Cihazı dış ortam kullanımı için uygun değildir. Pano içerisinde konumlandırın, güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayınız, suyla direkt temas 

ettirmeyiniz.
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