
 

    IR-310 دزدگیر و هشدار مغناطیسی درب منسل و خودرو

 

 :ريش وظة ي استفادٌ

 .ريز ديام میايرد 15-5تستٍ تٍ استفادٌ شما تاتری دستگاٌ تیه .ساعت شارش کىیذ 6-3اتتذا دستگاٌ را تًسط شارشر مخظًص تٍ مذت 

شوا هیتَاًیذ از ایراًسل ٍ ّوراُ اٍل .تِ جْت قرار گرفتي سین کارت دقت کٌیذ.دستگاُ را تاز کٌیذ ٍ سین کارت را هطاتق شکل درٍى آى قرار دّیذقاب پشت سپس 

 .استفادُ کٌیذ

 

دقت کٌیذ قاب سین کارت درٍى .ًذیذاکٌَى قاب دستگاُ را تة.ٍ دستگاُ تِ صَرت اتَهاتیک رٍشي هی شَدچشوک تسًذ درٍى دستگاُ تایذ یک تار  آتی حال چراغ

 .ثاًیِ صثر کٌیذ تا دستگاُ فعال شَد 30حال شوا تایذ حذٍد  .!دستگاُ تسیار رٍاى هی تاشذ ٍ سین کارت در ٌّگام تستي قاب از دستگاُ جذا ًشَد

 : ل کٌیذزیر را دًثا تٌظین کٌیذ ترای ایي کار دستَرات رادستگاُ  ترای تار اٍل شوا تایذ:راٌ اوذازی ايلیٍ

 .را هیفرستذ switched to Englishتعذ از دلیَر شذى دستگاُ تِ شوا جَاب  . رٍ ترای  سین کارت درٍى دستگاُ تفرستیذ  LAG2پیاهک    :  تىظیم زتان

 .هیذّذ خثرحال ّرٍقت در ًسدیکی دستگاُ صذایی شٌیذُ شَد تِ شوا  .ٍ دریافت جَاب  از دستگاُ  GDM1تا ارسال پیاهک  :  :فعالسازی تشخیض طذا

 . ٍ دریافت جَاب  از دستگاُ  GDM2تا ارسال پیاهک  :  :تشخیض طذا غیر فعال کردن

شوا تایذ تا تَجِ تِ چسة هَجَد در اکٌَى  . دستگاُاز ٍ دریافت جَاب    GDM4تا ارسال پیاهک  :  :تاز شذن درب مىسل یا خًدري سىسًر اخطار فعالسازی

 .دستگاُ تا دقت آى را هطاتق شکل رٍی چْارچَب درب هٌسل ًصة کٌیذ ٍ آٌّرتای آى را دقیقا هقاتل آى رٍی خَد درب ًصة کٌیذ



  

 

 .تواس اخطار هیذّذدر صَرتی کِ درب هٌسل شوا تاز شَد یا درب تاز شذُ تستِ شَد دستگاُ تِ شوا تا پیاهک یا حال 

تِ سین کارت دستگاُ  ترای ارسال پیاهک ٍتواس گرفتي  MOD1پیاهک  ارسال -1: فعالسازی حالت ارسال پیامک يیا تماس گرفته تٍ عىًان اخطار 

اگر ّن تخَاّیذ حالت فعلی  .ترای ّشذار فقط تا ارسال پیاهک MOD3پیاهک  ارسال -3.ترای فقط تواس گرفتي تا کارتر MOD2پیاهک  ارسال -2، ّوسهاى 

 .را ارسال کٌیذ تا اطالعات کاهل از رٍشي یا خاهَش تَدى اهکاًات دستگاُ دریافت کٌیذ DSPدستگاُ را تذاًیذ تِ دستگاُ پیاهک 

خامًش تاشٍ تایذ  در طًرتی کٍ تخًاَیذ دستگاٌ تىذ تىذ تٍ شما اس ام اس وذٌ ي از زماوی کٍ تٍ شما اخطار داد تا اخطار تعذی تٍ مذتی: وکتٍ 

تاعث میشٍ اگٍ درب  TIM05تٍ عىًان مثال ارسال ! عذد دي رقمی تساریه تٍ عىًان مذت تٍ دقیقٍ  XXري تٍ دستگاٌ تذیه ي تجای  TIMXXپیامک

ديتارٌ تاز شذن یا  گٍا دقیق دستگاٌ 5دقیقٍ َرچی در تاز ي تستٍ تشٍ دیگٍ َشذاری دریافت وکىیه ي تعذ  5مىسل تاز شذ ي تراتًن  پیامک ايمذ تا 

 .تُتًن اخطار میذٌ تفُمٍ تستٍ شذن در ري

رٍ تاز دیگِ ّرچی د.تِ سین کارت دستگاُ  ٍ دریافت جَاب از دستگاُ GDM5پیاهک  ارسال : غیر فعالسازی حالت دزدگیر درب ي عذم ارسال اخطار تٍ شما 

 !ٍ تستِ کٌیي تْتَى اخطار ًویذُ

جَاب دستگاُ دارای یک لیٌک هی تاشذ کِ تایذ تا گَشی خَد رٍی آى .ب  از دستگاٍُ دریافت جَا    LBSتا ارسال پیاهک :  :حالت ردیاب خًدري ي اشخاص

 .هتر هی تَاًیذ رٍی ًقشِ تیاتیذ 50حال هکاى تقریثی شخص یا خَدرٍ رٍ تا خطای حذٍد .کلیک کٌیذ ٍ لیٌک را تا هرٍرگر گَشی خَد تاز کٌیذ

حال تعذ از دریافت .تایذ شوارُ هَتایلتاى را تِ دستگاُ هعرفی کٌیذ ٍ تِ جای اعذاد شوارُ هَتایل خَد را درٍى پراًتس قرار دّیذ   HM1(+98912….)پیاهک ارسال : : شىًد  طذا

 .اف را شٌَد کٌیذتا شوارُ سین کارت دستگاُ تواس تگیریذ دستگاُ تذٍى ّیچ تَقی جَاب هیذّذ ٍ شوا تِ صَرت یکطرفِ هی تَاًیذ صذای اطر جَاب 


