
 کنترل تردد هوضمند آسانسورراهنماڳ 

 ه :مراحل راه اندازڳ دستگا

تْقف داسد تَ پایَ  5)اگش هثال آعاًغْس  هتصل کٌیذ 11تا  1اص  تَ پایَ ُای ؽغتی ُای آعاًغْس سا تَ تشتیة GNDُای  عینّ تواهی  کٌیذ صلهت ANTپایَ کاتل آًتي سا تَ 

 طثقات عوْهی هاًٌذ پاسکیٌگ ّ ُوکف سا ّصل ًکٌیذ. .(5تا  1

 .دکْتاٍ دعتگاٍ اهادٍ تَ کاس هیثاؽ دو بوقّ عپظ  تک بوقاص ؽٌیذى صذای تعذ  .دعتگاٍ هتصل کٌیذ 24+سا تَ  مثبت عینّ  GNDآعاًغْس سا تَ عْکت  منفڳ عین

 .تْخَ کٌیذ اگش صذای تْق ؽٌیذٍ ًؾذ حتوا عین ُای هثثت ّ هٌفی خْد سا تشسعی ًواییذ 

 : دستگاه ضدن به متصل

 دعتگاٍ سا فؾاس دُیذ BTNدکمه یکثاس  -1

 هی ؽْددعتگاٍ سّؽي  ضبکهتعذ اص ؽٌیذى چٌذ تْق کْتاٍ  -2

 هیثاؽذ هتصل کٌیذ 987654321ُوشاٍ ُغت ّ سهض عثْس پیؾفشض  VIDA تلفي ُوشاٍ خْد سا تَ ؽثکَ دعتگاٍ کَ تا ًام -3

 اکٌْى ًشم افضاس سا تاص کٌیذ ) حتوا قثل اص ّسّد تشسعی کٌیذ کَ تَ ؽثکَ دعتگاٍ هتصل ّ ؽثکَ ایٌتشًت تلفي ُوشاٍ ؽوا خاهْػ هیثاؽذ.( -4

  هؾاُذٍ پیام خغا سّتشّ خْاُیذ ؽذ کَ تایذ ًشم افضاس سا تغْس کاهل تغتَ ّ عپظ تاص ًواییذ.دس تعضی تلفي ُای ُوشاٍ تا 

 

  : مراحل فعال سازڳ

 سا اًتخاب کٌیذ فعال سازڳگضیٌَ     هٌْیاص  -1

 خاهْػ ؽذى ؽثکَ دعتگاٍ هیثاؽذ.خْاُذ صد کَ ًؾاًذٌُذٍ  بوق ممتددعتگاٍ  -2

 خظ ُوشاٍ یا ّایفای هتصل کٌیذ اینترنتاکٌْى تلفي ُوشاٍ سا تذّى تغتي تشًاهَ تَ ؽثکَ  -3

 کلیک کٌیذ OKعپظ تش سّی گضیٌَ  -4

 )تشخی اص دعتگاٍ ُا تشای عِْلت اص قثل فعال ؽذٍ اًذ( سا هؾاُذٍ خْاُیذ ًوْد فعال سازڳ موفقتعذ  اص هذتی پیاهی هثتٌی تش  -5

 دعتگاٍ هدذدا سّؽي گشدد ضبکهدعتگاٍ سا یکثاس تفؾاسیذ تا  BTNدکوَ  -6

 تواًیذ. پیغام تاییددعتگاٍ ّ ًوایؼ  بوق تاییداکٌْى ًشم افضاس سا تاص ًوْدٍ ّ پظ اص ّسّد هٌتظش  -7

 تثشیک دعتگاٍ ؽوا فعال ؽذ . -8

 

 : ضروع به کار و تعریف تگها

 ایداد ًوائیذ دلخْاٍ تا ًام عثقَ دعتگاٍ خشّخی هْسد ًظش سا خروجڳ 94کلیک کٌیذ ّ اص تیي  اضافه کردن طبقههیتْاًیذ سّی دکوَ  طبقه جدیدتشای ایداد 

 .تا ًام اًتخاتی آى ّاحذ ًیض اضافَ کٌیذ واحد 91دس ُش عثقَ حذاکثش  اضافه کردن واحدتعذ اص ایداد عثقَ ؽوا هیتْاًیذ ّاسد عثقَ هْسد ًظش ؽذٍ ّ تا اعتفادٍ اص دکوَ 

عپظ تگ هْسد ًظش سا هقاتل اًتي دعتگاٍ قشاس دادٍ تا دس ُش ّاحذ اعتفادٍ کٌیذ ّ  ضافه کردن تگاتشای اضافَ کشدى کشدى تگِای ُشیک اص ّاحذ ُا ُن ًیض هیتْاًیذ اص دکوَ 

دقت داؽتَ تاؽیذ کَ دس ُش ّاحذ ، تضًیذ تا تگ هْسد ًظش تَ لیغت اضافَ ؽْد دکمه تاییدتعذ اص ؽٌاعایی تگ ّ قشاس دادى ًام اًتخاتی تگ هیتْاًیذ سّی  تگ ؽٌاعایی گشدد

 هیثاؽذثثت  قاتل تگ 5حداکثر 

 

 : واحدها و تگ ها،طبقات زڳحذف و ویرایص و مسدود سا

 

سا تٌظین ًوْد .ُوچٌیي تا کؾیذى ًام عثقَ یا  ّضعیت فعال تْدى، عٌْاى هیتْاًیذ ًیض  عوت چپ تَ ساعتدس ُش هشحلَ هیتْاًیذ تا کؾیذى ًام عثقَ یا ّاحذ یا تگ هْسد ًظش اص 

 .هیتًْیذ آى سا تغْس کلی حزف ًوائیذساعت تَ چپ ّاحذ یا تگ هْسد ًظش اص 

 طور کلڳ و دائمڳ  توجه داضته باضید که در حذف هر تگ فقط خود تگ و در حذف واحد تمامڳ تگ هاڳ ثبت ضده آن واحد و در حذف طبقه .تمامڳ تگ هاڳ آن طبقه به

 حذف خواند ضد و غیر قابل بازگطت خواهند بود

 )یتْاًیذ دس صْست ّخْد پؾتیثاى ًیض تَ تگِای حزف ؽذٍ دعتشعی داؽتتا حزف تصادفی ّ اؽتثاُی ه(

 

 : تعریف تگ هاڳ مدیریتڳ

ُا  ّ ّاحذی خذیذ داؽتَ تاؽذ ّ ُوچٌیي هیتْاى تْعظ ایي تگ هذ کَ تلفي ُوشاٍ دس دعتشط هذیشیت ًثاؽذ ّ ًیاص تَ اضافَ کشدى تگآتگ ُای هذیشیتی صهاًی تَ کاس خْاٌُذ 

 .دعتگاٍ سا تغییش دادتعضی تٌغیوات 

تگِای هْسد ًظش  تاییدتعشیف ًوْدٍ ّ تا صدى دکوَ  سا کنترلر و مهمان، واحد منفڳ ، واحد مثبت ، طبقه مثبت تا اًتخاب گضیٌَ تگَ ُای هذیشیتی هیتْاًیذ ُش یک اص تگ ُای 

 .سا رخیشٍ ًوْد

  تشای خاتدایی ّ سعیذى تَ عثقَ هْسد ًظش:  (هثثت)تگ عثقَ  -

 تشای خاتدایی ّ سعیذى تَ ّاحذ هْسد ًظش:  (هثثت)تگ ّاحذ  -

 حزف ّاحذ کًٌْی : (هٌفی)تگ ّاحذ   -

 دعتشعی داؽتَ تاؽذ تمامڳ طبقاتعاختواى هیثاؽذ تا دس صْست لضّم تَ  نگهبانیا  حراست,  سرایدار: ایي تگ هختص یا آصادعاصی تگ هِواى -

 تگ کٌتشل (wifi)  : ٍؽثکَ دعتگاٍ خاهْػ یا سّؽي خْاُذ ؽذ ّ تا دّتاس دعتگاٍ  آًتيتا یکثاس ًگَ داؽتي ایي تگ تش سّی ) سّؽي/خاهْػ کشدى ؽثکَ تیغین دعتگا

دعتگاٍ سیغت , تش سّی اًتي تصْست هتْالی ًگَ داؽتي ایي تگ  تاسا پٌح تاتفاق خْاُذ افتاد ّ تغییش تیي هذُای عادی ّ تگخْاى دعتگاٍ , قشاس دادى آى تصْست هتْالی 

 هیگشدد تْخَ کٌیذ تا سیغت ًشم افضاسی ُیچ یک اص تٌظیوات دعتگاٍ تغییش ًخْاُذ کشد ّ فقظ ًشم افضاس دعتگاٍ هدذد ساٍ اًذاصی (اُذ ؽذخًْشم افضاسی 

 )روش قدیمڳ(روش تعریف و حذف تگ جدید به کمک تگهاڳ مدیریتڳ

 اضافه کردن:

پخؼ تَ دفعات  صداڳ بوقطثقَ اًتخاتی ؽواسٍ تَ ُواى هیضاى طثقات تاال هیشّد ّ تا تْخَ تَ , ي دعتگاٍ قشاس دُیذ ًتسا تَ ُش تعذاد دفعات خلْی آ تگ طبقه )مثبت( -1

 .دهیگشد

 هیضًذ بوق کوتاهتشعیذ ّ ًیض تا تْخَ تَ ّاحذ اًتخاتی دعتگاٍ  واحد مورد نظري دعتگاٍ گشفتَ تا تَ ًتسا خلْی آ تگ واحد )مثبت(اکٌْى  -2

 )دّ تْق کْتاٍ ًؾاى تاییذ ثثت تگ تشای ّاحذ هْسد ًظش( ثثت کٌیذسا یکی پظ اص دیگشی اکٌْى هیتْاًیذ تگ ُای ّاحذ اًتخاتی  -3

 ذ تَ حالت عادی خْد تشگشدد.وتصثش ًواییذ تا دعتگاٍ تا پخؼ تْق ه ثانیه 91سعیذٍ ایذ کافیغت انتهاڳ کار اگش تَ  -4



  َهوتذ اص حالت هذیشیتی خاسج خْاُذ ؽذ. تذّى فعالیت تگِای هذیشیتی تا پخؼ تْقثاًیَ  11دعتگاٍ پظ اص دس ُش هشحل 

 حذف واحد:

 گشدد . حذفسا هقاتل آًتي دعتگاٍ گشفتَ تا کلیَ تگِای ّاحذ اًتخاتی  تگ واحد )منفڳ( , قثلی سا اًدام دُیذ پظ اص سعیذى تَ ّاحذ هْسد ًظش 8تا  9مراحل تواهی  -

 هذ کاسی دعتگاٍ

 یکی سا اًتخاب ًواییذ تگخوان و زمانبندڳ،عادڳهذ  عَهیتْاًیذ اص تیي  کارڳ مدّ اًتخاب   تا سفتي دس هٌْی 

 توام ؽغتی ُا تصْست دائن فعال تاقی تواًٌذ هذ عادی: 

 تشدد فقظ تا اعتفادٍ اص تگ ُای هداص ثثت ؽذٍ دس دعتگاٍ اًدام ؽْدهذ تگخْاى: 

 تْد. خْاُذ عادڳ آزاد وآى آعاًغْس تصْست ثثت ؽذٍ دس دعتگاٍ اًدام ؽْد ّ عاعات خاسج اص  تگ هاڳ مجازتا  طتعشیف ؽذٍ فق اتتشدد دس تیي عاعهذ صهاًثٌذی: 

 د در غیر این براڳ مد زمانبندڳ حتما از منوڳ تنظیمات ساعت دستگاه را تنظیم نمائید و بعد از قطع برق حتما نیاز است مجددا .ساعت دستگاه تنظیم گرد:  توجه

 مطکل خواهد ضدصورت مد کارڳ دچار وقفه و 

 

 : بررسڳ تگ

 .داخل دعتگاٍ سا هؾاُذٍ ًوائیذ تگ ثبت ضدهُش  مطخصاتتْعظ گضیٌَ تشسعی تگ دس گضیٌَ ُا هیتْاًیذ 

 : تنظیمات

ًتي ًیض عثقَ آتصْست پیاپی تش سّی  بار 5هیتْاًذ تا قشاس دادى تگ خْد عاکٌیي : تا فعال تْدى ایي گضیٌَ ُش تگ ثثت ؽذٍ پذیرش تگ مهمانفعال / غیشفعال کشدى  -

 .فعال ًگَ داسد تردد مهمان( سا تشای تٌظین ؽذٍ دس تٌظیوات) دقیقهx  مدت سا تَ  خْد

 پخؼ هیگشدد  تگ هاڳ ثبت نطدهصذای تْق هوتذ ٌُگام خْاًذى تا فعال تْدى : هطدار صوتڳفعال / غیش فعال کشدى  -

 تواًذ. هادٍ دسیافت دعتْس اص کاستشآؽغتی هداص , : تٌظین هذت صهاًی کَ تا قشاس دادى ُش تگ فعال بودن ضستڳ هاتٌظین صهاى  -

دسط تَ آ.دس صْست تٌظین ًثْدى ایي هیثاؽذدستگاه  دریافت فایل پطتیبان و فعال سازڳ، فایل پطتیبان هشکض پؾتیثاى: آدسط ایٌتشًتی هشکض پؾتیثاًی تشای اسعال  آدسط -

 .ًخْاُذ ؽذ ّ ًغخَ پؾتیثاى اسعال ّ دسیافت ُن ًخْاُذ ؽذدسعتی دعتگاٍ فعال 

سا ُن ًیض  نرم افزارُوچٌیي تعذ اص تغییش سهض عثْس .هیگشددمجدد راه اندازڳ سهض عثْس ؽثکَ: سهض عثْس ؽثکَ دعتگاٍ سا تغییش هیذُذ ّ تعذ اص تغییش سهض عثْس ًیض دعتگاٍ 

 .هدذدا ساٍ اًذاصی ًوائیذ

 : بازنطانڳ به تنظیمات کارخانه

 .دعتگاٍ سا تَ خض ّضعیت فعال عاصی ّ تگ کٌتشل حزف خْاُذ کشد تگ ُای ثثت ؽذٍ ّ تٌظیواتایي گضیٌَ تواهی 

 


