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  مقدمه
در خواهید بود در سریعترین زمان و با کم هزینه ترین راحتی قا دستگاه ذخیره اطالعات مشتریان بهاز با استفاده 

اضافه کرده و بالفاصله اطالعات مورد نیاز  مجموعه خود بانک اطالعاتی به معقوالنه ترین روش مشتریان خود را و 
  .را برای مشتری ارسال کنید

می توان در آینده برگزاری  عاتی ارزشمند،با استفاده از این بانک اطال. این اولین و ساده ترین کاربرد دستگاه است
  . جشنواره های فروش، تخفیفات مجموعه و رخدادهایی اینچنینی را به کاربران اطالع داد

  

  

  آشنايي با قابليت ها
 کاربری بسیار روان و ساده  

 ظاهری مدرن و کاربر پسند  

  که موبایلشماره همراه در شرایط عدم دسترسی به اینترنت و شب ۴۰۰توانایی ذخیره 

 قابلیت مشاهده لیست شماره ها و حذف دستی  

  قطعی برقساعت در صورت  ۳توانایی کار با باتری داخلی تا 

 ١قابلیت اتصال به شبکه بی سیم  

 ٢قابلیت اتصال به شبکه موبایل 

 بدون نیاز به نرم افزار جانبی(پیکربندی تنظیمات از طریق درگاه وب در تمامی سیستم عامل ها( 

 و یا بروزرسانی خودکار از طریق اینترنتآسان از طریق درگاه وب  ٣بروزرسانی نرم افزاری 

 بر اساس تنظیمات کاربر ٤بررسی صحت ارسال شماره ها 

 امکان افزودن قابلیت های جدید مطابق با نیاز 

  

                                                           
1 Wi-Fi 
2 GSM 
3 Firmware 
4 Delivery check 



٢ 
 

  اتصاالت دستگاه
  

 
  اتصاالت پشت دستگاه -  ۱شکل 

  

  :نیز مشخص است تنها دو شکاف اتصال در پشت دستگاه قرار گرفته است ۱ در شکلهمانطور که 

  به منظور شارژ باتری(یکی در سمت راست تصویر برای آداپتور برق(  

 باید  ،دیگری شکاف قرار گیری سیم کارت است که در صورت استفاده از قابلیت ارسال پیامک دستگاه
  .سیم کارتی در ابعاد نانو سیم در محل آن قرار بگیرد

  

  .توصیه می شود در هنگام روشن بودن دستگاه از شارژ آن خودداری شود: ۱توجه

  .توصیه می شود در هنگام روشن بودن دستگاه از تعویض سیم کارت و خارج نمودن آن خودداری شود: ۲توجه
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  شروع كار با دستگاه
در شروع کار لوگوی اختصاصی مجموعه نمایش . کلید پاور را روشن نماییدبرای آغاز به کار دستگاه کافی است تا 

  :داده می شود

 
  نمایش لوگو اختصاصی - ۲شکل 

 

  

 زیر صفحه اصلی مطابق شکلدستگاه، عملکرد بعد از انجام تست های سخت افزاری مرتبط و بررسی صحت 
  :مایش داده خواهد شدن

 

  صفحه اصلی - ۳شکل 



۴ 
 

  :شرح هر یک از قسمت های صفحه

در صورت مشکل سخت افزاری .که وابسته به پوشش دهی مخابراتی است GSMنشانگر قدرت سیگنال شبکه : ۱
  .محو خواهد شداین نشانگر از صفحه و نبود شبکه 

 در صورت قطع اتصال این نشانگر محو. از اکسس پوینت می باشد دریافتی Wi-Fiنشانگر قدرت سیگنال : ۲
  .خواهد شد

  )در پیوست ۱-رجوع شود به جدول. (خطاهای داخلی دستگاه است نشانگر: ۳

  .نمایشگر میزان ظرفیت باتری داخلی است: ۴

  .اده نخواهد شدتاریخ و ساعت نمایش ددر صورت تنظیم نبودن ساعت دستگاه، .ساعت و تاریخ محلی: ۶و۵

  .نشانگر دمای محیط: ۷

  )در صفحه کلید منوکلید .(میانبر به منوی اصلی دستگاه: ۸

  منوي اصلي
، وارد منوی اصلی مدیریت دستگاه می شوید که در حال حاضر دو عملکرد بر روی صفحه کلید منوبا فشردن کلید 

  :اصلی زیر را شامل می شود

 ثبتبا وارد شدن به منو اصلی و انتخاب این گزینه از طریق فشردن دکمه : بازگشت به تنظیمات پیش فرض.۱
سپس دستگاه راه اندازی ظیمات اولیه تغییر داده می شوند تمامی تنظیمات و اطالعات دستگاه حذف شده و به تن

  .!)توجه شود شماره های ذخیره شده حذف نخواهند شد(دوباره می شود

با وارد شدن به منو اصلی و انتخاب این گزینه از طریق فشردن دکمه : پوینت غیر فعالسازی اکسس/فعالسازی.۲
کاربرد اصلی اکسس پوینت داخلی برای اتصال . غیر فعال خواهد شد/ اکسس پوینت داخلی دستگاه فعال  ثبت

  .به دستگاه از طریق وای فای و انجام تنظیمات از طریق درگاه وب تعبیه شده است

 
  منو دستگاه -  ۴شکل 

  .استفاده کرد انصرافو یا  منوبرای خروج از منو می توان از دکمه 



تعبیه شده می توان به راحتی و در عرض چند ثانیه به دستگاه متصل شد و 
اکسس پوینت داخلی از طریق منو اصلی دستگاه، می 

  .متصل شد

بعد از اتصال به اکسس پوینت به شکل خودکار به صفحه درگاه هدایت خواهید شد، در غیر اینصورت در حالت 
default gateway در مرورگر می توان به درگاه ) است

  .می باشد adminو  adminتوجه داشته باشید نام کاربری و رمز عبور پیش فرض درگاه 

 

را ) ۲(که به آن متصل شدید و همچنین شماره سریال دستگاه 

5 Captive Portal 
۵ 

  درگاه تنظيمات وب
تعبیه شده می توان به راحتی و در عرض چند ثانیه به دستگاه متصل شد و  ٥با استفاده از قابلیت درگاه وب

اکسس پوینت داخلی از طریق منو اصلی دستگاه، می برای این منظور پس از فعالسازی 
متصل شد) <AP-<S/N( در حالت پیش فرض با نام(توان به شبکه وای فای جدید

بعد از اتصال به اکسس پوینت به شکل خودکار به صفحه درگاه هدایت خواهید شد، در غیر اینصورت در حالت 
default gatewayکه آدرس ( 172.30.16.253پیش فرض با وارد کردن آدرس 

توجه داشته باشید نام کاربری و رمز عبور پیش فرض درگاه 

  :صفحه اولیه درگاه به شکل زیر خواهد بود

  Systemمنوی  -  ۵شکل 

که به آن متصل شدید و همچنین شماره سریال دستگاه ) SSID(انید نام شبکه ای 

  :خواهیم پرداخت

                                         

 

درگاه تنظيمات وب
با استفاده از قابلیت درگاه وب

برای این منظور پس از فعالسازی  .تنظیمات آن را تغییر داد
توان به شبکه وای فای جدید

بعد از اتصال به اکسس پوینت به شکل خودکار به صفحه درگاه هدایت خواهید شد، در غیر اینصورت در حالت 
پیش فرض با وارد کردن آدرس 

توجه داشته باشید نام کاربری و رمز عبور پیش فرض درگاه . دسترسی پیدا کرد

  

صفحه اولیه درگاه به شکل زیر خواهد بود

انید نام شبکه ای می تو) ۱(در قسمت باال 
  مشاهده کنید

خواهیم پرداختحال به تشریح منو ها 

                                                          



که مربوط به ) ۳(در قسمت اول . است
 UPGRADEو سپس با فشردن دکمه  ٦

  .دستگاه به شکل خودکار راه اندازی دوباره خواهد شد

لیه بازگردانی دستگاه را به تنظیمات پیش فرض او

  :در این بخش می توان تنظیمات مربوط به اکسس پوینت داخلی را بر اساس توضیحات زیر تغییر داد

 

  :زیر می تواند باشد مقداراین گزینه استاندارد فیزیکی شبکه وای فای را تغییر خواهد داد که یکی از سه 

 IEEE802.11B 
 IEEE802.11G 
 IEEE802.11N 

 
۶ 

است... این قسمت مربوط به تنظیمات خود دستگاه مثل آپدیت نرم افزاری و 
٦می توانید آدرس فایل دریافتی آپدیت را وارد کنید

دستگاه به شکل خودکار راه اندازی دوباره خواهد شد بعد از فرآیند آپدیت. ٧اقدام به آپدیت دستگاه کنید

دستگاه را به تنظیمات پیش فرض او RESETنیز می توانید با فشردن دکمه 
  .کنید، مطابق همان چیزی که در بخش منو اصلی دستگاه گفته شد

در این بخش می توان تنظیمات مربوط به اکسس پوینت داخلی را بر اساس توضیحات زیر تغییر داد

  Access pointمنوی  -  ۶شکل 

این گزینه استاندارد فیزیکی شبکه وای فای را تغییر خواهد داد که یکی از سه 

                                         

 بر کنید تا فایل بر روی دستگاه بار گذاری شودص ثانیه ۱۰کمه نیاز است تا حدود 

 

 Systemمنوي 

این قسمت مربوط به تنظیمات خود دستگاه مثل آپدیت نرم افزاری و 
می توانید آدرس فایل دریافتی آپدیت را وارد کنیدآپدیت دستگاه است، 

اقدام به آپدیت دستگاه کنید

نیز می توانید با فشردن دکمه  تر در قسمت پایین
کنید، مطابق همان چیزی که در بخش منو اصلی دستگاه گفته شد

  

 Access pointمنوي 

در این بخش می توان تنظیمات مربوط به اکسس پوینت داخلی را بر اساس توضیحات زیر تغییر داد

این گزینه استاندارد فیزیکی شبکه وای فای را تغییر خواهد داد که یکی از سه : ۱

                                                          
 BIN.فایلی با پسوند  ٦
کمه نیاز است تا حدود بعد از فشردن د ٧



کاراکتر  ۶۴اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که حداکثر می تواند 

کاراکتر  ۶۴تا  ۸اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که باید بین 

درس اکسس پوینت توصیه می شود رنج آ

  .را فشرد تا تنظیمات در دستگاه ذخیره شود

  .دیگری متصل نمود) روتر-مودم(در این بخش می توان دستگاه را به عنوان یک استیشن به اکسس پوینت 

 

به محض ورود به این صفحه دستگاه به طور خودکار شبکه های اطراف را 
این اتفاق با هر بار . نمایش می دهد) 

همچنین اگر دستگاه از قبل به شبکه ای متصل شده باشد نام آن 

 .آدرس ورود هم تغییر خواهد کرد

٧ 

اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که حداکثر می تواند 

اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که باید بین 
  )پیش فرض بدون رمز است

توصیه می شود رنج آ(و آدرس مسک اکسس پوینت را می توان تغییر داد
  ).که دستگاه به آن وصل می شود یکی نباشند

را فشرد تا تنظیمات در دستگاه ذخیره شود SAVEبعد از انجام تغییرات کافی است تا دکمه 

در این بخش می توان دستگاه را به عنوان یک استیشن به اکسس پوینت 

  Stationمنوی  -  ۷شکل 

به محض ورود به این صفحه دستگاه به طور خودکار شبکه های اطراف را . کار با این بخش بسیار ساده است
) ۲(جستجو کرده و به همراه درصد قدرت سیگنال در کنار آن در لیستی 

همچنین اگر دستگاه از قبل به شبکه ای متصل شده باشد نام آن  .نیز اتفاق خواهد افتاد
  .مشاهده خواهید کرد

                                         
آدرس ورود هم تغییر خواهد کرد ،که در صورت تغییر نگام ورود به درگاه باید وارد کرداین آدرس آی پی همان آدرسی است که ه

 

اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که حداکثر می تواند  SSIDنام شبکه یا : ۲
  .باشد

اکسس پوینت داخلی را می توان در این گزینه تغییر داد که باید بین  رمز عبور شبکه: ۳
پیش فرض بدون رمز است.(باشد

و آدرس مسک اکسس پوینت را می توان تغییر داد ٨آدرس آی پی: ۵و۴
که دستگاه به آن وصل می شود یکی نباشند روتری-با رنج آدرس مودم

بعد از انجام تغییرات کافی است تا دکمه 

  Stationمنوي 
در این بخش می توان دستگاه را به عنوان یک استیشن به اکسس پوینت  

کار با این بخش بسیار ساده است
جستجو کرده و به همراه درصد قدرت سیگنال در کنار آن در لیستی 

نیز اتفاق خواهد افتاد scanفشردن دکمه 
مشاهده خواهید کرد) ۱(شبکه را 

                                                          
این آدرس آی پی همان آدرسی است که ه ٨



دستگاه  SAVEنیز باید رمز شبکه وای فای مورد نظر را وارد کرد سپس با فشردن کلید 

  :م از گزینه ها شرح داده می شودشماره ها است که در ادامه هر کدا

 

  :می تواند یکی از مقادیر زیر باشد

در این حالت سیم کارت باید در شکاف مورد نظر قرار 

شود، تمام شماره های وارد شده به این شماره پیامک می 

٨ 

نیز باید رمز شبکه وای فای مورد نظر را وارد کرد سپس با فشردن کلید 
  .شبکه متصل شوداین تالش می کند با رمز عبور وارد شده به 

شماره ها است که در ادامه هر کدا این بخش مربوط به تنظیمات مهم ارسال

  Messageمنوی  -  ۸شکل 

می تواند یکی از مقادیر زیر باشداین گزینه روش ارسال شماره ها توسط دستگاه را تعیین می کند که 

  .ارسال شماره ها از طریق شبکه وای فای به سرور مشخص

در این حالت سیم کارت باید در شکاف مورد نظر قرار .(ارسال شماره ها از طریق شبکه موبایل و پیامک

  .ارسال شماره ها با هر دو روش باال

شود، تمام شماره های وارد شده به این شماره پیامک می شماره مرکز پیامک دستگاه در این جا مشخص می 

 

نیز باید رمز شبکه وای فای مورد نظر را وارد کرد سپس با فشردن کلید ) ۳(در قسمت رمز عبور
تالش می کند با رمز عبور وارد شده به 

  

  

 Messageمنوي 

این بخش مربوط به تنظیمات مهم ارسال

این گزینه روش ارسال شماره ها توسط دستگاه را تعیین می کند که : ۱

Internet :ارسال شماره ها از طریق شبکه وای فای به سرور مشخص

SMS :ارسال شماره ها از طریق شبکه موبایل و پیامک
  )گرفته باشد

Internet  +SMS :ارسال شماره ها با هر دو روش باال

شماره مرکز پیامک دستگاه در این جا مشخص می : ۲
  .شوند



٩ 
 

خواهد بود و در صورت سر ریز  پیامک هابا فعال بودن این گزینه دستگاه موظف به بررسی صحت دریافت : ۳
  )پیش فرض غیر فعال.(نشدن حداکثر تعداد تالش، تا زمان دریافت پیغام صحت، شماره ها را نگه خواهد داشت

را در صورت عدم دریافت صحت ارسال مشخص ) ارسال مجدد پیامک( ینه فاصله بین ارسال هر تالشاین گز: ۴
  .)باید در حالت فعال باشد ۳گزینه (می کند

عدم دریافت صحت را  برای ارسال شماره ها در صورت ) ارسال مجدد پیامک( این گزینه حداکثر تعداد تالش: ۵
  ).ال باشدباید در حالت فع ۳گزینه (مشخص می کند

  

و حداکثر تالش در نظر  های مجدد به ترتیب برای فاصله ارسال ،بار ۵ و دقیقه ۳۰اگر تنظیمات دستگاه را : مثال
دستگاه شماره را ارسال می  جدید، در صورت وارد شدن شمارهفعال باشد، و گزینه دریافت صحت ارسال  بگیریم

پیغام صحت ارسال را زمانی که بار انجام خواهد داد تا  ۵تعداد  دقیقه به ۳۰کند و این کار را در بازه های زمانی 
  .حذف خواهد شدحافظه داخلی شماره از  ،در صورت عدم دریافت این پیغام. دریافت کند

  .این گزینه آدرس آی پی سرور را مشخص می کند: ۶

   .است ۵۰۶۰آدرس پورت اتصال را تنظیم می کند که پیش فرض آن : ۷

  )در صورت عدم دریافت پیغام صحت(بین ارسال ها را به سرور مشخص می کند فاصله زمانی: ۸

  .تنظیمات را در دستگاه ذخیره کنید SAVEبعد از تغییر تنظیمات با فشردن دکمه 

  

  

  

  

  

  

  
  

  



کافی است پسورد جدید را در فیلد مورد نظر وارد 
 .دوباره با رمز جدید وارد درگاه شوید. را بفشارید

  

١٠ 

کافی است پسورد جدید را در فیلد مورد نظر وارد . در این بخش می توانید رمز عبور ورود به درگاه را تغییر دهید
را بفشارید SAVEوارد کنید و دکمه  confirmکرده و سپس بار دیگر در فیلد 

  Loginمنو  -  ۹شکل 

  

  

  

  

 

 Loginمنوي 

در این بخش می توانید رمز عبور ورود به درگاه را تغییر دهید
کرده و سپس بار دیگر در فیلد 

  

  
  

  

  



١١ 
 

  نحوه عملكرد دستگاه
هنگامی که دستگاه با موفقیت راه اندازی شد، در صورت وارد شدن شماره ای جدید این شماره در دستگاه ذخیره 

دستگاه به طور کلی برای . خواهد شد تا در صورت دریافت صحت ارسال آن شماره از حافظه داخلی حذف شود
  .شرح عملکرد هر یک خواهیم پرداخت می باشد که به کاری را داراارسال شماره ها سه حالت 

، و یا از قبل داخل حافظه قرار داشته باشد حالت کاری اگر شماره ای وارد شود  در این: ٩ارسال از طریق اینترنت.۱
می  پاسخدر صورت متصل بودن اینترنت و در دسترس بودن سرور، شماره مورد نظر ارسال شده و منتظر دریافت 

  :رقمی با قالب زیر می باشد ۱۰اده ارسالی به سمت سرور شماره ای د. ماند

9XXXXXXXXX 

در درگاه وب قابل تنظیم ) در صورت عدم دریافت(آدرس سرور، شماره پورت اتصال و فاصله بین ارسال های دوباره
  .١٠برای حذف شماره از حافظه دستگاه سرور باید داده دریافتی را برگرداند. می باشند

در این حالت کاری، شماره های وارد شده و یا داخل حافظه از طریق شبکه موبایل به : SMSل از طریق ارسا.۲
اگر ویژگی صحت ارسال پیام ها در درگاه  .آدرسی مشخص ارسال خواهند شد که در درگاه وب قابل تنظیم است

  :)رقمی است ۱۰هگز و شماره رقم  ۶شناسه دستگاه (وب تنظیم شده باشد پیغام با قالب زیر ارسال خواهد شد

 <n>S/N<\n>9XXXXXXXXX<\n>True<\r\>پ

  :به عنوان مثال

 پ
9123652698 
13A572 
True 

  .قرار می گیرد Falseدر قالب باال  Trueو در صورتی که صحت ارسال پیام ها غیر فعال باشد به جای 

در این حالت کاری دستگاه از هر دو روش ارسال استفاده خواهد کرد و در :  SMSارسال از طریق اینترنت و . ۳
از آدرس مشخص،  SMSصورتی که صحت ارسال برای پیام ها فعال باشد تا زمان دریافت پیغام صحت از سرور و 

  .شماره را داخل حافظه دستگاه نگه خواهد داشت
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١٢ 
 

  پيوست
  

  ليست خطاهاي دستگاه
 خطاهای دستگاه - ۱جدول 

  توضيحات  كد خطا

  حافظه داخلی پر است  ۱۰۱
  مشکل در تنظیم ساعت داخلی  ۱۰۲
 GSMمشکل در اتصال سخت افزاری   ۱۰۳
 GSMمشکل در اتصال به شبکه   ۱۰۴

  

  

  ليست دستورات دستگاه
  توصيحات  كد دستور

  ١١راه اندازي دوباره دستگاه *#۱

  )نيازمند اتصال اينترنت( تاريخ دستگاهبروز رساني ساعت و   *#۵۵

  )در صورت متصل بودن( Wi-Fiقطع كردن دستگاه از شبكه   *#۰۱
  

                                                           
11 Restart 


