
 (SIMOTE) بتا سیموتدرب بازکن 
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 توصیف مقدماتی محصول

ران در سراسر کشور عزیزمان ای کارت و ریموتیمسبا قابلیت کنترل از طریق  زبانه دودرب بازکن  ینترکوچکبتا اولین و  یموتسدرب بازکن 

این محصول کاربردی و مبتکرانه شرکت بتا امکان مشاهده گزارشات و وضعیت دستگاه را با ساعت و تاریخ شمسی یا میالدی در اختیار  است.

 کاربران قرار داده است.

 بندی:نحوه اتصال و سیم 

 عملکرد رنگ سیم شماره

 قرمز 1
 تغذیه ورودی

DCV12 

 0V (GND) مشکی 2

 سفید 3
 2رله 

NO2 

 COM2 زرد 4

 NC2 سبز 5

 بنفش 6
 1رله 

NO1 

 COM1 ایسرمه 7

 NC1 ایقهوه 8

 

 نحوه عملکرد دستگاه

 جداً )در زمان روشن بودن دستگاه از قرار دادن سیم کارت مدار را وصل نمایید یه، تغذکارتیمپس از سیم بندی مناسب و قرار دادن س

هر  SYS LED چشمک و 1ثانیه  3هر  NET LED ،و بعد از شناسایی شبکه شده یاندازپس از مدت کوتاهی دستگاه راه .خودداری نمایید(

  مراجعه نمایید. ”های نشانگرLEDو وضعیت  یابییبعجدول “به  SYSو  NETهای LEDبرای آشنایی بیشتر با  .زندمی ثانیه یک چشمک

 

 

 امکانات:

 ایران در و ریموت کارتمیسقابل کنترل از طریق درب بازکن  نیترکوچک 

  ایران بازار در سراسر( انگلیسی –تنها درب بازکن دوزبانه )فارسی 

  حافظه جهت نگهداری شماره تلفن افراد مجاز 250دارای 

  ( 2016و  2013، 2007بتا )نوع ریموت:  ریموت لرنینگ 250قابلیت کددهی 

 های کبیسهاولین درب بازکن دارای تقویم میالدی و شمسی با احتساب سال 

 سیستم درب بازکن بازار ایران با امکان ارسال گزارش به همراه تاریخ و ساعت دقیق عملیات صورت گرفته 

 امکان تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه تنها با ارسال یک پیامک 

 ن برقراری ارتباط با سیستم درب بازکن از تمام نقاط دنیاامکا 

 امکان کنترل هر دو رله دستگاه با استفاده از ریموت کنترل یا سیم کارت 

 ی، فقط و فقط با یکتلفنتماس از طریق  یریگباز کردن درب با شماره Missed Call 

 رقی و های اتوماتیک، درب پارکینگ، کرکره بتمامی درببر روی نصب آسان... 

 ( یا  ثانیه 999-0دارای رله دوم با امکان تنظیم زمان، جهت اتصال به انواع وسایل جانبیON/OFF) 

 ثانیه  4در زمانی کمتر از  با برقراری تماس باز شدن درب 

  به مدیر 1ارسال گزارش از شماره تماس گیرنده و تحریک کننده رله 

  کاربر )روشن و خاموش(به  ۲ارسال گزارش از وضعیت عملکرد رله 

 ارسال گزارش استفاده از ریموت کنترل به مدیر سیستم 

  تالیا وهمراه اول، ایرانسل  اپراتورهایقابلیت کار با 

 هرگونه هزینه اضافی پرداختبدون نیاز به  ،استفاده تمام افرادِ خانواده از دستگاه 

 مکانامکان حذف افراد در صورت نقل 

 ها در کمتر از چند ثانیهآن هایو ریموت ها)بدحساب( با حذف شماره تلفن محدود کردن دسترسی افراد 

  اندروید و( دارای نرم افزار موبایلios برای کنترل هرچه راحت تر درب بازکن سیموت ) 



 (به عنوان مدیر سیستم)در دستگاه  تماس ثبت اولین شماره

پذیرش تماس است.  آماده ( و دستگاهثانیه 0.6چشمک در هر  2) کردهشروع به چشمک زدن  SYS LEDثانیه،  2با فشردن کلید لرن به مدت 

موده تماس، دستگاه تماس را رد نبرقرار شدن . پس از شودیعنوان مدیر سیستم شناخته مبهدستگاه تماس بگیرد  کارتیمکه با س شخصی

(Rejectو پیامک مدیریتی حاوی رمز دستگاه را به شماره مدیر ارسال م )یهاافزار دستگاه یا فرمانتوان با کمک نرمآن می از . پسکندی 

 کرد.دستگاه استفاده از ، "ها و دستوراتفرمان"جدول 

ذخیره شده باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود به عنوان مدیر کند، دستگاه  سیموت مدیر در حافظه : چنانچه شمارهتوجه

 . کردخواهد  گزارشرا  شماره تماس وی، تغییر مدیر و به مدیر سابق SMSبا ارسال 

 نحوه کددهی ریموت

منتظر فشرده شدن دکمه  ( و دستگاهثانیه 0.6چشمک در هر  2) کردهشروع به چشمک زدن  SYS LEDثانیه،  2با فشردن کلید لرن به مدت 

 ریموت کنترل و دریافت کد آن است.

 Cکنترل خواهند شد و اگر کددهی با دکمه  Bبا دکمه  2و رله  Aبا دکمه  1کددهی شود، رله  Aدر زمان کددهی ریموت، اگر ریموت با دکمه  

 د بود.خواه 2برای کنترل رله  Dو دکمه  1برای کنترل رله  Cدکمه  ،انجام پذیرد

( ریموت، رله فعال شده و با فشردن مجدد همان دکمه رله Dیا  B، با اولین مرتبه فشردن دکمه )باشد ON/OFFدر حالت  2چنانچه رله 

 غیرفعال خواهد شد.

 هاتوضیح عملکرد رله

 عمل کرده و ثانیه( 1.5) ایبه صورت لحظه ای است که. رله اول، رلهتعبیه شده است 1Aبا قابلیت جریان دهی تا  بر روی این دستگاه دو رله

نترل قابل ک ،تماس تلفنی با سیم کارت موجود در دستگاه یا و کنترل ، ریموتنرم افزار از طریق کهجهت باز نمودن درب در نظر گرفته شده 

زمان عملکرد این رله برحسب نیاز قابل  . این رله جهت اتصال و کنترل لوازم جانبی در نظر گرفته شده است.باشدمیاست. رله دوم، رله آزاد 

 کنترل نمود. SMSارسال یا  و ریموت کنترل ،رله را به کمک نرم افزارتوان این می بوده وتنظیم 

زمان رله تمدید خواهد شد.  ،2یا ارسال پیامک روشن کردن رله  فعال باشد با فشردن دکمه ریموت 2توجه داشته باشید در صورتی که رله 

این  یا ارسال پیامک،( ریموت Dیا  Bثانیه از این زمان سپری شده باشد با فشردن دکمه ) 09ثانیه باشد و  100به عنوان مثال اگر زمان رله 

 ماند.ثانیه پس از دریافت فرمان روشن می 100شده و رله تا  تمدیدزمان 

 بتا به نکات زیر توجه داشته باشید: وتجهت عملکرد بهتر درب بازکن سیم

 کارت مورد استفاده، غیرفعال نمایید.های تبلیغاتی را با توجه به اپراتور سیمپیامک .1

 ها را حذف نمایید.درصورت ذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه سیم کارت، لطفاً تمامی آن .2

اعالم و  سرویس اطالع از هزینه تماس، 3941کنید، با ارسال یک پیامک خالی به کارت اعتباری ایرانسل استفاده میچنانچه از سیم .3

 کنید. غیرفعالرا  باقیمانده شارژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های نشانگرLEDیابی و وضعیت یبعجدول 
 

NET LED 

 ماژول مخابراتی دستگاه خاموش است. خاموش

 در حال اتصال به شبکه اپراتور مربوطه است.  مخابراتی ماژول چشمک 1ثانیه  0.6هر 

 ی به شبکه متصل شده و آماده کار است. درستبه ماژول مخابراتی چشمک 1ثانیه  3هر 
SYS LED 

 است. مجدد یاندازاولیه یا راه یاندازدستگاه در حال راه دائم روشن

 دستگاه در حال عملکرد عادی است. چشمک 1ثانیه  1هر 

 است. لرندستگاه در مد  چشمک 2ثانیه  0.6هر 

 .است ERASEدستگاه در مد  چشمک 5ثانیه  0.6هر 

یا عدم قرارگیری مناسب در  کارتیم)نبود س کارتیمس یخطا چشمک 2ثانیه  3هر 

 سوکت(

 (یستغیرفعال ن کارتیم)پین کد س PINCODE یخطا چشمک 3ثانیه  3هر 

 (یستکردن شبکه موبایل ن یداشبکه )دستگاه قادر به پ یخطا چشمک 4ثانیه  3هر 



 (Reset Factoryبازگرداندن به تنظیمات کارخانه )

ابتدا برق ورودی دستگاه را قطع نموده، سپس کلید لرن را فشرده و شرکت سازنده،  فرضیشبه تنظیمات پ دستگاه برای بازگرداندن

شود. حال دکمه لرن را ثانیه دائم روشن می 19چشمک زن شده و پس از گذشت   SYS LEDد،وصل نمایی را مجددبرق ورودی  ،داریدنگه

تایم رله آزاد )دوم( به  ،’1234‘رمز دستگاه به  ،شوندیدستگاه پاک م یهاو تمام حافظهشده  Reset Factoryدر این حالت دستگاه  رها کنید.

 .یافتد نخواهتغییر   2017/01/01و تاریخ آن به  08:00دستگاه به ، ساعت ’0‘

عمل خواهد کرد. در این وضعیت جهت خاموش و روشن  ON/OFF صورتبهشدن زمان رله آزاد، این رله  0توجه داشته باشید که با نکته: 

ثانیه  999تا  1( استفاده نمایید. چنانچه برای این رله زمانی بین                             ر  )افزااز دکمه خاموش و روشن موجود در نرم ،کردن رله

اتوماتیک خاموش خواهد شد. در صورت تمایل به  صورتبه، رله شدهیمتنظتنظیم شود، پس از  ارسال فرمان روشن رله و سپری شدن زمان 

 را انتخاب نمایید. افزارنرم ، دکمه خاموش رله آزادشدهیمتنظخاموش کردن رله پیش از  اتمام زمان 

 دستوراتو  هافرمان

نمایید.  1234لطفاً پس از تغییر رمز عبور، رمز جدید را جایگزین  .استرقمی دستگاه  4کلمه عبور  1234منظور از  ،در تمام مراحل دستورات

 . و انگلیسی حساس نیستتمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه به حروف بزرگ و کوچک و یا اعداد فارسی توجه داشته باشید، 
 

 

 دستورات عملکرد و یا نحوه استفاده

ا ر و ساعت و تاریخ گزارش ارسالی وضعیت و زمان رله آزاد، کنترل شماره تلفن و ریموت تعداد حافظه خالی ،رمز ورود

 .کندیفقط به شماره مدیر ارسال م
CHECK 

 1234CL .شوداعالم میو زبان جدید با پیامک به مدیر  کردهزبان دستگاه تغییر 

 1234CD شود.تقویم تغییر کرده و گزارش آن ارسال می SMS. با هر بار ارسال تنظیم تقویم شمسی یا میالدی

 1234TSYYYYMMDDHHMM ( 13:08  1234TS139512271308ساعت  1395/12/27تنظیم تاریخ  تنظیم ساعت و تاریخ )مثال:

 1234CFفرمول کنترل شارژ  (1234CF*141*1# :شود. )مثالعنوان فرمول کنترل شارژ ذخیره میبه CFمتن بعد از 

 1234CF .شودیفرمول کنترل شارژ موجود در حافظه پاک م

 1234CC کند.از اپراتور استعالم و نتیجه را پیامک می شده،یرهشارژ ذخرا با توجه به فرمول  کارتیممیزان اعتبار س

 را کامل وارد نمایید. فرمول و رمز شارژ ،برای افزایش میزان اعتبار

 (1234AC*141*1234567890123456# :)مثال
  1234ACفرمول + رمز شارژ

 1234ADشماره موردنظر  (1234AD02166746106 :کند. )مثالشماره واردشده را به حافظه اضافه می

 کند. و نتیجه را با پیامک به مدیر ارسال می کندیشماره واردشده را به حافظه اضافه م

 : 1234ADC02166746106)مثال(
 1234ADCشماره موردنظر 

 1234DNشماره موردنظر  (1234DN02166746106)مثال  کند.واردشده را از حافظه حذف می تلفن شماره

 کند.و نتیجه را با پیامک به مدیر ارسال می کندیواردشده را از حافظه حذف م تلفن شماره

 : 1234DNC02166746106)مثال (
 1234DNCشماره موردنظر 

 1234DA .نمایدیموجود در حافظه )غیر از مدیر( را پاک م یهاتلفن تمام شماره

   1234DR12 1234DRNNN  12است. مثال: حذف ریموت شماره  250تا  1عددی بین  ،Nحذف ریموت مورد نظر. 

 1234DAR کند.پاک میاز حافظه دستگاه های کد شده را تمام ریموت

 1234SL (است.شماره تلفن  19)هر پیامک حاوی  شود.موجود در حافظه به مدیر پیامک می یهاتلفن لیست شماره

 رمز 4 رقمی1234CP تغییر خواهد داد.( 5678را به  1234فرض این دستور، رمز پیش 1234CP5678. )مثال: تغییر رمز ورود

 1234R2ON شود.رله دوم دستگاه روشن می

 1234R2OFF شود.رله دوم دستگاه خاموش می

 1234R2Tزمان (1234R2T90  ←ثانیه   90)مثال: تغییر زمان رله به  ثانیه 999-0زمان روشن بودن رله دوم  

 1234RP1ON  وت، جهت ارسال گزارش به مدیر، در زمان استفاده کاربر از درب بازکن سیم1رله  Logفعال کردن 

 1234RP1OFF  وت، جهت ارسال گزارش به مدیر، در زمان استفاده کاربر از درب بازکن سیم1رله  Logغیرفعال کردن 

 1234RP2ON (، جهت ارسال گزارش وضعیت عملکرد )خاموش یا روشن شدن( این رله به کاربر2رله آزاد )رله  Logفعال کردن 

 1234RP2OFF (، جهت ارسال گزارش وضعیت عملکرد )خاموش یا روشن شدن( این رله به کاربر2رله آزاد )رله  Logغیرفعال کردن 

 1234RPRON ریموت، جهت ارسال گزارش به مدیر در زمان استفاده از ریموت برای کنترل درب بازکن سیموت  Logفعال کردن 

 1234RPROFF ریموت  Logغیرفعال کردن 

 1234SV .شودیافزار دستگاه به مدیر پیامک مافزار و نرمنسخه سخت

 



 

است که قابلیت اتصال به انواع مرکز کنترل تردد همانند اپراتور شیشه برقی، مرکز کنترل کرکره، انواع مدار کنترل  محصولیبتا  وتدرب بازکن سیم

مرکز کنترل “های به دو محصول پرکاربرد دیگر این شرکت، به نام بتا وتدرب بازکن سیمدرب بازکن، راهبند و ... را دارد. در ادامه نحوه اتصال 

 ، ترسیم شده است.TARGET“اپراتور شیشه برقی “و “ BT1درب بازکن 

 

 220Vهای بازویی و ریلی با تنظیمات ساده و کاربردی و قابل استفاده برای انواع جک BT1مرکز کنترل درب بازکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارسی یا انگلیسی ریزی به دو زبانو امکان تعیین زبان منوی برنامه LCDبا نمایشگر  Targetاپراتور شیشه برقی دیجیتال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

که برای سیستم  SIMOTEشود از نرم افزار گوشی هوشمند راحتی هر چه بیشتر کاربران و همراهان عزیز شرکت بتا، توصیه میبه منظور 

 طراحی شده است، استفاده نمایند. iosهای اندروید و عامل

، مایکت، کندو، پارس هاب، چهارخونه و اپس Play storeهای بازار، توان به صورت کامالً رایگان از مارکتنسخه اندروید نرم افزار را می

 و سیبچه دانلود، نصب و استفاده نمود. App storeرا از  iosمارکت و همچنین نسخه 

جدول زیر تهیه شده است. در این جدول تمامی بتا، وت های مورد استفاده برای درب بازکن سیمجهت سهولت در به خاطر سپردن دستورالعمل

 ای که در دستورات قرار دارند، درج شده است. کلمات مخفف شده

 دستورالعمل عبارت مخفف شده عملکرد

 Change Language 1234CL تغییر زبان دستگاه

 Change Date 1234CD تغییر تقویم )تقویم شمسی یا میالدی(

 Time Set 1234TSYYYYMMDDHHMM تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

 Charge Formula 1234CF فرمول کنترل شارژ

 Charge Control 1234CC کنترل میزان شارژ

 Add Credit 1234AC افزایش شارژ

 ADD 1234AD اضافه کردن شماره تلفن

 ADD Confirm 1234ADC اضافه کردن شماره و دریافت تائیدیه

 Delete Number 1234DN حذف شماره تلفن

 Delete Number Confirm 1234DNC حذف شماره تلفن  و دریافت تائیدیه

 Delete All 1234DA هاحذف تمام شماره تلفن

 Delete Remote 1234DRNNN حذف ریموت مورد نظر

 Delete All Remote 1234DAR هاحذف تمام ریموت

 Send List 1234SL های ذخیره شدهارسال لیست شماره

 Change Password 1234CP تغییر رمز ورود

 Relay 2 ON 1234R2ON 2روشن کردن رله 

 Relay 2 OFF 1234R2OFF 2خاموش کردن رله 

 Relay 2 Time 1234R2T 2تغییر زمان رله 

 RePort 1 ON 1234RP1ON 1فعال کردن گزارش رله 

 RePort 1 OFF 1234RP1OFF 1غیرفعال کردن گزارش رله 

 RePort 2 ON 1234RP2ON 2فعال کردن گزارش رله 

 RePort 2 OFF 1234RP2OFF 2غیرفعال کردن گزارش رله 

 RePort Remote ON 1234RPRON فعال کردن گزارش ریموت

 RePort Remote OFF 1234RPROFF غیرفعال کردن گزارش ریموت

 Send Version 1234SV ارسال نسخه دستگاه

       

 

 

 



 های دریافتی از مرکز کنترل سیموتگزارش نمونه

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه نمایید. (www.beta.irبتا ) جهت دریافت اطالعات بیشتر و مشاهده دفترچه راهنمای کامل این محصول به سایت شرکت

 
 V1.3نسخه دفترچه راهنما: 

 

 4پاک کردن ریموت شماره  فعال کردن گزارش استفاده از ریموت

 تغییر تقویم سیستم تغییر زبان سیستم

 تنظیم ساعت و تاریخ سیستم غیرفعال کردن گزارش ریموت

 و سخت افزار دستگاه دریافت ورژن نرم فزار اضافه کردن شماره تماس


