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به نام خدا
با سالم و تشکر از حسن انتخاب شما

اختاپوس  OCTOPUS مدل ۴ پورت محصولی از شرکت دانش بنیان ایمن موج، یک دستگاه ضد سرقت گوشی تلفن
همراه است که میتواند همزمان حفاظت و شارژ ۴ عدد گوشی تلفن همراه را انجام دهد.

شرکت های تولید کننده گوشی های همراه همواره تاکید دارند که عمل شارژ توسط شارژر اصلی گوشی که معموال در
بســــته بندی محصول ارائه میشود انجام شود و از شــارژر های متفرقه اجتناب شود؛ ویژگی شارژ دستگاه اخــــتــــاپوس
ملزم به اتصال شارژر اصلی گوشی به پورت شـارژ ( شماره ۷) در نظر گرفته شده در پشت باکـــس دســـتگاه می باشد

که شیوه استفاده از آن در ادامه شرح داده شده است.
الزم به ذکر است که از اختاپوس عالوه بر حفاظت از گوشی تلفن همراه می توان جهت حفاظت از تبـلت و هر نوع

وسیله برقی شارژی که پروتکل استاندارد شارژ با ولتاژ V� را پشتیبانی میکند، استفاده نمود.
بسته بندی محصول شامل اقالم زیر می باشد:

         

توجه: تهیه کابل مناسب اتصال به گوشی جهت حفاظت(که از کابل موجود در بسته بندی گوشی میتوان استفاده کرد)
و تهیه کابل مناسب اتصال شارژر گوشی به دســـتگاه (که به صورت USB Type C متصل می شود)، بر عهده خریدار

می باشد.

درباره دستگاه اختاپوس

یک عدد باکس دستگاه

یک عدد منبع تغذیه

یک عدد ریموت کنترل

چهار عدد استند

کارت گارانتی
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نحوه راه اندازی و استفاده

Extra
Ampli�re

   برای افزایش امنیت گوشی موبایل و نیز بهره مندی از قابلیت شارژ هم زمان می بایست از شارژر اصلی گوشی
استفاده شود.

سوکت اتــصــال منــبـع
تغذیه (12V-1A) ورودی

اتصال بازر جهت تقویت آالرم(12V) خروجی

 پورت های شارژ گوشی

 پورت های حفاظت

نکات اولیه دستگاه

Extra
Ampli�re

۶

۵
۸

۷

روشن بودن LED آبی نشانگر اتصال به منبع تغذیه

روشن بودن LED قرمز نشانگر
فعال بودن حالت باتری

      روشـــن بودنLED ســـبـــز
 نشانگر فعال بودن شارژر است

۲

     روشن بودنLED قرمزنشانگر
فعال بودن پورت حـــفاظت گوشــی

است

۱ ۴

۳

Extra
Ampli�re

از رسیدن رطوبت و گرمای مستقیم به دستگاه خودداری نمایید.

قبل از اتصال سیم و کابل های شارژر به دستگاه اختاپوس، از سالمت سیم ها اطمینان حاصل کنید.

به منظور پیشگیری از سهوی بودن انتقال فرمان به دستگاه اختاپوس، تمامی فرمان های ریموت کنترل پس از
 فشردن و نگهداری حداقل ۱ ثانیه از هر نوع کلید دستوری، عملیاتی می گردند.

پیش از اتصال دستگاه به تغذیه جهت فعال سازی باتری،
پیچ تعبیه شده در زیر جعبه دستگاه را به صورت ساعتگرد
بچرخانید تا LED قرمز رنگ باتری( شماره ۴) روشن شود.

۱
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تغذیه دستگاه را به برق متصل نمایید سپس پورت خروجی
تغذیه را به سوکت( شماره ۵) متصل کنید.

در نظر داشته باشید فرآیند شـــارژ باتــری داخلی دســــتگاه
حداقل ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید.

30 min
Charging

در صورت انجام صحیح این عمل،
LED آبی (شماره ۳) به نشانه اتصال

منبع تغذیه روشن می شود.

۲

۳

در صورت انجام صحیح حالت شارژ،
LED سبز پورت شارژ روشن می شود.

در صورت انجام صحیح حالت حفاظت
، LED قرمز پورت حفاظت چشمک زن

می شود.

جهت استفاده از حالت شارژر دستگاه، شارژر گوشی ها را به بــــرق
USB Type C متصل نمایید سپس کابل آن را به پـــورت های شــارژ

پشت دسـتگاه (شماره ۷) متصل نمایید، توجه شود که کابل خروجی
شارژر گوشی باید به صورت Type C به دستگاه اختاپوس متصل شـود
مثال جهت اتصال شارژر برخی از گوشی های آیفون به دستگاه اختاپوس

باید از کابل Type C به Type C استفاده کنید!

جهت استفاده از حالت حفاظت دستگاه، گوشی را به یکی پورت های
حفاظت ( شماره ۸) متصل نموده که به دنبال آن LED قرمز رنگ

چشمک زن می شود و ویژگی حفاظت برقرار می شود.

 پورت شارژ و پورت حفاظت متناظر در کنار هم قرار دارند



       پس از نگه داری ۵ ثانیه از کلید قفل باز (       ) دستگاه در حالت غیر فعال قرار می گیرد.

       در صورتی که کلید سکوت (      ) ریمـــوت به مدت ۱۰ ثانیه فشـرده شود، تعـــدادی بوق ممـــتد اخـــطار به صـــدا در می آید
و سپس تا وصل مجدد بــرق تغذیه دســـتگاه، آالرم اخطار قطعی برق، غیر فعال خواهد شد.

راهنمای استفاده از ریموت

      در حالت اولیه پس از نگه داری ۱ ثانیه از کلید قفل بسته (      ) دستگاه در
حالت فعال قرار می گیرد.

ریموت دارای ۴ کلید به شکل های (                          ) می باشد.

در صورت فشردن کلید سکوت (       ) ریموت، آالرم اخطار قطعی برق به مدت ۱۵ دقیقه غیر فعال می شود.

کلید قفل باز

کلید قفل بسته

کلـید سکــوت

کـــلــیــــد آالرم

تغییر آالرم اخطار سرقت دستگاه:

در صورتی که از چندین دستگاه اختاپوس در فروشگاه استفاده می کنید می توانید برای هرکدام آالرم اخطار مجزا انتخاب کنید.
برای این منظور با فشـردن کلـــید آالرم (     ) ریمــوت، آالرم اخطار یک بار پخش می شود و در صورتی که مد نظر باشد

بدون انجام عمل دیگر، این آالرم برای اخطار سرقت توسط دستگاه اعمال می شود در غیر اینصورت میتوان با فشــردن
دوباره کلـــید آالرم (     ) ، آالرم های متنوع دیگر را انتخاب نمود.

     در صورت فعال بودن دستگاه (قفل بسته) چنانچه یکی از ۴ پورت حفاظت
متصل به گوشی قطع شود دستگاه آالرم می دهد.

تا اینکه با فشردن کلید قفل باز (     )آالرم قطع میشود اما نسبت به حفاظت
از پورت های باقیمانده مجددا به طور اتوماتیک به حالت فعال می رود.

      در صورت قطع تغذیه به علت قطعی برق یا جدا کردن سوکت تغذیه دستگاه، برای جلوگیری از سرقت اختاپوس ،دستگاه
ابتدا آالرم ضد سرقت میدهد اما پس از قطع آالرم توسط ریموت، هر ۱۵ ثانیه آالرم قطع برق تکرار خواهد شد

نحوه جفت کردن (Pair) یک ریموت، با یک یا چند اختاپوس مختلف:

۱. ابتدا ریموت مورد نظر را انتخاب کنید که باید دارای فرکانس کاری 315
مگــاهـــرتـــز باشد. به منظور اطمینان از انتخاب درســـت می بایست یکی از

کلید های ریموت را به دلخواه فشار داده و به LED داخل باکس اختاپوس در
وجه کنار نگاه کنید.

چنانچه LED به حالت چشمک زن دربیاید ریموت مناسب را برگزیده اید و اگر
تغییری نکرد، ریموت درستی را انتخاب نکرده اید.

۲. از وجه کناری جعبه با استفاده از وسیله ای نوک تیز، میکرو سوییچ را به مدت ۲
ثانیه فشار داده و رها می کنیم. در این حالت LED قرمز کنار میکرسوییچ روشن

شده و بعد از رها کردن سوییچ خاموش می شود.

۳. سپس کلید دوم ریموت را فشار می دهیم تا عمل ست شدن انجام شود.
در صورت انجام صحیح این عمل LED قرمز داخلی باکس که در کنار میکروسوییچ وجود دارد، ۴ بار روشن و خاموش میشود

که نشانگر جفت شدن ریموت بر روی اختاپوس می باشد.

۴.چنانچه از تعداد بیشتر از یک عدد اختاپوس استفاده میکنیم و میخواهیم که کنترل همه آنها تنها با یک ریموت انجام
شود، میتوان مراحل باال را بر روی اختاپوس های مختلف انجام داد.

۵.برای Unpair کردن هر ریموت تعریف شده با اختاپوس، میکرو سوییچ داخلی اختاپوس را  به مدت ۱۰ ثانیه نگه میداریم
که در ابتدا LED قرمز داخلی روشن میشود و بعد از طی مدت زمان ۱۰ ثانیه خاموش می شود. در این صورت اختاپوس

هر ریموت تعریف شده با خود را Unpair میکند.
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���USB به باال باید حتما با شارژر مخصوص به خود به دستگاه متصل بشوند تا عمل حفــاظـت�موبایل های مجهز به 
انجام شود.

�� دارند،  می توان از حالت حفــاظت بدون نیاز به اتصال شارژر گوشی�برای گوشی هایی که ورژن USB پایین تر از 
استفاده کرد.

چنانچه توسط ریموت (کلید قفل باز(     )) حالت حفاظت دستگاه غیر فعال شود (استند بای)، دســتگاه فقط ۳
دقیقه در این حالت باقی می ماند و بعد از ۳ دقیقه بدون دریافت هیچ فرمانی از ریموت دوباره به حالت ضد سرقت

بر می گردد.

در وضـعیت استـند بای تمامی LED های قــرمز (شماره ۱) شــروع به روشــن وخاموش شدن (رقص نور) می کنند.
در صورتی که قطــعی برق طوالنی شود و سطح ولـــتاژ باتـــری از میزان مناسب پایین تر بیاید، LED قــرمــز باتـــری

(شماره۴) شروع به چشمک زدن میکند و دستگاه هیچ عملکردی نخواهد داشت.

۱.  باز شدن باکس دستگاه اختاپوس

۲. هرگونه آسیب فیزیکی به بدنه و لوازم جانبی دستگاه از جمله آداپتور و ریموت کنترل و استند.

۳. ریختن مایعات(آب-شوینده و ...) بر روی بدنه دستگاه و لوازم جانبی

۴. نوسانات برق

۵. دست کاری توسط افراد غیرمجاز

۶. مغایرت مشخصات با اطالعات ثبت شده در کارت گارانتی

نکات استفاده از دستگاه

ارتباط با ما

مواردی که باعث لغو گارانتی دستگاه می شود

051 - 3723 5848

051 - 354 20011

مجتمع تولیدی تحقیقاتی:

مشهد-پارک علم و فناوری خراسان

تهران - خیابان استاد نجات الهی - کــوچه ســلمان پاک
021- 41 63 5000 دفتر مرکزی فروش:

021- 88 90 1260

www.securitywave.ir Info@securitywave.ir security_wavesecurity_wave

لینک های ارتباطی:

tel:02141635000
tel:02188901260
tel:05137235848
tel:05135420011
https://www.instagram.com/security_wave/
https://www.aparat.com/security_wave
https://securitywave.ir/
email:Info@securitywave.ir



