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 می باشد(624321)رمزپیش فرضمی باشدکه به شرح ذیل است  مجزا رمز کد 2 مجهز به دستگاهی که در اختیار دارید
 رمزورودبه منوی دستگاه ویژه تنظیمات وبرنامه ریزی دستگاه  . 1
 smsرمزکنترل سیستم ازطریق  . 2

را وارد  124321رمز ورودی  نرا زده سپس ک PROGدسدتگاه   ابتنا دکمه   یروش وارد شدن  به منو 
 ظاهر می Program codeرا بزنین اگر رمز وارده صددحیب باشددن  ر   ENTERکرده و در انتها دکمه 

 تنظیمات دلخواه را انجام نمایین، شود و شما می توانین طبق دفترچه 
   به صورت دلخواه :)در صورت نیاز( 3الی  1روش تنظیم ویژگی های زون های باسیم 

 :(63-64-62-66)کد های مربوطه ی به تنظیم زو  های نمی باشندر  الت پیش فرض کارخانه ای نیاز
ن مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آ  را طبق توضددیحات لی  پس از وارد شددن  به منوی دسددتگاه ک

مربوط به  13و  4مربوط به زو   14 – 2مربوط به زو   12 - 1مربوط به زو   11کن انجام دهین.
 می باشن 3زو  

 ر    فرض فوری می باشددن فوری یا تأخیری در  الت پیش به  التتنظیم زو   : 6با فشااار ددد 
Immediate به معنی آ  است که زو  در  الت فوری قرار دارد 
 فعال و غیر فعال کرد  قابلیت دینگ دانگ )در  الت پیش فرض غیر فعال می باشن( : 2با فشار ددد 
 ساعته )در  الت پیش فرض غیر فعال می باشن( 23ال کرد  زو  عفعال و غیر ف : 4با فشار ددد 
)در  الت پیش فرض   Normal closeو یا  Normal openتنظیم زو  به  الت  : 3با فشار ددد 

Normal close می باشن 
انتخاب زو  به عنوا   ریق یا سرقت )در  الت پیش فرض در وضعیت سرقت می  : 2با فشار ددد 

ت لچنانچه به زو  مورد نظر سددنسددور ، مگنت ، چتددم متددد  نموده این زو  مورد نظر در  ا(باشددن 
تکتور اعالم  ریق متد  نموده این در  الت  ریق تنظیم نمایین توجه پس از سرقت باشن و چنانچه د

 جهت ثبت تنظیمات زده شود ENTERتنظیم هر زو  در پایا   تما دکمه 
   )در صورت نیاز( : به صورت دلخواه 8الی  2روش تنظیم ویژگی های زون های بی سیم 

 (: 23،  24،  22،  26کد های مربوطه ). (در  الت پیش فرض نیازی به تنظیم زو  ها نمی باشن )
پس از وارد شددن  به منوی دسددتگاه کن مورد نظر را وارد و تنظیمات آ  راطبق توضددیحات لی  انجام 

بی سیم  7مربوط به زو   24بی سیم ،  1مربوط به زو   22بی سیم ،  2مربوط به زو   26کد دهین 
 بی سیم می باشن 8مربوط به زو   23و 

   در  الت پیش فرض ،فوری می باشن فوری یا تأخیری انجام می شدود  زونتنظیم  :: 6با فشاار ددد  
 به معنی تنظیم زو  در  ات فوری می باشن Immediate)  ر  

 فع  و غیر فعال کرد  قابلیت دینگ دانگ )در  ال پیش فرض غیر فعال می باشن( : 2با فشار ددد 
 ساعته )در  الت پیش فرض غیر فعال میباشن( 23فعال و غیر فعال کرد  زو   : 4با فشار ددد 
 زو  به عنوا   ریق یا سرقت )در  ال پیش فرض در وضعیت سرقت می باشن( تنظیم : 1با فشار ددد 



  

 



چنانچه به دسدتگاه دتکتور اعالم  ریق متد  نموده این زو  مورد نظر در  الت  ریق تنظیم شود در  
 جهت ثبت تنظیمات زده شود ENTERدکمه ،پایا  تنظیمات 

 (412سنسور بی سیم را دارد)فرکانس  بی نهایتتوجه   دستگاه قابلیت ست شن  

 (105انس فرک بی سیم تجهیزاتکلیه  ست کردن):چشم های بی سیم ، دتکتور و مگنت بی سیم  ست کردن

پس از وارد ندن به مدوی دستگاه، .مربوط به زون های بی سیم  می باندد   24و  21-22-23اعداد 

را تحریک سدسور مورد نظر را نگه دانیته و سسس  مورد نظر را انتخاب نمایمد حال دکمه  زون کد

        ظاهر zone 1-Settiny wرا وارد نمایمد گزیده 21 کد به طور مثالنمایمد صیدای بم  می ندوید.  

صییدای  1 ،کتور یا مگدت را تحریک نمایمدترا نگه دارید و چشیی  یا د می نییود حال اگر دکمه 

در زمان ست کردن چش  بی سم  ،  .دستگاه ست نده است  2می نیدوید و نن چشی  با زون    بم 

و پس از ست ندن چش  مورد نظر نن  کی رون نباید کلمه چشی  ها رون  باندد.باید به صور  ت 

 را خاموش و چش  بعدی را ست کرد.

 )کلیه سنسور های بی سیم(حذف چشم + دتکتور و مگنت بی سیم :
 3حال اگر عدد  نمائمدانتخاب  24الی  21پس از وارد نییدن به مدوی دسییتگاه، زون مورد نظر را از 

ست ظاهر نیده و نخری  چشی  یا مگدت بی سیم      Lost code Eraseثانمه نگه دارید گزیده  3را 

را  2نود عدد  حذفحذف خواهد نید و در صورتی که بخواهمد ک  حاظظه زون مورد نظر   نیده  

ثانمه نگه دارید گزیده  5 ،را 5ظیاهر می نیییود حیال دکمیه     code Erase ALLگزیدیه   وارد کرده

Erase OK  ند .حذف خواهد مورد نظر ظاهر نده و تمام حاظظه زون 

 :(105فرکانس ) توسط دستگاه کد شناسایی ریموت ارائه  ریموت کنترل و ست کردنروش 

ظاهر می  Remote controlرا وارد نمایمد گزیده  30 کدپس از وارد نیییدن به مدوی دسیییتگاه،  

ریمو  را یک لحظه ظشیییار  سییسس دکمه       ،را ظشییار داده و نگه دارید نییود حال دکمه 

ت ضمداً دستگاه قابلم.)صیدای بم  نیدمده می نیود که به معدای ست ندن ریمو  می باند     ،دهمد

ریمو  نام ریمو  با عالئ    هدگام ست ندنضمداً در  .عدد ریمو  کدترل را دارد( 12سیت نیدن   

A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O . ضمداً چدانچه هدگام ست کردن به )نمایش داده می نود

دکمه دیگری را بزنمد حتماً باید ریمو  سییت نییده را حذف و مسدد سییت        دکمییه  جییای

 .(نمائمد



  

 



 :حذف ریموت کنترل 
ظاهر می نود  Remote controlرا وارد نمایمد گزیده  30 کدپس از وارد ندن به مدوی دستگاه، 

نده حذف می گردد و اگر عدد  سیت ثانمه نگه دارید نخری  ریمو   5را به مد   1.حال اگر عدد 
 ثانمه نگه دارید ک  حاظظه ریمو  ها حذف خواهد ند . 5را به مد   2

 : سیرن و بلندگو داخلی ( –روش تنظیم حالت تک آژیر ) انتخاب حالت بلندگو بیرونی 
                 SIREN ،بلدییدگوی داخلیالف( دسیییتیگییاه میی توانیید بییه روش هییای زیر تییک ن یر بزنیید    

 ظقط بلددگوی داخلیج( SP و SIREN ، گوی داخلیدبلدب(
ظاهر می نود حال با  Settiny chirpگزیده  ،را بزنمد  31 کدپس از وارد نیدن به مدوی دستگاه،  

 را بزنمد. EXITحالتهای مختلف را تدظم  نمایمد و برای خروج دکمه  ENTERظشار دکمه 
 : در هنگام تحریک شدن روش تنظیم مدت زمان آژیر

حال با  ،ظاهر می نود siren timeگزیده  نمائمدوارد را  32 کدپس از وارد ندن به مدوی دستگاه، 
)حالت پمش ظرض  دقمقه را تدظم  نمایمد. 2-3-4-5-1حالتهای مختلف ENTERظشیییار مکرر دکمه 

 .نمایددقمقه ن یر پخش می  4به مد  دستگاه  دزدگمر،در صور  تحریک دقمقه می باند(. 3
 ،مصرف کنندهفعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به نیاز 

 :و تماس  SMS -)آالرم(  SIRENانتخاب حالت  -  SMSاطالع رسانی فقط از طریق  انتخاب حالت
)برق  طعر     حاوی SMSبرق مدطقه بمش از مد  زمان تدظم  نده قطع باند، دستگاه یک  چدانچه

برای نما ارسال می نماید. یا در صور  تمای  نالرم پخش می کدد و به نیماره هیای حاظظیه     شد(
 powerرا وارد نمایمید گزیدیه    33کد تماس می گمرد.برای ظعال سازی  وارد مدوی دستگاه نوید 

failure  ظاهر می نود حال با ظشار مکرر دکمهENTER را تدظم  نمایمد گزیدیه   مد  زمان دلخواه
DisoabLe  به معدای غمر ظعال بودن ، گزیدهImmediate      به معدای هشیدار قطیع بیرق ظیوری و

ظاهر می نود که به معدیای   1Hoursبا ظشار مسدد گزیده  –دقمقه  5به معدای  minutes 5گزیده 
سیاعت و بیا    2.5به معدیای   Hours 2.5گزیده  ENTERیک ساعت می باند. با ظشار مسدد دکمه 

 ساعت ظاهر می نود، 4.5به معدای  Hours 4.5زیده گ ENTERظشار مسدد 
که پس از گذنیت مد  زمان تدظم  نیده چدانچه برق همچدان قطع بانید )وصی  نشییود(، دستگاه     

یا نالرم اعالم می نماید . حال چدانچه می خواهمد اطالع رسیییانی   SMSاطالع رسیییانی را از طری  
و  دستگاه نروع به نالرم  SMSعالوه بر ارسال به نیما اعالم نود یا  SMSقطع برق، از طری  ظقط 

روی بر   SIRENیا   SMS گزیده # دکمهنماید،برای انتخاب گزیده مورد نظر، با ظشار  نیماره گمری 
انسام  SMS، اطالع رسانی ظقط از طری  انتخاب نود SMSظاهر می نود. چدانچه حالت  گرنمایشی 

 و ه  از طری  نالرم SMSباند، اطالع رسانی ه  از طری   SIRENو چدانچه در حالت  خواهد نید 
.)الزم به ذکر اسیت چدانچه هدگام قطع برق دسیتگاه غمر مسییلش باند اطالع   می گردداعالم  و تماس

 می باند(.  SMSرسانی ظقط از طری 
بانید و دستگاه نروع به نالرم و نماره   SIRENتوجه   در صیورتی که هشیدار قطع برق در حالت   

) آالرم دزدگیق فعال شرد  ات((   و یک پمغام حاوی  )بق  طع  شرد(   ری نماید یک پمام حاویگم
برای نییماره های تعمم  نییده ارسییال می گردد تا مدیر در جریان علت نالرم قرار گرظته و اقداما   

الزم به ذکر اسیت اعالم هشدار قطع و وص  برق به کسانی اعالم می نود که در   .الزم را انسام دهد



  

 



را برای نییماره های خا   r گزیده #هدگام وارد کردن نییماره تل   ها در حاظظه با ظشییردن دکمه 
 ظعال نموده باندد.

 وصل شدن برق : 
)بق  وصل   دقمقه پس از وص  برق پمامی حاوی 3الی  1در صورتی که برق دستگاه وص  نود بم  

 .گردد برای نما ارسال می شد(
 : (SP)فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو 
، یدی قطع گردد )یا بلددگو بسوزد (به هر عداو SPدر صیور  ظعال سازی ح اظت بلددگو ، اگر سم   

ای  SP در صور  ظعال سازی ح اظت ن یر داخلی ، سیمری  و تل   کددده تحریک می نیود. ضمداً   
 ،وارد مدوی دستگاه نوید ،برای ظعال کردن ای  ویژگی ساعته ظعال می باند 24سیمسیت  به صور    

 ENTERظاهر می نیییود حال با ظشیییار دکمه   CONNECT ISSP Dرا وارد نمایمد. گزیده  34کد
 را انتخاب نمایمد . ONو  OFFحالت 
 باشد( )این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه میدستگاه :تغییر رمز منوی تنظیمات روش 

حال  ،ظاهر می نود  Press ENTERگزیده نمایمدرا وارد  41 کدپس از وارد ندن به مدوی دستگاه،
 حال رمز جدید ، بزنمدرا  ENTERو  کرده سیسس رمز قدی  دستگاه را وارد  را بزنمد، ENTERدکمه 
 دوبارهرمز را  همان را زده حال ENTERرقمی انتخاب نموده و وارد نمایمد سسس دکمه  1الی  1 بم 

  .رمز نما تغممر می کدد ،بزنمدرا  ENTERوارد کرده و در پایان دکمه 
 

 می باشد( sms:)این رمز مربوط به کنترل دزدگیر از طریق تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه روش 

 قابل برنامه ریزی است توسط این رمز انجام می شود. smsتوجه : تمام عملیاتی که از طریق 

می نییود ظاهر  press ENTERرا وارد نمایمد گزیده  42 کد پس از وارد نییدن به مدوی دسییتگاه، 

حال رمز جدید ؛را بزنمد ENTERرا زده سییسس رمز قدی  را وارد نموده و دکمه  ENTERحال دکمه 

را بزنمد سیییسس رمز وارده را مسدد وارد کرده و  ENTERرق  انتخاب نموده و دکمه  1الی  1را بم  

و ظعال و غمر  SMS)ای  رمز مر بوط به کدترل سمست  از طری  را ب شارید .  ENTERدر پایان دکمه 

 می باند(  Kay padظعال کردن دزدگمر از طری  
 تلفن :روش وارد کردن شماره 

می نییود  ظاهر Memory NOرا وارد نمایمد گزیده  51کد پس از وارد نییدن به مدوی دسییتگاه،  
حال نماره تل    .را بزنمد ENTER، سسس دکمه انتخاب نمایمد 11الی  1نماره حاظظه را از  سیسس 

ظاهر می نود که به  در نمایشگر Dرا زده برای بار اول عالمت  دکمه  ومورد نظر را وارد نمایمد 
     ظاهر می نییود به معدای Sعالمت  با ظشییار مسدد دکمه  .معدی ) ظقط تماس گرظت  ( می بانیید

 SMSظاهر می نود که به معدی ) ارسال  DSعالمت  ( با ظشار مسدد دکمه  SMSظقط ارسال  )
عدی گزارش دهی ظاهر می نود که به م Rرا زده عالمت  #سسس دکمه  .و گرظت  تماس ( می بانید 

ظاهر می نود در صور   rحرف  #با ظشیار مسدد دکمه  ظعال و غمر ظعال نیدن دزدگمر می بانید   



  

 



،هشیدار قطع و وصی  برق و همچدم  ممزان دوره ای نیار  سم  کار  دزدگمر، به نما     rظعال بودن
 را بزنمد.  ENTERو در پایان دکمه اعالم می گردد. 

 بهینه از این دستگاه حتماً به موارد زیر توجه فرمایید:همکار گرامی برای استفاده 
در نظر دانته بانمد که پس از وارد کردن نماره  (،26کد )هدگام وارد کردن نیماره تل   در حاظظه  
و  تدظمما  نهایی را انسام دهمد. با ظشییار دکمه  #و  تل  ، نییما باید در همان هدگام با دکمه 

 تدظمما  و کارایی عالئ  دستگاه، به نرح ذی  می باند.  # همچدم  
ظاهر ممشود، که به معدای تماس می باند چدانچه  Dحرف  بار ظشار دادن دکمه  1با  : Dعالم( 

 می خواهمد هدگام سرقت اطالع رسانی از طری  تماس باند، ای  گزیده باید ظعال نود .
نمایش داده می نییود که به معدای ارسییال  LCD روی S،حرف  با ظشییار مسدد دکمه  : Sعالم( 

SMS چدانچه می خواهمد هدگام سرقت اطالع رسانی از طری   .می باندSMS  باند، ای  گزیده باید
 ظعال نود .

و  SMSنمایش داده می نود که به معدای ارسال  DS،حرف  با ظشیار مسدد دکمه   : DSعالم( 
ه  از طری  تماس  SMS، اطالع رسییانی ه  از طری  برقراری تماس می بانیید. و در هدگام سییرقت

 می باند.
خروج  و ظاهر می نیود که به معدای ظعال ندن گزارش ورود  Rحرف  #با ظشیار دکمه   :R م(عال

ظعال بانیید هدگام ظعال و غمر ظعال نییدن دزدگمر یک پمام برای مدیر  Rمحرمانه می بانیید. چدانچه 
 ارسال می گردد.  

،هشییدار قطع و  rظاهر می نییود در صییور  ظعال بودن rحرف  #با ظشییار مسدد دکمه :  rعالم( 
وصی  برق و همچدم  ممزان دوره ای نیار  سیم  کار  دزدگمر، به نما اعالم می گردد. ضمداً برای    
ای  امکان باید حتما هشدار قطع برق و ممزان نار  دوره ای ظعال گردد. برای ظعال سازی و اطالعا  

 دظترچه مراجعه نود. 11و  3ص حه بمشتر به 
ظعال می گردد که در ای  صییور  ه  گزارش ورود و  Rrحرف  #با ظشییار مسدد دکمه  : Rrعالئم 

خروج محرمانه و ه  اعالم هشدار قطع و وص  برق و ممزان دوره ای نار  بر روی نماره مورد نظر 
 ظعال می گردد  

 محرمانه  :توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج 
،گزارش ورود و خروج اظرادی که، دارای  یکی از مهمتری  امکانا  سیییمسیییت  امدمتی ای  دسیییتگاه
ر که د برای نییما ای  امکان را ظراه  سییاختهریمو  کدترل و کلمد می بانییدد، اسییت. ای  دسییتگاه 

،  ندهوارد محمط مدطقه ح اظت  )مدیر(،صیورتی که ظردی بدون مسوز و کسی  اجازه از ن ر اصلی  
 حاوی                           SMS، در ننها ظعال گردیده اسییت .یک  Rنییود .دسییتگاه به نییماره تل   هایی که گزارش  

 SMSیک  دزدگمر در صیور  غمر ظعال ندن  ودزدگمر به معدای ظعال نیدن    (دزدگیق فعال شرد )
 به معدی غمر ظعال ندن دزدگمر،  برای اظراد محرمانه ارسال می نماید. )دزدگیق غیق فعال شد( حاوی

 :حذف کل شماره تلفن های دستگاه 

ظاهر می نود سسس  Erase ALLمد . گزیده ئرا وارد نما 52 کدپس از وارد نیدن به مدوی دستگاه،  
ظاهر می نود  Erase OKثانمه نگه دارید ، نیماره ها حذف می نود . گزیده   5را به مد   1دکمه 

.  



  

 



  :حذف تکی شماره تلفن 

 ENTERسسس نماره حاظظه را انتخاب و دکمه  وارد نمائمدرا  51کد وارد مدوی دستگاه نوید حال 
نماره مورد نظر  CLearرا بزنمد حال نیماره مورد نظر نمایش داده می نیود . سییسس با ظشار دکمه  

 حذف خواهد ند .

 ضبط پیام :
ظاهر می نییود  ENTER=REC، گزیده  وارد نمائمدرا  61 کدپس از وارد نییدن به مدوی دسییتگاه، 

صیدای مورد نظر را ضبط نمایمد و در پایان  سیسس   ثانمه صیبر کدمد.  11،را زده  ENTERحال دکمه 
 را ب شارید. ENTERدکمه 

 پخش پیام :
ظاهر می نیود با ظشار   ENTER=Playرا بزنمد گزیده  62 کدپس از وارد نیدن به مدوی دسیتگاه،   

 صدای مورد نظر پخش خواهد ند. ENTERدکمه 

 :   Kay Padو  SMS توسطشارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور  تنظیمات اولیه ویژه

سم  کار  داخ  دستگاه را نار  نمایمد  KayPadیا از طری   گونی یک توسطنما می توانمد از راه دور 
را وارد کرده  114#سسس کد دستوری   ،وارد نمائمدرا  55کد حال  ،. ابتدا وارد مدوی دستگاه نده

 .در مرحله اول ای  تدظمما  انسام نود( حتماً) را بزنمد. Enter دکمه و در انتها

 :   SMS طریقروش شارژ سیم کارت ایرانسل از 

توسط گونی تل   همراه خود مت  پمام زیر را که سم  کار  داخ  دستگاه، ایرانس  می باند ، در صورتی

 P123456PCرمز نار                        نمایمد. SMS ،به نماره سم  کار  داخ  دستگاه دزدگمر

 را دریاظت می نمایمد. دزدگمرنار  سم  کار   ممزانچدد ثانمه بعد از ارسال ، پمامی حاوی 

 :  KayPadو   SMS توسطشارژ سیم کارت همراه اول از راه دور  تنظیمات اولیه ویژه

و در انتها  014##را بزنمد سییسس کد دسییتوری   55کد ابتدا وارد مدوی دسییتگاه نییده حال 

Enter .را بزنمد 

 :   SMS طریقروش شارژ سیم کارت همراه اول از 

در صیورتی که سیم  کار  داخ  دسیتگاه، همراه اول می باند ،توسط گونی تل   همراه خود مت     

 P123456PCرمز نار      نمایمد SMSپمام زیر را به نماره سم  کار  داخ  دستگاه دزدگمر، 



  

 



رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز ، در  123456کدرمز توجه :   

 هنگام شارژ سیم کارت ، رمز جدید جایگزین شود .
 

 * توجه *

 کردندر هنگام وارد  که ،موجودی شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی اعالم می گردد

  فعال گردیده باشد. شماره ها، برای آن rگزارش  شماره تلفن ها،

 : kay pad شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق روش 
                        را بزنمد. 25کرد  ، نیییویید وارد مدوی دسیییتگیاه   KayPadاز طری  برای نیییار  سیییم  کیار   

ظاهر می نییود سییسس رمز نییار  را وارد نمایمد )ظقط رمز نییار ( و در پایان  sim charge   گزیده
 .ود ظاهر می ن گرنمایش درپس از چدد ثانمه نتمسه نار   را بزنمد اکدون صبر کدمد، ENTERدکمه 

  :KayPadو   SMS میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق اطالع از اولیه ویژه تنظیمات

 53کد  قسمتابتدا کد دستوری ممزان نار  سم  کار  را در  ،برای اطالع از ممزان نیار  سم  کار  

ظاهر می  Inquiry code. حال گزیده  وارد نمائمدرا  53کد  ،ثبت نمایمد . وارد مدوی دسیتگاه نده 

 را بزنمد. ENTERو در انتها دکمه وارد، طب  جدول زیر نار  را کد دستوری ممزانحال نود . 

 140  11#کد دستوری ممزان نار  همراه اول                              
 1411#                              ممزان نار  ایرانس      کد دستوری 

 :  SMSاز طریق  سیم کارت دزدگیر میزان شارژ اطالع ازروش 

 روشرا به  سم  کار  دزدگمر، ممزان نار  SMSبعد از وارد کردن کد دسیتوری می توانمد از طری   
نمایمد بعد از چدد ثانمه ممزان  SMSمت  ظوق را به نییماره سییم  کار  دزدگمر    نمایمد زیر دریاظت
 می نود .                                                                        SMSنار  به نما 

                                                                                                    P123456P5 

  : kay padمشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

پس از چدد ثانمه ممزان  ، را وارد نمایمد  21کد برای مشییاهده ممزان نییار  وارد مدوی دسییتگاه نییده 

 در نمایشگر ظاهر می نود.نار  سم  کار  

    وارد کردن رمز  بهجهت شاارژ سایم کارتهای همراه اول و ایرانسل به صورت مستقیم بدون نیاز   

 استفاده کنید. 733#کد دستوری  تلفن همراه خود می توانید  از 

 استفاده شود CLEARجهت حذف کد دستوری از دکمه 



  

 



 روز(: 99الی  1حاوی میزان شارژ سیم کارت از ) SMSروش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال 

ننها ظعال گردیده است با توجه به  برای rای  دستگاه قادر است برای نماره تل   هایی که گزارش  

( اعالم نماید. SMSممزان نیار  سم  کار  را )توسط   )روزانه( تدظمما  کاربر به صیور  دوره ای 

ظاهر می نییود ، حال  Disableرا وارد نمایمد گزیده  54کد ابتدا وارد مدوی دسییتگاه نییده سییسس 

 را ب شارید ،    ENTERروز تدظم  نمایمد و در انتها دکمه  99الی  1را زده و سسس از  دکمه 

روز  3را انتخاب کدمد دسییتگاه هر 3به صییور  روزانه می بانیید به طور مثال اگر عدد  99الی  1)  

 (ارسال می نماید.حاوی ممزان نار  سم  کار  دزدگمر برای نماره های تعمم  نده  SMSیک 

 همکار محترم  

پس از نصی  دسیتگاه، و قب  از ای  که دسیتگاه تحوی  مشتری گردد حتماً تدظمماتی که به نن اناره    

 22و  23، 24کد های می نییود را انسام، و سییسس سییمسییت  به مشییتری محترم تحوی  داده نییود. 

و یا  Kay Padیا از طری   SMSمربوط به تدظمما  سیم  کا  که ویژه نیار  سم  کار  از طری    

 .اعالم دوره ای ممزان نار  و همچدم  مشاهده ممزان نار  سم  کار  می باند

رمز کارخانه ای دساتگاه می باشد ، شما می توانید با تغییر   123456همکار گرامی کد  توجه :

 . تغییر دهیدرمز مورد نظر خود را ،رقم  6الی 1 رمز بین 

Reset  : در صورتی که رمز دستگاه را ظراموش کرده ایید کردن دستگاه به علت فراموشی رمز ،

نگیه   ثانمیه   7 به مد   داخ  دستگاه را DeFaULTدکمه ،  در حالی که برق به دستگاه متص  است

( 124321و رمز به حالت کارخانیه ای ) در نمایشگر ظاهر نده  Reset Passwordتا پمغام دارید 

 گردد.بازمی 

Reset روش مختلف 2به  کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای  : 
داخ  دستگاه را نگه دانته DeFaULT برق نیهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه  الف(

را رها نکدمد،  DeFaULTثانمه دکمه  12سییسس برق یا باطری را به دسییتگاه متصیی  نمایمد ولی تا   

 دکمه را رها نمایمد. ،ظاهر ند Reset Ok  پمغام گرنمایش درهدگامی که 
و دکمیه   Reset. بیه طیور همزمیان دکمیه      در حالی که برق و باطری به دستگاه متصی  اسیت   )ب

DeFaULT  حال دکمه  ،داخ  دستگاه را نگه داریدReset    را رها کرده ولیی دکمیهDeFaULT  را



  

 



 تدظمما  دستگاه بهدر نمایشگر ظاهر نود .حال   Reset Okتا پمغام ثانمه نگه دارید .  12به مد  
 برمی گردد کارخانه ای تدظمما  حالت

می باشد چنانچه بخواهید  Mode 1حالت پیش فرض دستگاه :  Mode 2و  Mode 1تعریف و کارایی 

قرار دهید در  Mode 2منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید دستگاه را در حالت  4

کنترل سیستم در حالت  11شماره  صفحه  ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول Mode 2حالت 

Mode 2  از طریقSMS  وKay Pad می باشد 13و  14شماره صفحه  با توجه به جدول. 

 اری ریموت کنترل :ذکد شناسایی و نام گ ارائه
         کد نیییداسیییایی ریمو  می بانییید بدی  معدا که  ،یکی از قیابلمیت هیای مه  امدمتی ای  دسیییتگاه   

و نام  ست ندنعدد ریمو  قاب   12نده به ای  دستگاه دارای نام می باند و تا  ستریمو  های 

گزاری می بانید ای  قابلمت به مصیرف کددده ای  امکان را می دهد که با نصی  ای  دستگاه نظار     

ن ر  2کام  و دقمقی نسییبت به پرسیید  خود دانییته بانیید به طور مثال در یک نییرکت یا دظتر تعداد 

ال ح هستدد.ه  دارای کلمد و ه  دارای ریمو  کدترل  ،پرسد  مشغول به کار می باندد و ای  تعداد

و چه بدون مسوز وارد محوطه کاری نییوند در نن  چدانچه هر یک از ای  اظراد بخواهدد چه با مسوز

اعالم  SMSبه صییور   (مدیر مربوطه به)،  لحظه سییریعاً گزارش ظعال و غمر ظعال نییدن دسییتگاه 

                            ،خواهیید نییید و در مت  پمییام عالوه بر ظعییال و غمر ظعییال نیییدن دسیییتگییاه ، در پییایییان مت   

به همراه کد نن ( قمد می گردد و ن ر اصیلی در جریان قرار خواهد گرظت که دستگاه   Remot) نام 

کد  زمان ریمو  در الزم به ذکر اسییت نام های ل گردیده اسییت .اتوسییط چه کسییی ظعال یا غمر ظع

نمایش داد  می شود و تا   (A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-O) عالی   با دسیتگاه   به دهی

 . ت( کقدعدد ریموت می توان به دتتگا   62

، ترتیب دکمه های ریموت   Mode 2و  Mode 1در حالت 

می بااففد بر ی تیییر حالت  11با توجه به جدول صففه ه اففمار  

Mode 1  وMode 2     و رد منوی دسفففه فا  افففویفد حال ،        

و  Mode 1حالت  ENTERر  و رد نمود  و بفا دکمه   35کد 

Mode2 . ر   نهخاب نمایید 

و  Mode 1انتخاب حالت 

Mode 2 

نیاز خود،  به اما می تو نید با توجه

 Mode 2و یا  Mode 1حالت 

 ر   نهخاب نمایید .



  

 



این طابلی( به مصرق  کنند  این اماان را می دهد که در صررورتی که دتتگا  توتی ریموت ،  

به همقا  نام طید می گقدد . حال   Remote )ییام(،  SMSفعال و غیق فعال شررود در یایان متن 

طید می شود و در  ( SMS )فعال و غیق فعال گقدد در متن ییام گزینه  SMSاگق دترتگا  توتی  

 ارسال می گردد .  Key Padدستگاه ظعال و غمر ظعال نود گزیده  Key Padصورتی که توتی 

 ( Mode2و حالت  Mode1حالت ،کاری دارد  Modeحالت  دو ،دستگاه ظوق )   

ترتم   Mode1حالت پمش ظرض کارخانه ای دستگاه است در حالت  Mode1حالت 

 می باند  11ه نماره  حریمو  ها با توجه به جدول راهدمای ص

  SMS:توسط  Mode 1در حالت  دزدگیرو غیر فعال کردن فعال 

 کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  و غیر فعال برای فعالSMS . به صورت زیر عمل نمایید 

 

در زمان ارسال پمام حتماً باید زبان نونتاری در حالت انگلمسی قرار گمرد در غمر  توجه :
نییما را قبول نمی کدد ، کوچک و بزرب بودن حروف برای  SMSصییور  دسییتگاه  ای 

 سمست  مانعی ندارد . )ضمداً همچ ظاصله ای بم  اعداد و حروف ایساد نشود(

 
 

 

P123456P3 

   SMSفعال کقدن کل تیستم توتی 

 در ای  حالت ک  زون های دستگاه ظعال می گردد

 

P123456P0 

 SMSغیق فعال کقدن کل تیستم توتی 

 در ای  حالت ک  زون های دستگاه غمر ظعال  می گردد.

 

P123456P1 

 SMSتوتی  1فعال کقدن حال( نیمه فعال 

    6و  5زون   با سییم  و 2و  1در ای  حالت زون های 

 بی سم  ظعال می گردد .

 

P123456P2 

 SMSتوتی  2فعال کقدن حال( نیمه فعال 

 8و  7و زون های  باسییم  4و  3در ای  حالت زون های 

 بی سم  ظعال می گردد .



  

 



  Kay Pad:توسط  Mode 1در حالت  دزدگیرفعال و غیر فعال کردن 
  برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژهSMS  شوداستفاده می کنید به کار برده. 

 (624321# )مثال .را بزنمد #را زده سییسس کد رمز را وارد کرده و در انتها دکمه  ابتدا دکمه 

جهت ظعال و غمر ظعال کردن دزدگمر  به روش زیر ، می توانمددر هر مرحله پس از وارد کردن ای  کد
 ) از چپ به رات((. نمائمداست اده 

  SMS:توسط  Mode2در حالت  دزدگیرفعال و غیر فعال کردن 
 کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  و غیر فعال برای فعالSMS . به صورت زیر عمل نمایید 

 
P123456P11 

  Part 1ظعال کردن 
 بی سم  ظعال می گردد. 6و  5با سم  و  2و  1زون 

 
P123456P10 

  Part 1غمر ظعال کردن 
 بی سم  غمرظعال می گردد. 6و  5با سم   و  2و  1زون 

 
P123456P21 

   Part 2 ظعال کردن 
 بی سم  ظعال می گردد. 7با سم  و زون  3زون 

 
P123456P20 

   Part 2 غمر ظعال کردن 
 بی سم  غمرظعال می گردد. 7با سم  و زون  3زون 

 
P123456P31 

 Part 3 ظعال کردن 
 بی سم  ظعال می گردد. 8با سم  و  4زون 

 
P123456P30 

 Part 3غمر ظعال کردن 
 بی سم  غمر ظعال می گردد. 8با سم  و  4زون 

 
 P123456P0 

 4-2-1پار  ها  همظعال کردن کل رمغ

 

 

#3624321 
 ک  زون های دستگاه ظعال می نوند

 

#0624321 

 دزدگمر غمر ظعال می گردد

 

#1624321 

با  2و  1حالت نممه ظعال یک، ظعال می گردد و زون های 
 بی سم  ظعال می نوند 6و  5سم  و 

 

#2624321 

باسم   4و  3و زون های  گرددحالت نممه ظعال دو، ظعال می 
 بی سم  ظعال می گردد 8و  7و زون های 

 می باشد MODE 1حالت پیش فرض دستگاه 



  

 



  Kay Pad:توسط  Mode2در حالت  دزدگیرفعال و غیر فعال کردن 

  برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژهSMS  شوداستفاده می کنید به کار برده. 

  : SMSباز کردن درب منزل توسط ریموت و 

دسیتگاهی که در اختمار نیماسیت از ویژگی مدحصیر به ظردی برخوردار می بانید . نما می توانمد      

.  نمایمدو یا توسییط ریمو  کدترل باز  SMS توسییط ای  دسییتگاه درب مدزل خود را ظقط با ارسییال

را  PULSEرا بزنمد  و گزیده  ENTERرا انتخاب و  36کد برای ایدکار ابتدا وارد مدوی دستگاه نده 

 (.می باند لحظه ایحالت پمش ظرض، )انتخاب نموده حال سمست  در حالت لحظه ای قرار می گمرد .

 

P123456P9                          باز کردن درب مدزل توسطSMS 

 

  پس از ارسالSMS .نظر باز شد( د)درب موردر بازکن ،پیامی حاوی گزارش آن برای شماره ارسال می گردد 

 

123456#11 

  Part 1ظعال کردن 

 بی سم  ظعال می گردد. 6و  5با سم  و  2و  1زون 

 

123456#10 

  Part 1غمر ظعال کردن 

 بی سم  غمرظعال می گردد. 1و  5با سم   و  2و  1زون 

 

123456#21 

   Part 2 ظعال کردن 

 بی سم  ظعال می گردد. 7با سم  و زون  3زون 

 

123456#20 

   Part 2 غمر ظعال کردن 

 بی سم  غمرظعال می گردد. 7با سم  و زون  3زون 

 

123456#31 

 Part 3 ظعال کردن 

 بی سم  ظعال می گردد. 8با سم  و  4زون 

 

123456#30 

 Part 3غمر ظعال کردن 

 بی سم  غمر ظعال می گردد. 8با سم  و  4زون 

 

123456#0 

 4-2-1کلمه پار  ها غمر ظعال کردن 

 انتخاب سیستم لحظه ای ) در باز کن (  Prog کد رمز   36  ENTER ( انتخاب شود  PULSEگزینه پالس ) ENTERبا دکمه 

 

 حتماً زبان گوشی در حالت انگلیسی باشد. SMSتوجه : در زمان ارسال 



  

 



 

 و ریموت کنترل از راه دور : SMSوسیله برقی توسط  1کنترل 
 1ای  دسییتگاه ای  امکان را برای مصییرف کددده ظراه  می سییازد که بتواند به وسییمله  ای  دسییتگاه  

و همچدم  توسییط ریمو  رونیی  و یا خاموش نمایمد   برای ای  کار  SMSوسییمله برقی را توسییط 
   انسام دهمد Key Padتدظمما  زیر را از طری  

 برای ظعال و غمر ظعال کردن یک وسمله برقی مت  زیر را به نماره سم  کار  دستگاه ارسال نمایمد.

 .ارسال می شود مورد نظروسیله برقی مبنی بر فعال یا غیر فعال شدن  dرشزاارسال پیام گ زپس ا

دربازک  و یا (در ای  دسیییتگاه نیییما ظقط انتخاب یکی از امکانا    ،همکار گرامی توجه و اخطار :
امکان پذیر نمی بانیید . یا انتخاب در بازک  ، یا کدترل  2را دارید و انتخاب هر  )کدترل وسییای  برقی

کلمد عم  می نماید و ظرمان نن ترممدال  1رله دستگاه ظقط به عدوان  ،وسیای  برقی ، الزم به ذکر است 
DOOR OPEN  . با برقی مله در صور  کدترل وس ،می باند      نمسر 7توان رله دستگاه  ضیمداً  می بانید

 .رددگنمسر باالتر حتماً از یک رله مسزا است اده نود و از ای  ترممدال جهت ظرمان رله ظوق است اده 
 (و مانند یک کلید تک یل عمل می نماید این تقمینال دارای هیچ گونه خقوجی ولتاژ نمی باشد ضمناً) 

 

 توجه و اخطار

همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی زمانی که سوکت فلت  

را یک ثانیه  Resetحتماً دکمه  ،پین درب دستگاه را به بُرد داخل دستگاه متصل نمودید 26

فشاار داده و رها کنید . در غیر اینصاورت صفحه نمایش دستگاه ناقا است و عالیم را به   

 درستی نمایش نمی دهد.
 

 

  نکته :   
می  ااتتو و ارتباط رار ت  ا  SMSو  ارتباط دستتاهاب  ا اتت ارب داخ دااف هااز  ای  تما ت ا   

امکان پذمت است ،دت گاب رار ت    دساهاب ت ا   هیتد  وق ااغال  SMSدساهاب اقط ای  تما 
 پخش می ن امو.

 

 

   P123456P91 

 

 SMSروشن کردن وسیله برقی توسط  

 

P123456P90 

 

 SMSخاموش کردن وسیله برقی توسط 

 انتخاب سیستم کنترل وسایل برقی Prog کد رمز    36  ENTERرا انتخاب نمایید  Leve 1گزینه  ENTER با فشار دکمه 

 



  

 



 

 

 

 

 Mode1درحالت عملکرد دکمه های ریموت کنترل 

 ک  زون ها ظعال می گردد . –دستگاه رون   

 ک  زون ها غمر ظعال می گردد . –دستگاه خاموش  

 بی سم  ظعال می گردد 6و  5با سم  و زون  2و  1قرار می گمرد و زون  1دستگاه در حالت نممه ظعال  

 بی سم  ظعال می گردد 8و 7با سم  و زون  4و  3قرار می گمرد و زون  2دستگاه در حالت نممه ظعال  

لحظه وصررل می گقدد . این حال( بقای فقمان  1بقای  DOOR OPENباشررد رله  PULSEا فشررار این دکمه اگق ترریسررتم در حال( ب 

طقار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حال( وصل طقار می گیقد  Leve1دربازکن اترتااد  می شود حال چنانهه تیستم در حال(  

کلید  6به عنوان وتیله بقطی مناتب ات( و این رله فقی  1و با فشرار مددد در حال( طع  طقار خواهد گقف( این حال( بقای کنتقل  

 عمل می نماید و دارای خقوجی ولتاژ نمی باشد.

 Mode 2عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت 
. )حالت پیش منظقه مختلف استفاده نمود 3دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل تفکیک برای  ،در صورتی که این حالت انتخاب شود

 می باشد( Mode 1فرض دستگاه 
بی سم  ظعال و با ظشار مسدد همم  دکمه غمر ظعال می  6و  5با سم  و   2و  1با ظشیار ای  دکمه زون های   

 دستگاه ظعال می گردد .  Part1قسمت   نود . با ظشار دکمه         

 دستگاه خاموش . با ظشار ای  دکمه ک  زون های دستگاه غمر ظعال می گردد .  

بی سم  ظعال و با ظشار مسدد همم  دکمه زون های ظوق غمر ظعال  7با سم  و  3با ظشار ای  دکمه زون های  

 دستگاه می باند . Part2می گردد . ای  دکمه مربوط به قسمت 

بی تیم فعال و با فشار مددد همین دکمه زون های فو  غیق فعال می گقدد . با فشار این  8با تریم و   3با فشرار این دکمه زون های   

 .فعال می شود و با فشار مددد غیق فعال می گقدد  Part 3دکمه طسم( 

حظه وصررل می گقدد . این حال( بقای فقمان ل 1بقای  DOOR OPENباشررد رله  PULSEبا فشررار این دکمه اگق ترریسررتم در حال(  

طقار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حال( وصل طقار می گیقد  Leve1دربازکن اترتااد  می شود حال چنانهه تیستم در حال(  

کلید  6عنوان  وتیله بقطی مناتب ات( و این رله فقی به 1و با فشرار مددد در حال( طع  طقار خواهد گقف( این حال( بقای کنتقل  

 عمل می نماید و دارای خقوجی ولتاژ نمی باشد.

 

 

 



  

 



برد کف دستگاه قرار دارد. دستگاه را باز کنید در سمت راست  رمحل سیم کارت دستگاه د
به آرامی فشار  داخلرنگ را به سمت  خشاب سیم کارت وجود دارد حال دکمه زرد ،برد
حال سیم کارت را با رعایت ، سیم کارت را به سمت بیرون کشیده خشابسپس  ،داده

 .قرار دهیدی خود جاجهت آن گذاشته و سپس در 

 : توجه و اخطار

غامیفع لیب شمم حی  فسسیممماری  وری ضمماً سیممماری  وری نوریقسمی پمماکی اتی  ی  ا س
یی  وریووراخلیرمم ا  یب د یف   یرمیونقسی ا  ید ی ا ب یب شم ی  لیاگیوشاشم تیماریییی

ی.رم ا  ی  فسسیماری  وریوای  کیقا دا 
حتماً برق و باطری دستگاه قطع  ،همکار گرامی هنگام قرار دادن یا برداشتن سیم کارت

 .این صورت دستگاه آسیب دیده و شامل گارانتی نمی باشدغیر  باشد در

 مربوطه، به ترمینال های سیم کشی دستگاهنحوه       


همکار گرامی در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی در مورد دستگاه با شماره 

 تماس حاصل نمایید . 19055107612
الی  8/61:و بعداز ظهر از ساعت  13الی   03:8ساعت ساعات تماس صبح ها از 

283:8 
 .غیر این ساعات به تماس ها پاسخ داده نمی شود در

.می باشد امکان پذیر به جز تعطیالت رسمی، پاسخگویی در طول تمام ایام هفته 

 
 محل قرار دادن سیم کارت

-BAT+ آمپر را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید. 2/5 باطری حداکثر 

-AUX+ .تغذیه ، چشم ها و سنسور ها را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید 

SP  وات به این ترمینال متصل نمایید. 22بلندگوی بیرونی حداکثر 

-SIR+ یت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.آژیر داخلی و سیرن اماکن را با رعا 

DOOR OPEN   ی باشد در )تحظه ای( م   این ترمینال ویژه در  بازکن و کنترل وساایل بریی می باشد حاتت پی  رر  آن در باز کن

را وارد کرده و با رشار یک  41کد صورتی که بخواهید ویژه کنترل وسایل بریی استفاده کنید  وارد منوی دستگاه شده 

را انتخاب نمایید .ضمناً این ترمینال مانند یک کلید عمل می کند  و دارای هیچ گونه   Leve 1، گزینه  ENTERبار دکمه 

 خروجی وتتاژ نمی باشد.

Z1-Z2-Z3-Z4   گیرد   ده یرار میاد استفزون باسیم مستقل می باشد که ویژه ررمان های چشم ها یا سنسور ها مور 3این  دساتگاه دارای

ر متصل کرده و زون مورد نظ یچنانچه بی  از یک چشام به هر زون متصل نمایید باید ررمان کلیه چشم ها را با هم سر 

 نمایید .

Z5-Z6-Z7-Z8   گیرد  ه یرار می دازون بی سیم می باشد که ویژه چشم ، سنسور ، مگنت و دتکتور بیسیم  مورد استف 3این  دساتگاه دارای

 مراجعه کنید.   4ی بی سیم به دستگاه به صفحه اجهت ست کردن سنسور ه



  

 



 مگنت بی سیم روش تنظیم جامپر های 

در  D0باید بسیته شود جامپر   D3تا  D0جهت کد دادن مگنت بی سییم جامپرهای 

 D3و جامپر  Hدر سمت  D2می گیرد جامپر  رقرا Lدر سمت  D1جامپر  Lسمت 

 و متفاوت دلخواهبه صورت را ( A7الی  A0قرار بگیرد و از جامپر های ) Lدر سیمت  

سییپس بایری مگنت را در جای خود قرار داده و ی د دفتر ه راهنما مگنت  ٫بچینید

 .را ست کنید

 :GAPو  BAT STEELو  Msco   چشم بی سیم فایروال وروش تنظیم جامپر های 

 ٫بسته شود D0-D1-D2-D3بی سیم الزم است جامپر های  جهت کد دهی  شم 

در  D1جامپر Hدر سمت  D0جامپر 

و  L در سییمت D2جامپر  Hسییمت 

قرار گیرد و  H در سیییمت D3جامپر 

و  ال یاقی جامپر ها به صیییورت دلخواه 

  شم را روشن نموده حال ی د دفتر ه راهنما  شم را با دستگاه ست نمایید. ٫بچینید متفاوت

 : GAPو  STEELBATو  Msco   فایروال و دتکتور بی سیمروش تنظیم جامپر های 
بی سیییم الزم   جهت کد دهی دتکتور

بسته  D3الی  D0اسییت جامپر های 
جامپر  Hدر حالت  D0شیییود جامپر 

D1  در حالتH  جامپرD2  در حالت
L  و جییامپرD3  در حییالییتH  قرار

 یده شییود.دتکتور را روشیین نموده و ی د  و متفاوت ( به صییورت دلخواه A7الی  A0بگیرد و جامپر های )
 .نماییدست  دفتر ه راهنما دتکتور را با دستگاه

 FOX :چشم بی سیمروش تنظیم جامپر های 
 باید به یور اتفاقی قرار گیرند A9تا  A0جامپر های 
 ( باشندLحتماً باید در سمت  پ ) A11 و A10جامپر های 

 
 
 

ید نمای چشم ، دتکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه ست 6در صورتی که بیش از 
هر  A7تا  A0مپر های اج D3تا  D0مپر های اعالوه برتنظیم ج یدکردن باحتماً قبل از ست 

غیر این صمورت دسمتگاه بیش از یس سنسور یا    ررا به صمورت متفاوت بیینید د چشمم  
مگنت و یا چشمم بی سیم را قبول نمی کند در صورتی که بدون تیییر جامپر ها ، سنسور  

آن  بی سیم سنسور های 4چشم یا مگنتی را به دستگاه ست کرده اید باید مطابق صفحه 
سممت کردن  زا مجدد سممت نمایید نمممناً پس اهرا حذف کرده و پس از تیییر جامپرزون 

 ش کرده و سپس چشم بعدی را ست نمایید. وچشم بی سیم ، چشم مورد نظر را خام

 ) 63:فرکانس  )قبل از ست کردن هدستگاروش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به 

 H N L 

A0    

A1    

A2    

A3    

A4    

A5    

A6    

A7    

D0    

D1    

D2    

D3    

L             

N             

H             

 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3 

L             

N             

H             

 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3 

 ))مهم(( توجه



  

 

  



  

 



 این دستگاه منحصر به فرد ویژگی هایبرخی از 

 .سیرن و تلفن کننده فعال می گردد ،آژیر داخلی ،سیم بلندگوی بیرونی یا سوختن آن درصورت قطع شدن:  sp مجهز به سیستم حفاظت

 ( SMS)اطممالر رسممانی از طریممق  غیرفعممال کممردن هممر قسمممت بممه صممورت مجممزاگممزارش فعممال یمما 

 حفاظت ، فعال یما غیمر فعمال کمردن سمه منطتمه مختلمف بمه صمورت مجمزا تنهما بما یمس دسمتگاه              

 و ریممموت SMS فعممال یمما غیممر فعممال کممردن یممس وسممیله برقممی و بمماز کممردن در  منممزل توسممط 

 مممدیر مربوطممهبممه ، افممراد دارای ریممموت غیممر مجممازمحرمانممه جهممت ورود و خممرو   SMS ارسممال

 )پشممتیبانی از کلیممه سممیم کممارت هممای موجممود  )  KayPadو  SMSاز طریممق  شممارس سممیم کممارت 

 بمممرای کلیمممه زون همممای بممما سمممیم    Normal closeو Normal open تیییمممر حالمممت

تلفمممن کننمممده سمممخنگو بممما قابلیمممت انتخممما  حالمممت تمممماس یممما ارسمممال  حافظمممهSMS 

 بممی سیم)چشممم،دتکتورو مگنممت بممی سممیم(برای هممر زون مجممزا      ذخیممره سممازی دسممتگاه   

 زون بمما سممیم و بممی سممیم قابممل تفکیممس بممرای سممه منطتممه بممه صممورت مجممزا            دارای 

 روز المممی   دوره ای حممماوی میمممزان اعتبمممار شمممارس سمممیم کمممارت از    SMS ارسمممال

 بمما تیییممر سمماعت دلخممواه    و آالرم  تممماس،SMS اعممالم هشممدارقطو و وصممل بممر  توسممط    

 کمممد امنیتمممی و شناسمممایی بمممرای همممر ریمممموت ،ارا مممه شمممده توسمممط دسمممتگاه  دریافمممت 

   Normal closeو Normal open ،ساعته،تاخیری و فوری قابلیت تبدیل هر زون به زون دینگ دانگ،
 

 Mode1 –Mode2 کاری مجمزا  MODE دارای دو حالت*****    SMSاعالم زون تحریس شده توسط 
 

 Kay Padشارس سیم کارت از طریق میزان مشاهده ****     سرقت تعریف هر زون به عنوان حریق یا

 KayPadو   SMSتییییر رمز از طریق ***     نور پیامس فارسی متفاوت در مورد کارایی دستگاه 32

 ارسممال پیامممس فارسممی پیامممس فارسممی بمما رمممز اشممتباهدر صممورت ارسممال  بممه کمماربر، اخطممار

 در قالمممی پیاممممس فارسمممی گمممزارش فعمممال و غیمممر فعمممال شمممدن رلمممه خروجمممی     

 گمممممزارش فعمممممال شمممممدن رلمممممه در بمممممازکن در قالمممممی پیاممممممس فارسمممممی  

 م کمممارتکمممارت در صمممورت ارسمممال رممممز شمممارس سمممی  عمممدم مسمممدود شمممدن سمممیم

 عمممدد ریمممموت کنتمممرل بممما ارا مممه کمممد امنیتمممی و شناسمممایی       62سمممت شمممدن  

 ثانیممه( 2شممماره گیممری در کمتممر از   آغمماز )بمماالسممرعت شممماره گیممری فممو  العمماده     

 LCDن آنممممممممتن دهممممممممی شممممممممبکه بممممممممر روی نمممممممممایش میممممممممزا
 

 اممکمان سمممت کمردن تمجمهمیمزات بماسممیمم و بمی سممیمم بما قمابملمیمت آدرس دهمی                  

 عممدد ریممممموت کممنممتممرل بمما قممابمملممیممت آدرس دهممی    62امممکممان سمممت کممردن  

 دارای نرم افزار اندروید***  گزارش قطو یما وصممل بلنمدگو خمارجی از طریق پیماممس فارسممی     
 

 دیگر منحصر به فرد  دارای دهها امکانات امنیتیو                                        

 


