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دستگاهی که در اختیارشماست دارای دو بخش تنظمیات به صورت مجزا می باشد برای وارد شدن به
منوی تنظیمات ابتدا بایدد دکمده  progرا زده حدا رمدز دسدتگاه را وارد دمدوده رمدز کارخادده ای
 )432165می باشد و در ادتها دکمه  ENTERرا بزدید حا در صفحه دمدایش ) Dialer MENU(1و
Dialer
)MENU(1
)SECURITY MENU(2

) SECURITY MENU(2را مشاهده می دمایید.

حا چنادچه عدد  4ادتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به تلفن کننده را ادجام داد و چنادچه عدد 3
ادتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به دستگاه مرکزی را ادجام داد.
در صورت ادتخاب عدد  4شما می توادید تنظیمات مربوط به تلفدن کنندده را ادجدام دهیدد .کده ایدن
تنظیمات به شرح ذیل می باشد.
وارد کردن شماره تلفن
ENTER

وارد کردن شماره تلفن

ادتخاب شماره حافظه از  4الی )41

ENTER

وارد کردن کد 64

توجه :در هنگام وارد کردن شماره تلفن  ،چنادچه می خواهیدد زدزارش ورود و خدرو محرمادده را
فعا دمایید پس از وارد کردن شماره تلفن ،دکمه  #را دو بار بزدید تا حرف  Rدر دمایشگر ظاهر شود
و چنادچه می خواهید ززارش هشدار قطع و وصل برق به صورت سخنگو به شما اعالم شود با فشدار
مکرر دکمه  #حرف  rکوچک را ادتخاب کرده و در پایان دکمه  ENTERرا بزدیدفعا کردن  R+rبده
معنای فعا شدن هر دو ویژزی می باشد الزم به ذکر است برای فعا کردن هشدار قطع برق عالوه بر
فعا شدن  rباید به قسمت فعا کردن هشدار قطع و وصل برق در صفحه  ) 5مراجعه دمایید.
تغییر رمز عبور از طریق Keypad
ENTER

وارد کردن رمز جدید از  4الی  5رقمی(

وارد کردن کد 14

تست شماره تلفن
ENTER

ENTER

ادتخاب شماره حافظه

وارد کردن کد 63

حذف شماره تلفن ها
وارد کردن کد 62

دگه داشتن دکمه  4به مدت  6ثادیه
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انتخاب تحریک سطحی
وارد کردن کد 61

Level diaLer

در این حالت ،تازمادی که آالرم دستگاه ادامه دارد ،شماره زیری دیز ادامه خواهد داشت.
انتخاب تحریک لحظه ای
وارد کردن کد 61

Edye diaLer

در این حالت چنادچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آالرم دماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های
حافظه را برای یک بار شماره زیری خواهد کرد .
انتخاب سرعت شماره گیری تن
ENTER

ادتخاب سرعت شماره زیری از  4تا 6

وارد کردن کد 66

مشاهده و تغییر تعداد زنگ
ادتخاب عدد  4تا 9

ENTER

وارد کردن کد 65

منظور از تغییر تعداد زدگ ،همان تعداد زدگی است که ارتباط شما را به دستگاه متصل می دماید .قابل
تنظیم از  4الی  9و معموالً بین  5الی  9زدگ تنظیم شود.
فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور
وارد کردن کد 65
فعا کردن ring oN
چنادچه بخواهید تلفن کننده به تماس شما پاسخ ددهد .پی غام سیستم روشن به معنای فعا بودن کنتر
از راه دور و پیغام سیستم خاموش به معنای غیر فعا بودن کنتر از راه دور می باشد .تکرار مراحل
فوق ،سیستم کنتر از راه دور را غیر فعا می کند.
تغییر شماره گیری تن و پالس
پخش پیغام شماره زیری تن یا پالس

وارد کردن کد 65

با تکرار مراحل فوق پیغام شماره زیری تن یا پالس شنیده می شود
ضبط پیام
ENTER

ENTER

ضبط پیام
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وارد کردن کد 54

پخش پیام
ENTER

پخش پیام

وارد کردن کد 53

تنظیم ساعت
ENTER

تنظیم دقیقه

ENTER

وارد کردن کد 57

تنظیم ساعت

توجه  :جهت پاک کردن ساعت یا دقیقه ،از دکمه  CLAERاستفاده شود.
تنظیم تاریخ
ENTER

تنظیم روز

ENTER

ENTER

تنظیم ماه

وارد کردن عدد 27

تنظیم سال

تنظیم ایام هفته
ادتخاب عدد  7تا 5

ENTER

وارد کردن کد 52

عدد  =7روز شنبه عدد  = 4روز یکشنبه  ...و عدد  =5روز جمعه)
تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه
 - ENTERانتخاب ایام هفته از  0الی  - ENTER - 6انتخاب شماره حافظه از  1الی  - 72وارد کردن کد 21
 - ENTERبا فشار دکمه  ، #انتخاب حالت  OFFو  ARMو  - DIS ARMتنظیم دقیقه  - ENTER -تنظیم ساعت

چنادچه می خواهید در طو ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدزیر فعا و غیر فعا شود از این
سیستم استفاده دمایید .این ویژزی در حالت پیش فرض  OFF،است)
)Offبه معنای غیر فعا بودن تایمر می باشد )ARM .به معنای مسلح شدن دزدزیر راس ساعت تنظیم
شده و  )DIS ARMبه معنی غیر مسلح شدن دزدزیر راس ساعت تنظیم شده می باشد.
فعال و غیر فعال کردن حفاظت خط تلفن
وارد کردن کد 51

ProTecT ON
با تکرار عملیات فوق عالمت  OFFو  ONروی دمایشگر ظاهر می شود.

در صورت فعا سازی حفاظت خط تلفن  ،چنادچه دزدزیر در حالت مسلح باشد و در این حالت سیم
تلفن قطع زردد ،دستگاه شروع به آالرم مینماید.
مشاهده ولتاژ خط تلفن و اطمینان از وصل بودن خط تلفن
وارد کردن کد 55

دمایش ولتاژ خط

نمایش عدد  7به معنای عدم اتصال خط تلفن به دستگاه –نمایش کلمه  NORMALبه معنای اتصال خط تلفن
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انتخاب و تغییر حالت در باز کن یا کنترل وسایل برقی
swiTch mod

این پیغام به معنی ادتخاب حالت کنتر وسایل برقی است

open door mode

این پیغام به معنی ادتخاب حالت در باز کن است

وارد کردن کد 69
وارد کردن کد 69

چنادچه می خواهید با این دستگاه  4وسیله برقی را فعدا و غیدر فعدا دماییدد  ،حالدت  swiTch modeرا
ادتخاب دمایید و چنادچه می خواهید درب منز را باز دمایید حالت  open door modeرا ادتخاب دمایید .

این دستگاه دارای در باز کن تلفنی و کنتر وسایل برقی می باشد که با عدد  1از طریق تلفن قابل اجرا
می باشد و از این دو امکان فقط  4امکان را باید ادتخاب دمود و هر دو امکان همزمان قابل اجدرا دمدی
باشد .
توجه  :برای اتصا دستگاه به در باز کن یا کنتر وسایل برقی فقط از فرمان دستگاه استفاده شود و
برای راه اددازی باید حتماً از یک رله مجزا کمک زرفت.برای فرمان کنتر وسایل برقی و در باز کن
تلفنی از ترمینا  DOOR OPENروی برد دستگاه مرکزی استفاده دمایید
تغییر کد رمز دستگاه از طریق تلفن از راه دور
با خط تلفنی که به دستگاه متصل است تماس زرفته بعد از چند زدگ پیغام لطفاً رمز را وارد دمائید)
پخش می شود حا رمز فعلی دستگاه را وارد دمایید ازر صحیح باشد صدای  3بیپ پخش می شود
حا دکمه  0را زده پیغام لطفاً رمز جدید را وارد دمائید) پخش می شود سپس کد رمز مورد دظر از
 1الی  6رقمی )را وارد دموده  ،و سپس دکمه  #را بزدید.حا رمز شما تغییر کرده است.
شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت
با شماره تلفنی که دستگاه دزدزیر به آن متصل است تماس زرفته بعد از چند زدگ پیغام لطفاً رمز را
وارد دمایید ) پخش می شود حا رمز دستگاه را وارد دموده ازر صحیح باشد صدای  3بیپ پخش
خواهد شد .
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و شما می توادید با دکمه های  4، 3 ،2 ،1 ، 0و  5عملیات مورد دظرتان را طبق توضیحات ذیل ادجام
دهید.
عدد  :1دزدزیر خاموش
عدد  :2دزدزیر در حالت دیمه فعا  PARTSETقرار میگیرد و در این حالت زون  1باسیم و زون
 4بیسیم فعا می زردد.
عدد  :3دزدز یر در حالت مسلح قرار می زیرد کلیه زون ها فعا می زردد.
عدد  :4این دکمه مخصوص کنتر وسایل برقی و یا دربازکن تلفنی می باشد با یک بار فشار این دکمه
پیغام

سیستم خاموش ) پخش می شود و در خروجی

سیستم روشن ) و با فشار مجدد پیغام

ترمینا  DOOR OPENیک ولتاژ  12ولت جهت کنتر وسایل برقی یا باز کردن درب منز ایجاد
می شود .
عدد  : 5این دکمه مخصوص شنود صدای محیط می باشد و بافشار این دکمه پیغام
شنود صدا فعا ) پخش شده و به مدت  15ثادیه می توادید به صدای محیط زوش دهید.
عدد  : 0دکمه صف ر ویژه تغییر رمز دستگاه می باشد با فشار این دکمه پیغام لطفاً رمز جدید را وارد
دمایید ) پخش می شود  ،رمز جدید از  1الی  6رقمی را وارد دمایید و در ادتها دکمه  #را بزدید.
توجه  :تمام عملیات کنتر از طریق تلفن همراه یا ثابت به دو روش قابل اجرا می باشد .
 ) 1با دستگاه تماس زرفته و بعد از درخواست رمز  ،رمز را وارد و عملیات فوق را ادجام دهید.
 ) 2هنگامی که دستگاه به شما تماس می زیرد بعد از دو بار پخش اعالم سرقت در پایان  ،پیغام
لطفاً رمز را وارد دمایید ) پخش می شود در این هنگام رمز دستگاه را وارد دموده بعد از پخش  3بیپ
تمام عملیات با توجه به توضیحات فوق قابل اجرا می باشد.
شرایط فعال و غیر فعال کردن دزدگیر توسط کد رمز از طریق  Keypadدستگاه مرکزی
از مزایای دیگر این دستگاه این است که شما عالوه بر اینکه می توادید با ریمدوت و تلفدن دسدتگاه را
فعا و غیر فعا دمایید .همچنین می توادید از طریق  Keypadدستگاه مرکزی )دزدزیر را فعدا و
غیر فعا دمایید.شما می توادید وارد منوی دستگاه شده و دستگاه را فعا و غیر فعا دمایید.
شما به دو حالت می توادید دستگاه را از طریق  Keypadفعا و غیر فعا دمائید.

5

روش او  :در صورتی که از زون تاخیری دستگاه استفاده می دمائید شما می توادید قبل از شروع بده
آالرم دستگاه  ،به محل دستگاه مراجعه دموده  ،دکمه * را زده حا کد رمدز دسدتگاه را وارد دمدوده،

سپس دکمه  #را بزدید حا چنادچه رمز صحیح باشد می توان با فشار عدد  1دزدزیدر را غیدر مسدلح

دمود  ،با فشار عدد  2دزدزیر را در حالت دیمه فعا قرار داد و با فشار عدد  3دزدزیر را مسلح دمایید.
روش دوم  :ازر وارد محل حفاظت شده اید و دستگاه شروع به آالرم دموده اسدت بده محدل دسدتگاه
مرکزی مراجعه دمایید با دمایش  ) password Enterمی تدوان رمدز ورود را از طریدق Kay Pad

وارد دمود و با عدد  1دزدزیر را غیر مسلح دمایید در هنگامی که دستگاه شدروع بده آالرم مدی دمایدد،
دیازی به زدن دکمه  #یا * دیست بلکه فقط از طریق  Kay Padالزم است رمز صحیح وارد شود وبا

عدد  1تا  3عملیات مورد دظر ادجام پذیرد.

گزارش گیری نمایش ثبت وقایع  :دستگاه فوق این قابلیت مهم را برای شما فراهم ساخته کده هدر
لحظه بخواهید دلیل آالرم دستگاه را جویا شوید به طور مثا در تاریخ  33/3/11سداعت  11دسدتگاه
شروع به آالرم دموده است حا شما می خواهید بدادید علت آالرم چه بوده مربوط به کدام قسمت می
باشد .آیا یکی از زون ها تحریک شده؟ یا خط تلفن قطع شده ؟ ،حفاظت  SPفعا شده؟ یا هشددار

قطع برق باعث آالرم شده است؟ برای ادجام و مشاهده ثبت وقدایع ابتددا دکمده * را زده حدا رمدز

صحیح را وارد کرده و سپس دکمه  #را بزدید حا می توان با فشار عددد  4از طریدق  Kay Padو

توسط دکمه  #و * حافظه های اتفاقات پیش آمده همراه با تاریخ و سداعت بده وقدوع پیوسدته را از
طریق دمایشگر دستگاه مشاهده دمود.
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع و وصل برق  :از قابلیت های مهم این دستگاه اعدالم هشددار
قطع و وصل برق به صورت کامالً سخنگو و هوشمند می باشد  .بدا ایدن امکدان کده شدما مدی توادیدد
ادتخاب کنید که هنگام قطع برق اطالع رسادی فقط از طریق تماس صورت پذیرد یا عدالوه بدر تمداس
دستگاه در هنگام قطع برق شروع به آالرم دماید.همچنین این امکان وجود دارد که بعد از قطدع بدرق ،
اطالع رسادی به صورت فوری همان لحظه ادجام شود یا به صورت تاخیری اعالم شود.
هشدار قطع برق می تواددد از حالدت فدوری  6دقیقده  4 ،سداعت  3/6 ،سداعت و  1سداعت ادجدام
پذیرد.ضمناً اعالم وصل برق به صورت فوری اعالم می زردد برای فعا سدازی بده روش زیدر عمدل
دمایید.
پس از وارد شدن به منوی دستگاه و ادتخاب عدد  4کد  56را بزدید.با فشار عدد  )7هشدار قطع بدرق
غیر فعا  ،با فشار عدد  )4هشدار قطع برق اطالع رسادی فقط از طریق تماس) و بدا فشدار عددد )3
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اطالع رسادی عالوه بر تماس آالرم هم پخش می دماید پس از ادتخاب ،دکمده  ENTERرا زده سدپس
مدت زمان اعالم هشدار قطع برق از  6ثادیه تا  317دقیقه توسط دکمه های  4تا  6تنظیم و در ادتهدا
دکمه  ENTERرا بزدید" .عدد )4هشدار قطع برق فوری"" -عدد  )3هشدار قطدع بدرق  6دقیقده"-
"عدد  )2یک ساعت"" -عدد  3/6 ،)1ساعت" و" عدد  1 ، )6ساعت "می باشد.
پیغام های هشدار قطع برق
چنادچه برق دستگاه قطع زردد دستگاه پس از تماس پیغام سیستم خاموش) پخش می دماید و چنادچه
برق وصل زردد ،دستگاه پس از تماس پیغام سیستم روشن) را پخش می دماید.
ریست کردن رمز دستگاه به حالت کارخانه ای
در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید  ،ابتدا درب دستگاه را بداز دمدوده  ،در قسدمت تلفدن
کننده  1عدد تک سوئیچ روی برد درب دستگاه مشاهده می کنید  .حا تک سدوئیچ را در حدالی کده
دستگاه به برق متصل است فشار داده و تا  11ثادیه دگه دارید.
ریست کردن کل تنظیمات تلفن کننده به حالت کارخانه ای
برای ریست کردن تنظیمات تلفن کننده ابتدا وارد منوی دستگاه شده  ،سپس عدد  4را ادتخداب کدرده
،وارد ) Dialer menu(1شده  ،حا کد  55را وارد دموده و دکمه  ENTERرا بزدید.کلیه تنظیمدات
فقط تلفن کننده ،به حالت کارخاده ای باز میگردد و هیچ یک از تنظیمات دستگاه مرکزی ریست دمدی
شود.
فعال و غیر فعال کردن حفاظت بلندگو و سیم بلندگوی خارجی
در صورت فعا سازی حفاظت بلندزو  ،ازر سیم  SPبه هر عناوینی قطع زردد یا بلنددزو بسدوزد )،
آژیر داخلی  ،سیرین و تلفن کننده تحریک می شود .ضمناً در صورت فعا سدازی حفاظدت  SPایدن
سیستم به صورت  24ساعته فعا می باشد برای فعا کردن این ویژزی  ،در محیط بردامه ریدزی کدد
 55را وارد دمائید پیغام سیستم روشن) به معنای فعا بودن و با تکرار مجدد ،پیغام سیستم خاموش)
به معنای غیر فعا شدن این ویژزی می باشد .
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راهنمای سریع
شرایط کار با دستگاه از طریق تلفن از راه دور

(از چپ به راست)
با فشار عدد  4دزدگیر خاموش می شود

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از پیغام

خاموش کردن دزدگیر

رمز عبور

لطفاٌ رمز را وارد نمایید

از طریق تلفن

با فشار عدد  3دستگاه در حالت نیمه فعال

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از

حالت نیمه فعال

و زون  4باسیم و  1بی سیم فعال می شود

رمز عبور

پیغام لطفاٌ رمز را وارد

عدد 7

عدد 1

نمایید

با فشار عدد  2دزدگیر مسلح می شود.
در این حالت تمام زون های دستگاه در

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از

مسلح کردن

رمز عبور

پیغام لطفاٌ رمز را وارد

کل دستگاه

نمایید

عدد 3

حالت آماده باش قرار می گیرد.
با فشار عدد  1پیغام سیستم روشن یا
سیستم خاموش پخش می شود
(جهت اطالعات بیشتر به دفترچه تلفن
کننده مراجعه شود)

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از

باز کردن درب منزل یا

رمز عبور

پیغام لطفاٌ رمز را وارد

فعال کردن و غیر فعال

نمایید

کردن وسیله برقی

عدد  5را وارد کرده و به مدت  15ثانیه به
صدای محیط گوش دهید.

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از پیغام

شنیدن صدای محیط

رمز عبور

لطفاٌ رمز را وارد نمایید

استراق سمع

با فشار عدد  0پیغام ( لطفاً رمز جدید را

وارد کردن

تماس با دستگاه بعد از

تغییر رمز دستگاه

وارد نمایید ) پخش می شود  ،رمز

رمز عبور

پیغام لطفاٌ رمز را وارد
نمایید

جدیداز  1الی  6رقمی ا وارد نمایید و
در انتها دکمه  #را بزنید.
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روش تنظیمات دستگاه مرکزی از قبیل :
 )4ست کردن ریموت کنتر

 )3ست کردن چشم  ،مگنت یا دتکتور بی سیم

 )5تنظیم زون  2به حالت  31ساعته
 )5تنظیم زون دینگ دادگ
 )5فعا سازی ویژزی پدا باسیم و بی سیم
 )9تنظیم خروجی منفی

 )2تتنظیم مدت زمان آژیر
 )1تنظیم بلندزوی داخلی و خارجی
 )6تنظیم زون فوری یا تاخیری
برای تنظیمات فدوق ابتددا دکمده  PROGرا زده حدا رمدز ورود را وارد کدرده و دکمده  ENTERرا
بزدید.حا در صفحه دمایش ) DIALR MENU(1و ) SECURITY MENU(2را مشاهده می دمایید.
سپس عدد  ) 3را وارد دمایید  ،حا وارد بخش بردامه ریدزی تنظیمدات
Dialer
)MENU(1
دستگاه مرکزی شده اید و می توادید تنظیمات مربوطه را بده شدرح زیدر
)SECURITY MENU(2
ادجام دهید :
اضافه کردن یا ست کردن ریموت کنترل :
دکمه ریموت را  4لحظه بزدید .صددای یدک
در محیط بردامه ریزی دکمه * را دگده داشدته و
بیپ شنیده خواهد شد و ریموت مورد دظر به دستگاه ست می زردد  .چنادچه بدا مشدکل عددم سدت
شدن مواجه شدید  ،دکمه  RESET 2که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را  4ثادیه بزدیدد و رهدا
کنید .پس از  47ثادیه عملیات ست کردن ریموت را می توادید ادجام دهید.
ست کردن تجهیزات بی سیم به زون  1بی سیم
در محیط بردامه ریزی عدد  1را دگه دارید و همزمان چشم یا مگنت بی سیم را تحریک دمایید صدای
 4بیپ خواهید شنید و دستگاه بی سیم مورد دظر به زون  1بی سدیم سدت خواهدد شدد .چنادچده بدا
مشکل عدم ست شدن تجهیزات بی سیم چشم ،مگنت و،دتکتور و )...به زون  1و  6بی سیم ،مواجه
شدید  ،دکمه  RESET 2که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را  4ثادیه بزدید و رها کنیدد .پدس از
 47ثادیه عملیات ست کردن تجهیزات بی سیم را می توادید ادجام دهید.
ست کردن تجهیزات بی سیم به زون  6بی سیم
در محیط بردامه ریزی عدد  6را دگه دارید و همزمان چشم یا مگنت بی سیم را تحریک دمایید صدای
یک بیپ خواهید شنید .و دستگاه بی سیم مورد دظر به زون  6بی سیم ست خواهد شد.
تنظیم مدت زمان آژیر  ،پس از تحریک شدن دزدگیر (  1 ، 2و  6دقیقه)
ریمدوت
در محیط بردامه ریزی برای تنظیم مدت زمان آژیر ،ابتدا دکمه  4را دگه دارید ،حا دکمه
را  4لحظه بزدید با پخش  4بیپ تنظیم آژیر به  1دقیقه تغییر خواهد کرد .با تکدرار مجددد بدا  3بیدپ
تنظیم مدت زمان آژیر به  6دقیقه و با تکرار مراحل فوق به حالت کارخاده ای  2دقیقه) باز می زردد.
روش حالت تک آژیر (انتخاب حالت بلندگوی خارجی  SIREN ،و بلندگوی داخلی)
این قابلیت ویژه آپارتمان های مسکودی برای عدم آلودزی صوتی استفاده می شود چنادچه می خواهید
هنگام فعا و غیر فعا کردن دزدزیر آژیر خارجی فعدا دباشدد حالدت  2را فعدا دمایید .بلنددزوی
را یک لحظده
داخلی و  . )SIRENدر محیط بردامه ریزی ابتدا دکمه  4را دگه دارید ،حا دکمه
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بزدید .با تکرار مکرر مراحل فوق می توادید  -4 ،بلندزوی داخلی) – 3 ،بلندزوی داخلی ،سدیرن و
بلندزوی خارجی) SIREN – 2 ،و بلندزوی داخلی )را تنظیم دمود.
فعال سازی تنظیم زون تاخیری )زون (3
این قابلیت زمادی مورد استفاده قرار می زیرد که مصرف کننده بخواهد از طریق  Kay Padدزدزیدر را
فعا یا غیر فعا دماید  .پس از فعا سازی ،سیستم به شما اجازه ورود و خرو بده منطقده حفاظدت
شده را برای مدت  46یا  27ثادیه خواهد داد  .برای تنظیم زون تاخیری در محیط بردامه ریزی عدد 4
ریموت را  4بار بزدید .با صدای  4بیدپ زون تداخیری در حالدت 46
را دگه دارید ،حا دکمه
ثادیه قرار میگیرد  ،با تکرار مجدد  3بیپ) در حالت  27ثادیه و با تکرار مراحدل فدوق بده حدا پدیش
فرض فوری) باز میگردد.
فعال سازی زون  31ساعته(زون  2باسیم ) تنظیم زون  NCبه NO
برای تنظیم زون  2به حالت  NOفوری و یا فعا کردن زون  31ساعته در محیط بردامه ریزی عدد 4
ریموت را یک لحظه بزدید با صدای  4بیپ زون  2در حالدت NO
را دگه دارید .حا دکمه
قرار می زیرد با تکرار مجدد ،صدای  3بیپ در حالت  31ساعته  NCقرار میگرد .با تکرار مراحل فوق
 2بیپ در حا  31ساعته  NOو با تکرار مجدد با پخش  4بیپ ممتد به حالت پیش فدرض بداز مدی
زردد.
فعال کردن دینگ دانگ زون  4باسیم
ریموت را یک بار بزدیدد .بدا صددای 4
در محیط بردامه ریزی عدد  3را دگه دارید ،حا دکمه
بیپ دینگ دادگ فعا و با تکرار مراحل فوق  3بیپ غیر فعا می زردد
فعال کردن دینگ دانگ زون بی سیم (زون )1
ریموت را  4بار بزدید با صدای  4بیپ
در محیط بردامه ریزی عدد  3را دگه دارید ،حا دکمه
دینگ دادگ فعا و با تکرار مجدد 3 ،بیپ) غیر فعا می زردد
فعال سازی زون  31ساعته ( زون  6بی سیم )
چنادچه بخواهید از دتکتور اعالم حریق بی سیم یا پدا بی سیم استفاده دمایید باید زون  31ساعته بی
ریمدوت را یدک بدار
سیم فعا زردد.در محیط بردامه ریزی عدد  3را دگه دارید ،حا دکمده
بزدید با صدای  4بیپ ،زون  31ساعته فعا و با تکرار مجدد 3 ،بیپ) غیر فعا می زردد.
امکانات ویژه(ویژه نصب پدال باسیم یا بی سیم)  :این دستگاه این امکاا اا با ای شاما را ا
ساخته که چنانچه از پدال باسی یا بیسی استفاده می نمایید و دا نگام خط می خوا ید با رشاا اولیه
پدال ،دستگاه رقط اطالع اسانی اا ازط یق تماس آغاز کند و ش وع باه آرام ننمایاد ،ایان ویژگای اا
رعال نمایید.ضمنا با رشاا مجدد پدال دستگاه ش وع به آرام می نماید(.ویژه استفاده دا طاال ر وشای
ا،بانک ا و مؤسسات مالی و اعتباای)
روش فعال سازی این ویژگی :
این ویژزی فقط در زون  2باسیم و زون  6بدی سدیم وجدود دارد  .چنادچده از پددا باسدیم اسدتفاده
مددددی دماییددددد بددددرای فعددددا کددددردن ایددددن ویژزددددی وارد منددددوی دسددددتگاه شددددده
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را  4بدار
حا عدد  )SECURITY MENU 3را بزدید سپس عدد  2را دگه داشته و دکمده
بزدید با صدای  4بیپ فعا و برای غیر فعا کردن مراحل فوق تکرار شود و چنادچه از پدا بی سدیم
را یک بار بزدید با صدای  4بیپ فعدا و
استفاده می دمایید عدد  2را دگه داشته و سپس دکمه
برای غیر فعا کردن مراحل فوق تکرار شود.
اخطار :چنادچه در دزدزیر دصب شده از دتکتور اعالم حریق بی سیم اسدتفاده مدی دماییدد بده هدیچ
عنوان دباید قابلیت پدا بدی سدیم زون  6را
فعا دمایید.
راهنمای استفاده سریع از ریموت کنترل
ریست کردن دستگاه مرکزی :
ابتدا برق و باطری را از دستگاه جدا دموده ،
دستگاه روشن
 47ثادیه صبر دمایید حدا دکمده RESET 4
را فشار داده و دگه دارید  .سپس بدرق و یدا
دستگاه خاموش
باطری را به دستگاه متصدل دماییدد .پدس از
پخش چند بیپ حافظه دستگاه را ریست می
دستگاه دیمه فعا )(PARTEST
شود  .حا دکمه  RESET 1را رها کنید .در
در این حالدت زون  1باسدیم و زون 4
این حالت کلیه چشم های بی سیم دتکتور و
بی سیم فعا است .
ریموت ها حذف و باید دوبداره بده دسدتگاه
فرمان در بازکن
ست شدود.با ادجدام ایدن کدار هدیچ یدک از
تنظیمات تلفن کننده حذف دخواهد شد.

 : RESET 2چنادچددده هنگدددام سدددت کدددردن ریمدددوت کنتدددر و یدددا تجهیدددزات بدددی سدددیم
چشم  ،دتکتور  ،مگنت و )...با مشکل عدم ست شدن مواجهه شدید حتمداً دکمده  RESET 2کده در
اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را  4ثادیه بزدید و رها کنید .پدس از  47ثادیده عملیدات سدت کدردن
ریموت و دیگر تجهیزات بی سیم را می توادید ادجام دهید.

همکار گرامی:
در صورتی که یکی از تنظیمات دستگاه را به اشتباه ادجام داده ایدد مدی توادیدد دسدتگاه را ریسدت و
مجدداً تنظیمات را ادجام دهید .
تنظیم خروجی منفی ( :تغییر قابلیت  4و ) 3
را  4بار بزدید.
برای تنظیم قابلیت  4و 3در محیط بردامه ریزی عدد  2را دگه دارید .سپس دکمه
قابلیت دوم  ،خروجی منفی فعا می شود و با تکرار مراحل فوق با  3بیپ) به قابلیت پیش فرض بداز
می زردد.
 OUTاین خروجی ویژه فرمان در باز کن و یا روشن کردن یک المپ در زمان مسلح شدن دزدزیدرقابل استفاده است )
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قابلیت  : 4این فرمان برای راه اددازی رله در باز کن مناسب است و بدا دکمده
اجراست.
قابلیت : 3این فرمان برای راه اددازی یک المپ در زمان مسلح شدن دزدزیر مناسب است.

ریمدوت قابدل

یک سر بوبین یک رله ی  43ولت را به  AUX+و سر دیگر بوبین آن را بده  OUT-وصدل کنیدد  ،بده
وسیله ی کادتکت این رله می توادید مدار فرمان در باز کن یا المپ را فعا کنید .
 OUTخروجی منفی  :خروجی منفی می توادد به عنوان فرمان در باز کن یا روشن کردن یک المپ
در زمان مسلح بودن دزدزیر مورد استفاده قرار زیرد  .ایدن خروجدی  43ولدت مدی باشدد و بدا فشدار
ریموت در ترمینا  OUTیک لحظه ولتاژ  43ولت جهت باز کردن درب منز ایجاد مدی
دکمه
شود .برای اطالعات بیشتر به صفحه  41مراجعه شود.
 : POWERروشن بودن این چراغ دشان دهنده ی وصل بودن برق شهر است .
 : ARMدر حالت خاموش  DISARMاین چراغ خاموش است  .در حالت روشن  ARMاین چدراغ
روشن است  .در حالت دیمه فعا  ) PART SETاین چراغ چشمک زن است .
 : Z1 , Z2 , Z3 ., Z4., Z5در حالت خاموش  )DISARMبا تحریک هر منطقه باز شددن مددار
آن ) چراغ زون مر بوط به آن روشن حالت چشمک زن می مادد  .حتی با خاموش شدن دستگاه دیز این
چراغ دیز چشمک می زدد تا مسیر تحریک را مشخص کند .در این حالت چراغ هر زون به صدورت
چشمک زن است) برای پاک شدن حافظه آالرم کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.
نکته :هر زاه دستگاه در هنگام خاموش شدن  2تک آژیر زد  ،پیش از روشن کردن مجدد دستگاه می
توادید از روی حافظه دستگاه  ،ازر  LEDهر زون در حا چشمک زدن باشدد آن زون تحریدک شدده
است  .منطقه تحریک شده را مشخص دمایید.روشن کردن مجدد دسدتگاه  ،حافظده آالرم را پداک مدی
کند.
توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه
 BATترمینال باتری
با دقت در رعایت جهت  ،سیم های باتری را به  BATمتصل دمایید  .سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی
به منفی.
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(13.6 V )AUX
تغذیه ی کلیه چشمها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصدل کنیدد  .سدپس بدا رعایدت جهدت
صحیح به ترمینا  AUXوصل کنید  .این مسیر مجهز به یک فیوز دیم آمپر است  .هرزز تغذیه ی تلفن
کننده ی خودکار را به این ترمینا وصل دکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن
کننده از کار دیفتد.
 : TELخط تلفن را به این ترمینا متصل دمائید.
 SIRخروجی آژیر
ازر از آژیر داخلی یا سیرن استفاده می کنید  .سیمهای آن را با رعایدت جهدت و و -بده ترمیندا SIR
متصل دمایید .
 SPخروجی برای بلندگوها
بلندزوها را به طور موازی به هم وصل کنید  .حداکثر  3بلند زوی  5اهم  36 ،وات ) سدپس آدهدا را
به ترمینا  SPمتصل دمایید.
:DOOR OPEN

در زمان ارسا فرمان از طریق تلفن کننده در خروجی این ترمینا  4ولتاژ 43ولت ایجاد می شود بدا
دصب  4رله  43ولت  47آمپر می توان از طریق تلفن همراه یا ثابت درب منز را باز دمدود یدا یدک
وسیله برقی را کنتر دمود .برای اطالعات بیشتر به صفحه  1و  6مراجعه شود.
 Z1 , Z2 , Z3زون های باسیم دستگاه:
فرمان چشمهای هر زون را با هم سری کنید و به ترمینا زون مربوط به آن وصل کنید .

دکته برای آشنایی با تفاوت زون ها به قسمت طرز کار مراجعه دمایید.
 Z4,Z5زون های بی سیم دستگاه:
زون  1و  6زون های بی سیم دستگاه می باشد  ،جهت اتصا به چشم دتکتدور و مگندت بدی سدیم ،
شاسی اضطراری و...

: -OUT

خروجی منفی دارای دو قابلیت متفاوت می باشد و از این دو قابلیت فقط یک قابلیت قابل اجرا است .
قابلیت  : 4از این خروجی می توان جهت فرمدان رلده دربدازکن اسدتفاده دمدود ایدن فرمدان از طریدق
ریموت قابل اجرا است.
دکمه
قابلیت  : 3از این خروجی می توان جهت روشن شدن یک المپ در زمان مسلح شدن دزدزیر استفاده
دمود  ،در خروجی این ترمینا تا زمان مسلح بودن دزدزیر یک ولتاژ  43ولت منفی وجود دارد .
برای اطالعات بیشتر و دقشه راه اددازی رله دربازکن و یا المپ به صفحه  43مراجعه شود.

ON-OFF
:CONTROL

به کمک این ترمینا می توان در صورتی که از تلفن کننده خارجی جدا از دستگاه) استفاده می کنیدد
یا به دستگاه دزدزیر  ،تلفن کننده سیم کارتی متصل دموده اید از طریق این ترمینا می توان دزدزیر را
توسط تلفن همراه یا ثابت و یا توسط پیام کوتاه فعا و غیر فعا دمود  .برای اسدتفاده از ایدن ویژزدی
باید تلفن کننده ای که در اختیار دارید دارای خروجی منفی صفرولت) باشد .در این صورت می توان
با ولتاژ منفی صفر ولت ) به ترمینا  ONدزدزیر را فعا و با ولتاژ منفی صفر ولت) به ترمینا OFF
دزدزیر را غیر فعا دمایید.
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روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از ست کردن( فرکانس ( 513
H

روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم

N

L

A0

جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپرهای D0تا  D3باید بسته شود جامپر  D0در
سمت  Lجامپر  D1در سمت  Lقرار می گیرد جامپر  D2در سمت  Hو جامپر
 D3در سمت  Lقرار بگیرد و از جامپر های ( A0الی  )A7را به صورت دلخواه و
متفاوت بچینید ٫سپس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه
راهنما مگنت را ست کنید.
روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم فایروال و  Mscoو : STEEL BAT

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
D0
D1
D2
D3

جهت کد دهی چشم بی سیم الزم استت جتامپر هتای  D0-D1-D2-D3بستته
شود ٫جامپر  D0در سمت  Hجامپر D1در سمت  Hجامپر  D2در سمت  Lو جامپر  D3در سمت  Hقترار
گیتترد و البتتاقی جتتامپر هتتا بتته
L
صتتتورت دلختتتواه و متفتتتاوت
N
بچینید ٫چشم را روشن نمتوده
H
D3
D2
D1
D0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
حال طبق دفترچه راهنما چشم
را با دستگاه ست نمایید.
روش تنظیم جامپر های دتکتور بی سیم فایروال و  Mscoو : STEELBAT

جهت کد دهی دتکتور بی سیم
L
الزم است جامپر هتای  D0التی
N
H
 D3بسته شتود جتامپر  D0در
D3
D2
D1
D0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
حالت  Hجامپر  D1در حالتت
 Hجامپر  D2در حالت  Lو جامپر  D3در حالت  Hقرار بگیرد و جامپر های ( A0التی  )A7بته صتورت دلختواه و
متفاوت چیده شود.دتکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنما دتکتور را با دستگاه ست نمایید.
روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم : FOX

جامپر های  A0تا  A9باید به طور اتفاقی قرار گیرند
جامپر های  A10و A11حتماً باید در سمت چپ ( )Lباشند

توجه((مهم))
در صورتی که بیش از  1چشم  ،دتکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه ست نمایید حتماً قبل
از ست کردن باید عالوه برتنظیم جامپر های  D0تا  D3جامپر های  A0تا  A7هر چشم را به صورت
متفاوت بچینید در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور یا مگنت و یا چشم بی سیم را قبول
نمی کند در صورتی که بدون تغییر جامپر ها  ،سنسور چشم یا مگنتی را به دستگاه ست کرده اید
باید مطابق صفحه  3سنسور های بی سیم آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپرها مجدد ست
نمایید ضمناً پس از ست کردن چشم بی سیم  ،چشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس چشم بعدی
را ست نمایید.
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برخی از امکانات و ویژگی های دستگاه  GMKمدل GM700
مجهز به سیستم حفاظت ( SPدر صورتی که سیم بلندگو توسط سارقین قطع شود آژیر داخلی و تلفن کننده فعال می گردد)

اعالم هشدار قطع و وصل برق از طریق تلفن به صورت کامالً سخنگو(اطالع رسانی از طریق تلفن یا آالرم )

فعال و فعال کردن  PART 1و PART 2از طریق تلفن از راه دور و یا کنترل از طریق Key Pad
امکان پخش فوری آالرم و تماس در صورت قطع برق (امکان اعالم به صورت فوری  7.5و 5.5ساعت)

گزارش ورود و خروج محرمانه و اعالم آن به صورت سخنگو ( به شماره های تعیین شده )
برنامه ریزی کلیه تنظیمات دزدگیر از طریق  Key Padبدون نیاز به باز کردن دستگاه
امکان اتصال تلفن کننده سیم کارتی به دستگاه و کنترل سیستم توسط SMS
تایمر  75ساعته ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در ساعت و تاریخ دلخواه
دارای ساعت دیجیتال،تاریخ شمسی ،ایام هفته و نمایشگر  LCDبا نور آبی
فعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط ( TEL ، Key Padو ) Remote
دارای امکان ثبت وقایع با  70حافظه با نمایش بر روی LCD
 15حافظه سخنگو جهت اعالم سرقت کامالً هوشمند
دارای راهنمای منوی فارسی و سخنگو از طریق تلفن
تغییر کد رمز از راه دور از طریق تلفن ثابت و همراه
باز کردن درب منزل توسط تلفن همراه و ریموت
زون بی سیم و باسیم ویژه ی اتصال اعالم حریق
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از هر جای دنیا
دارای استراق سمع قوی (شنود صدای محیط)
پشتیبانی از مگنت  ،سنسور و چشم بی سیم
دینگ دانگ قابل کنترل (باسیم و بی سیم)
نمایش وصل یا قطع خط تلفن بر روی LCD
مجهز به سیستم حفاظت تلفن (پیشرفته)
سرعت شماره گیری تن از  1الی  5برنامه
مجهز به  3زون باسیم و  7زون بی سییم
کنترل وسایل برقی (تلفنیی و کنترلیی)
کنترل و توقف سیسیتم شیماره گییری
تست شماره گییری حافظیه میورد نظیر
حالت نیمه فعیال (باسییم و بیی سییم)
زون  75سییاعته بییی سیییم و باسیییم
زون  75سییییییییییاعته ( NOو )NC
کنتییییرل از راه دور (بییییرد بییییاال )
نمایشیییییییگر و حافظیییییییه آالرم
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