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این دستگاه دارای  2کد رمز مجزا می باشد که  1کهد رمهز موبهبه به مات ها

و بونامه ریهزی

دستگاه در زمان نصب و راه اندازی مبرد استفاده می باشد و رمز دیگو موببه ب کاتهو س تهتا از
طویق  smsو Kay Padمی باشد ( .ض ااً کد رمز ورودی کارخان ای  123456می باشد ) .
روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه :
 PROGرا زده سپس کد رمز  123456را وارد کوده و در انتها دک

بوای وارد شهدن ب مابی دسهتگاه ابتدا دک
 ENTERرا بزن د اگو کد صح ح باشد کل

 Program codeظاهو می شبد .

روش تنظیم امکانات زون های با سیم به صورت دلخواه (در صورت نیاز).
کد های مربوطه(  11 ، 11 ، 11و :)11
پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه ،کد مبرد نتو را وارد ن ای د کد  11موببه ب زون  1کد  11موببه ب زون 1
کد  11موببه ب زون  1و کد  11موببه ب زون  1با سهه ا می باشههد مات ا
شبری یها مهیخ وی – ا
غ و شعا کودن ا

شبم شههامم مات ا زون ب

ا

 Normal Openو – Normal Closeشعا و غ و شعا کودن دیاگ دانگ-شعا و

 11ساعت و ا

معویف هو زون ب عابان ویق یا سوق .

 پس از وارد کردن یکی از کد های باال ،جهت تنظیمات هر زون به روش زیر عمل نمایید:
با فشار عدد : 1ا

زون شبری یا میخ وی مات ا می گودد گزیا  Immediateب معای شبری ببدن زون می باشد.

با فشار عدد : 1می مبان دیاگ دانگ را شعا و غ و شعا ن بد.
با فشار عدد : 1می مبان ا
با فشار عدد : 1ا

زون  11ساعت را شعا و غ و شعا ن بد.

Normal Openو یا  Normal Closeمات ا می شبد.

با فشار عدد : 5انتخاب و معویف هو زون ب عابان ویق یا سهوق
شههبد ب معاای سههوق

 ،ناانه

مات ا می گودد،ناانه

وف  Fireانتخاب شههبد ب معاای ویق می باشههد و انتخاب وف  Noneب

معاای غ و شعا ببدن این ویژگی می باشهد .در صهبرمی ک ب زون مبرد نتو دمتتبر اعم
زون مبرد نتو را در ا
زون را در ا

وف  Theftانتخاب

 Fireو در صههبرمی ک ب زون مبرد نتو ن هها  ،مگا

 Theftقوار ده د ا ناانه دسهتگاه محوی

ویق متصم ن بده اید ،

یا پدا متصههم ن بده اید این

شهبد داخم پ ا ارسها ی پ ا (سوق

یا ویق)

م اهده می گودد.
الز ب ذکو اسهه کل زون ها در ا پ ف شود در ا زون شبری می باشههاد ا دیاگ دانگ غ و شعا
 Normal Closeمی باشاد.
ا  11ساعت غ و شعا – و م ا زون ها در ا
روش تنظیم امکانات زون های بی سیم به صورت دلخواه (در صورت نیاز)
کدهای مربوطه(:)24-23-22-21
پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کدهای  24-23-22-21موببه ب زون های بی س ا می باشد  .کد  11موببه
ب زون  ، 5کد  11موببه ب زون  ، 6کد  11موببه ب زون  7و کد  11موببه ب زون  8بی سه ا می باشد .ا
اگو کد مبرد نتو را وارد ن ای د  ،با ش ار عدد : 1می مبان زون شبری و ا

میخ وی را مات ا ن بد،



با فشار عدد  : 2ا

شعا و غ و شعا کودن دیاگ دانگ  ،با ش ار عدد: 3شعا و غ و شعا کودن زون

 24سهاعت را مات ا ن ای د .با ش هار عدد  : 6ا
ب معاای ویق و وف  Theftب معاای سوق

ست

سوق

یا ویق را می مبان مات ا ن بد ،وف Fire

و وف  Noneب معاای غ و شعا ببدن این ویژگی می باشد.

کردن چشم های بی سیم  ،دتکتور و مگن

بی سیم (:س

کردن کلیه تجهیزات بی ستیم

فرکانس )105
اعداد  23-22-21و  24موببه ب زون های بی سه ا می باشاد .پس از وارد شدن ب مابی دستگاه،
کد زون مبرد نتو را انتخاب ن ای د ا دک

 را نگ داشههت و سههپس ن هها را محوی

ن ای د

صهههدای ب هب می شهههابیهد .ب طبر مثا کد  21را وارد ن ای د گزیا  Settiny w-zone 1ظاهو
می شههبد ا اگو دک

 را نگ دارید و ن هها یا دمتتبر یا مگا

ب ب می شهابید و نن ن ها با زون  5دسهتگاه سه

شده اس

را محوی

ن ای د 1 ،صههدای

(.ض ااً هو زون بی س ا قابل

شدن  9عدد ن ا بی س ا را دارد  (.ج عاً  36عدد ن ا،مگا

س

و دمتتبر بی س ا)

حذف چشم  +دتکتور و مگن بی سیم (:کلیه سنسور های بی سیم)
پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه ،زون مبرد نتو را از  21ا ی  24انتخاب ن ائ د ا اگو عدد 1
را  1ثان نگ دارید گزیا  Lost code Eraseظاهو شهده و نخوین ن ها یا مگا

بی سه ا س

شهده کوده ذف خباهد شد و در صبرمی ک بخباه د کم اشت زون مبرد نتو ذف شبد عدد 5
را وارد کوده گزیا  ALL code Eraseظاهو می شهههبد ا دک
 Erase OKظاهو شده و م ا
روش س

 5را 5 ،ثان نگ دارید گزیا

اشت زون ها ذف خباهد شد .

کردن ریموت کنترل و تشخیص کد شناسایی ریموت (فرکانس :)105

پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کد  30را وارد ن ای د گزیا  Remote controlظاهو می شبد
ها دک ه  را ش هههار داده و نگه داریهد ،سهههپس دک
ده د ،صهدای ب ب شها ده می شهبد ک ب معاای س
سه

شههدن  9عدد ری ب

ری ب

شدن ری ب

را یه

می باشد (.ض ااً دستگاه قابل

کاتو را دارد) .ض ه ااً در پایان کد دادن هو ری ب

نا ری ب

 A-B-C-D-E-F-G-H-Iن هایف داده می شهههبد (.ضههه اهاً ناانه هاگا سههه
عههممهه

دک

دیگوی را بزن د ت اً باید ری ب

س

حت ش هههار
با عمئا

کودن ب جای

شده را ذف و مجدد س

ن ائ د).


حذف ریموت کنترل :
پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کد  30را وارد ن ای د گزیا  Remote controlظاهو می شبد
 .ا اگو عدد  1را ب مد
 2را ب مد

 5ثان نگ دارید نخوین ری ب

 5ثان نگ دارید کم اشت ری ب

سه

شده ذف می گودد و اگو عدد

ها ذف خباهد شد .

روش تنظیم حال تک آژیر ( انتخاب حال بلندگو بیرونی – سیرن و بلندگو داخلی ) :
دسهههتهگههاه می مبانههد ب ه روت هههای زیو م ه ن یو بزنههد :الف)بلاههدگبی داخلیSIREN ،
ب)بلادگبی داخلی  SIREN ،و SPج)شقط بلادگبی داخلی

پس از وارد شهدن ب مابی دسهتگاه ،کد  31را بزن د  ،گزیا  Settiny chirpظاهو می شبد ا با

ش ار دک

 ENTERا تهای مختلف را مات ا ن ای د و بوای خووج دک

 EXITرا بزن د.

روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تحریک شدن :
پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کد  32را وارد ن ائ د گزیا  siren timeظاهو می شبد ،ا با
ش هههار متور دک

 ENTERا تهای مختلف  5-4-3دق ق را مات ا ن ای د ( .ا

دق ق می باشد).در صبر

دزدگ و ،دستگاه ب مد

محوی

پ ف شود 3

 1دق ق ن یو پخف می کاد.

فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به نیاز مصرف کننده،
انتخاب حالت اطالع رسانی فقط از طریق  SMSیا انتخاب حالت ( SIRENآالرم) و : SMS

ناانه بوم ماطق ب ف از مد

زمان مات ا شده قطع باشد ،دستگاه یه

) System (power OFFبوای ش ا ارسا می ن اید .یا در صبر

 SMSهاوی Security
م ایم نالر پخف مهی کاهد و

ب ش اره های داخم اشت م اس می گ ود.بوای شعا سازی وارد مابی دسهتگاه شهبید کهد  33را
وارد ن ای د گزیا  power failureظاهو می شبد ا بها ش هار متهور دک ه  ENTERا تههای
مختلف را مات ا ن ای د گزیا  DisoabLeب معاای غ و شعا ببدن  ،گزیا  Immediateب معاهای
ه دار قطع بوم شبری و گزیا  5 minutesب معاای  5دق ق – بها ش هار مجهدد گزیاه 1Hours
ظاهو می شبد ک ب معاای ی
ب معاای  2.5ساع

ساع

می باشد .با ش ار مجدد دک

 ENTERگزیا 2.5 Hours

و با ش ار مجدد  ENTERگزیا  4.5 Hoursبه معاهای  4.5سهاع

ظهاهو

می شبد،
ک پس از گذشه

مد

زمان مات ا شهده ناانه بوم ه هاان قطع باشهد (وصهم ن هبد) ،دستگاه

اطمع رسههانی را از طویق  SMSیا نالر اعم می ن اید  .ا ناانه می خباه د اطمع رسههانی


قطع بوم ،از طویق شقط  SMSب شه ا اعم شبد یا عموه بو ارسا  SMSدستگاه شووع ب نالر و
شه اره گ وی ن اید،بوای انتخاب گزیا مبرد نتو ،با ش ههار دک
صفح ن ایف ظاهو می شبد .ناانه
خباهد شههد و ناانه در ا

ا

 #گزیا  SMSیا  SIRENروی

 SMSانتخاب شبد ،اطمع رسانی شقط از طویق SMS

 SIRENباشههد ،اطمع رسههانی ها از طویق  SMSو ها از طویق

نالر و م اس اعم می گودد (.الز ب ذکو اس ه

ناانه هاگا قطع بوم دسههتگاه غ و متههلح باشههد

اطمع رسانی شقط از طویق  SMSمی باشد).
مبج  :در صهبرمی ک ه هدار قطع بوم در ا
گ وی ن اید ی

پا

 SIRENباشد و دستگاه شووع ب نالر و ش اره

اوی ALARM MASSAGE FROM SECURITY SYSTEM

)(POWER OFFبوای شه اره های مع ن شده ارسا می گودد ما مدیو در جویان عل
گوشت و اقداما

الز را انجا دهد .الز ب ذکو اس

نالر قوار

اعم ه دار قطع و وصم بوم ب کتانی اعم

می شبد ک در هاگا وارد کودن ش اره ملفن ها در اشت با ش ودن دک  #گزیا r

را بوای ش اره

های خاص شعا ن بده باشاد.
وصل شدن برق :
در صبرمی ک بوم دستگاه وصهم شهبد به ن  1ا هی  3دق قه پهس از وصهم بهوم پ هامی هاوی
 SecuritySystem power ONبوای ش ا ارسا می گودد.
فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظ بلندگو ): (SP
در صهبر

شعا سازی فاظ

بلادگب  ،اگو س ا  SPب هو عااویای قطع گودد (یا بلادگب بتبزد )،

ن یو داخلی  ،سه وین و ملفن کااده محوی
سه تهتا ب صبر

می شهبد .ض ااً در صبر

شعا سازی فاظ

 24ساعت شعا می باشد بوای شعا کودن این ویژگی ،وارد مابی دستگاه شبید،

کد 34را وارد ن ای د .گزیا  SP DIS CONNECTظاهو می شبد ا با ش ار دک
ا

 SPاین
ENTER

 OFFو  ONرا انتخاب ن ای د .

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه ( :این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه،کد  41را وارد ن ای د گزیا  Press ENTERظاهو می شههبد،
ا دک

 ENTERرا بزن د ،سههپس رمز قدیا دسههتگاه را وارد کوده و  ENTERرا بزن د  ،ا

رمز جدید ب ن  4ا ی  8رق ی انتخاب ن بده و وارد ن ای د سههپس دک
رمز را دوباره وارد کوده و در پایان دک

 ENTERرا زده ا ه ان

 ENTERرا بزن د ،رمز ش ا م و می کاد.


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

توجه  :تمام عملیاتی که از طریق  smsقابل برنامه ریزی است توسط این رمز انجام می شود.
پس از وارد شهدن ب مابی دسهتگاه ،کد  42را وارد ن ای د گزیا  press ENTERظاهو می شبد
ها دک ه  ENTERرا زده سهههپس رمز قدیا را وارد ن بده و دک
جدید را ب ن  4ا ی  8رقا انتخاب ن بده و دک

 ENTERرا بزن د؛ ا رمز

 ENTERرا بزن د سههپس رمز وارده را مجدد وارد

 ENTERرا بف هارید (.این رمز مو ببه ب کاتو سه تتا از طویق  SMSو

کوده و در پایان دک

شعا و غ و شعا کودن دزدگ و از طویق  Kay padمی باشد)
روش وارد کردن شماره تلفن :

پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه ،کد  51را وارد ن ای د گزیا  Memory NOظاهو می شههبد
سههپس ش ه اره اشت را از  1ا ی  15انتخاب ن ای د ،سههپس دک
ملفن مبرد نتو را وارد ن ای د و دک

 ENTERرا بزن د .ا ش ه اره

 را زده بوای بار او عمم

ک ب معای ( شقط م اس گوشتن ) می باشههد .با ش ههار مجدد دک
معاای ( شقط ارسههها  ) SMSبا ش هههار مجدد دک

 عمم

( ارسهها  SMSو گوشتن م اس ) می باشههد .سههپس دک

 Dروی صهفح ظاهو می شبد
 عمم

 DSظاهو می شهههبد ک ب معای

 #را زده عمم

معای گزارت دهی شعا و غ و شعا شهدن دزدگ و می باشد با ش ار مجدد دک
شهبد در صهبر

 Sظاهو می شههبد ب
 Rظاهو می شههبد ک ب
 #وف  rظاهو می

شعا ببدن، rه هدار قطع و وصم بوم و ه ها ن م زان دوره ای شار س ا کار

دزدگ و ،ب ش ا اعم می گودد .و در پایان دک

 ENTERرا بزن د.

همکار گرامی برای استفاده بهینه از این دستگاه حتماً به موارد زیر توجه فرمایید:
هاگا وارد کودن شه اره ملفن در اشت (کد  ،) 51در نتو داشهت باش د ک پس از وارد کودن ش اره
ملفن ،شهه ا باید در ه ان هاگا با دک
ه ها ن  #مات ا

 و  #مات ا

نهایی را انجا ده د .با ش ههار دک

و

و کارایی عمئا دستگاه ،ب شوح ذیم می باشد.

عالمت  : Dبا  1بار ش ار دادن دک
می خباه د هاگا سوق

 وف  Dظاهو م بد ،ک ب معاای م اس می باشد ناانه

اطمع رسانی از طویق م اس باشد ،این گزیا باید شعا شبد .



عالمت  : Sبا ش هار مجدد دک

 ، وف  Sروی  LCDن ایف داده می شبد ک ب معاای ارسا

 SMSمی باشهد .ناانه می خباه د هاگا سهوق

اطمع رسهانی از طویق  SMSباشد ،این گزیا

باید شعا شبد .
عالمت  : DSبا ش ار مجدد دک

 ، وف  DSن ایف داده می شبد ک ب معاای ارسا  SMSو

بوقواری م اس می باشههد .و در هاگا سههوق  ،اطمع رسههانی ها از طویق  SMSها از طویق م اس
می باشد.
عالمت  :Rبا ش هار دک

 #وف  Rظاهو می شهبد ک ب معاای شعا شدن گزارت ورود و خووج

محومان می باشههد .ناانه  Rشعا باشههد هاگا شعا و غ و شعا شههدن دزدگ و ی

پ ا بوای مدیو

ارسا می گودد.
عالمت  : rبا ش ههار مجدد دک

 #وف  rظاهو می شهبد در صههبر

وصهم بوم و ه ها ن م زا ن دوره ای شهار سه ا کار

شعا ببدن، rه ههدار قطع و

دزدگ و ،ب شه ا اعم می گودد .ض ااً بوای

این امتان باید ت ا ه دار قطع بوم و م زان شار دوره ای شعا گودد .بوای شعا سازی و اطمعا
ب تو ب صفح  1و  11دشتون مواجع شبد.
عالئم  : Rrبا ش هار مجدد دک

 #وف  Rrشعا می گودد ک در این صبر

ها گزارت ورود و

خووج محومان و ها اعم ه دار قطع و وصم بوم و م زان دوره ای شار بو روی ش اره مبرد نتو
شعا می گودد
توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج محرمانه :
یتی از مه توین امتانا
ری ب

سههه تهههتا اما تی این دسهههتگاه ،گزارت ورود و خووج اشوادی ک  ،دارای

کاتو و کل د می باشههاد ،اسهه  .این دسههتگاه بوای شهه ا این امتان را شواها سههاخت ک در

صهبرمی ک شودی بدون مجبز و کتهب اجازه از نفو اصلی(مدیو) ،وارد مح ط ماطق
شههبد .دسههتگاه ب ش ه اره ملفن هایی ک گزارت  ، Rدر ننها شعا گودیده اسهه
 Security System is Activatedب معاای شعا شههدن دزدگ و و در صههبر
دزدگ و ی

.ی

فاظ

شده ،

 SMSاوی
غ و شعا شههدن

 SMSاوی  Security System is Inactivatedب معای غ و شعا شههدن دزدگ و،

بوای اشواد محومان ارسا می ن اید.



حذف کل شماره تلفن های دستگاه :
پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه ،کد  52را وارد ن ائ د  .گزیا  Erase ALLظاهو می شههبد
سههپس دک

 1را ب مد

 5ثان نگ دارید  ،شه اره ها ذف می شههبد  .گزیا  Erase OKظاهو

می شبد .
حذف تکی شماره تلفن :

وارد مابی دسهههتگاه شهههبید ا کد  51را وارد ن ائ د سهههپس شههه اره اشت را انتخاب و دک
 ENTERرا بزن د ا شه اره مبرد نتو ن ایف داده می شهبد  .سپس با ش ار دک  CLearش اره
مبرد نتو ذف خباهد شد .
ضبط پیام :
پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کد  61را وارد ن ائ د  ،گزیا  ENTER=RECظاهو می شبد
ها دک

 ENTERرا زده و صهههدای مبرد نتو را ضهههیط ن ای د و در پایان دک

 ENTERرا

بف ارید.
پخش پیام :
پس از وارد شهدن ب مابی دسهتگاه ،کد  62را بزن د گزیا  ENTER=Playظاهو می شبد با ش ار
دک

 ENTERصدای مبرد نتو پخف خباهد شد.

نمایش وضعی سیم کارت ( اطالع از داشتن پوشش شبکه یا عدم پوشش) :
ناهانهه صهههفحه ن هایف دسهههتگاه خامبت باشهههد ،با ش هههار ی حت دک  ENTERپ ا
( )GSM OKیا ()GSM ERRORروی صههفح ن ایف ظاهو می شههبد GSM OK .ب معاای
داشهتن پبشهف شیت و  GSM ERRORن ان عد پبشف شیت یا نداشتن س ا کار
س ا کار

یا خوابی

می باشد.

تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیله : SMS
ش ا می مبان د از راه دور ببس ل ی گبشی ملفن ه واه س ا کار داخم دستگاه را شار ن ای د .

ابتدا وارد مابی دسهتگاه شده ،ا کد  55را وارد ن ائ د ،سپس کد دستبری  140 333#را

وارد کوده و در انتها دک

 Enterرا بزن د ( .ت اً در مو ل او این مات ا

انجا شبد)

روش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریق : SMS
در صهبرمی ک س ا کار
ب ش اره س ا کار

داخم دستگاه ،ایوانتم می باشد ،مبسط گبشی ملفن ه واه خبد متن پ ا زیو را

داخم دستگاه دزدگ و SMS ،ن ای د.

ناد ثان بعد از ارسا  ،پ امی اوی م زان شار س ا کار

رمز شار P123456PC
دزدگ و را دریاش

می ن ای د.


تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور توسط : SMS
ابتدا وارد مابی دسهتگاه شهده ا کد  55را بزن د سهپس کد دسهتبری  140 # 333#و در
انتها  Enterرا بزن د.
روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق : SMS
در صهبرمی ک سه ا کار

داخم دسهتگاه ،ه واه او می باشهد ،مبسط گبشی ملفن ه واه خبد متن

پ ا زیو را ب ش اره س ا کار

داخم دستگاه دزدگ و SMS ،ن ای د

رمز شار P123456PC

توجه  :کدرمز  123456رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز  ،در
هنگام شارژ سیم کارت  ،رمز جدید جایگزین شود .
* توجه *
موجودی شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی اعالم می گردد ،که در هنگام وارد کردن
شماره تلفن ها ،گزارش  rبرای آن شماره ها ،فعال گردیده باشد.
تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق  : kay padبوای شار س ا کار

از

طویق  kay padیا از طویق  smsابتدا وارد مابی دسههتگاه شههده ،ا کد  55را بزن د سههپس کد
دسههتبری زیو را وارد ن ای د .ناانه سهه ا کار

داخم دسههتگاه  ٫ایوانتههم باشههد کد دسههتبری

 111111#را وارد کوده و  ENTERرا بزن د و ناانه سهه ا کار

داخم دزدگ و ه واه او

باشد  111#111#را وارد و در پایان  ENTERرا بزن د.
روش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق : kay pad
بوای شهههار سههه ا کههار ه زمههانی که وارد مابی دسهههتگههاه شهههده ایههد ،کههد  57را بزن ههد.
گزیا  sim chargeظاهو می شههبد سههپس رمز شههار را وارد ن ای د (شقط رمز شههار ) و در پایان
دک  ENTERرا بزن د اکابن صههیو کا د ،پس از ناد ثان نت ج شههار روی صههفح ن ایف ظاهو
می شبد بوای م اهده نت ج شار و رشتن ب صفح بعد ،از دک  ENTERاستفاده ن ائ د).
جه

شتارژ ستیم کارتهای همراه اول و ایرانستل به صورت مستقیم بدون نیاز به وارد کردن رمز

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



تنظیمات اولیه ویژه اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق : SMS
بوای اطمع از م زان شههار س ه ا کار  ،ابتدا کد دسههتبری م زان شههار س ه ا کار
کد  53ثی

را در قتهه

ن ای د  .وارد مابی دسههتگاه شههده ،کد  53را وارد ن ائ د  .ا گزیا Inquiry code

ظاهو می شبد .
ا ابتدا دک  را زده  ،کد دستبری م زان شار را وارد،و در انتها دک

 ENTERرا بزن د.

کد دستبری م زان شار ه واه او

 140 11#

کد دستبری م زان شار ایوانتم

1411#

روش اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق : SMS
بعد از وارد کودن کد دستبری می مبان د از طویق  SMSم زان شار س ا کار
زیو دریاش

ن ای د :متن شبم را ب شهه اره سهه ا کار

دزدگ و ،را ب روت

دزدگ و  SMSن ای د بعد از ناد ثان م زان
P123456P5

شار ب ش ا  SMSمی شبد .

تنظیمات اولیه ویژه مشااهده میزان شاارژ سیم کارت دزدگیر از طریق  : kay padبوای
م اهده م زان اعتیار س ا کار

داخم دزدگ و ٫ابتدا وارد مابی دستگاه شده و کد  51را وارد ن ای د

گزیا  Inquiry codeظاهو می شههبد ا کد دسههتبری م زان شههار را وارد ن ای د ناانه سهه ا
داخم دسههتگاه ایوانتههم می باشههد ،کد دسههتبری  1111#را وارد کوده و در انتها دک

کار

 ENTERرا بزن د و اگو س ا کار
وارد و سپس دک

داخم دستگاه ه واه او باشد کد دستبری  111 11 #را

 ENTERرا بزن د

مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق : kay pad
بوای م هاهده م زان شار وارد مابی دستگاه شده کد  56را وارد ن ای د و سپس دک
بزن د پس از ناد ثان م زان شههار سهه ا کار
دک

 ENTERرا

را م ههاهده خباه د کود .بوای رشتن ب صههفح بعد

 ENTERرا بزن د.

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

این دسهتگاه قادر اس بوای ش اره ملفن هایی ک گزارت r
مات ا

کاربو ب صهبر

بوای ننها شعا گودیده اس

دوره ای (روزان ) م زان شهار س ا کار

با مبج ب

را (مبسط  )SMSاعم ن اید.
 

ابتدا وارد مابی دسههتگاه شههده سههپس کد  54را وارد ن ای د گزیا  Disableظاهو می شههبد  ،ا
دک

 را زده و سپس از  1ا ی  99روز مات ا ن ای د و در انتها دک

(  1ا ی  99ب صههبر
ی

 ENTERرا بف ارید ،

روزان می باشههد ب طبر مثا اگو عدد  3را انتخاب کا د دسههتگاه هو 3روز

 SMSاوی م زان شار س ا کار

دزدگ و بوای ش اره های مع ن شده ارسا می ن اید).

همکار محترم
پس از نصهب دسهتگاه ،و قیم از این ک دسهتگاه محبیم م توی گودد ت اً مات امی ک ب نن اشاره
می شبد را انجا  ،و سپس س تتا ب م توی محتو محبیم داده شبد .کد های  51، 51و  55موببه
ب مات ا

س ه ا کا

ک ویژه شههار س ه ا کار

از طویق  SMSیا از طویق  Kay Padو یا اعم

دوره ای م زان شهار و ه ها ن م اهده م زان شار س ا کار
دستگاه ،کد  51را وارد ن ای د و با مبج ب نبع س ا کار
ناانه س ا کار

می باشد ،پس از وارد شدن ب مابی

مات ا

ذیم انجا شبد.

داخم دستگاه،ایوانتم می باشد کد  1111#را از نپ ب راس

و در پهایهان دک ه  ENTERرا بزن هد .ناانه سههه ا کار
 11111#را وارد کوده و دک

وارد ن بده

دسهههتگاه  ،ه واه او می باشهههد کد

 ENTERرا بزن د.

پس از وارد شهههدن ب مابی دسهههتگاه کد  51را وارد ن ای د (این کد موببه ب اعم م زان دوره ای
شهار سه ا کار

داخم دسهتگاه می باشد) ،پس از وارد کودن کد  51دک

زمان از  1ا ی  99را وارد و سههپس دک
س ا کار  ،ب صبر

 ENTERرا بزن د مد

 را زده ،سپس مد

زمان دوره ای اعم م زان شههار

روزان می باشد.

مثال  :اگر عدد  5را وارد نمایید ،دستگاه هر  5روز میزان شارژ سیم کارت را به شماره هایی که r
برای آنها فعال شده باشد  ،از طریق  SMSاعالم می نماید.

پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه کد  55را وارد ن ای د).این مات ا موببه ب شههار سهه ا کار
دزدگ و مبسهط  SMSویا مبسط  Kay Padمی باشد( .ناانه س ا کار
می باشهد کد  111#111#را از نپ ب راس
و در صبرمی ک س ا کار

داخم دستگاه ه واه او

وارد کوده و در انتها دک

 ENTERرا بزن د

ایوانتم می باشد کد  111111#را از نپ ب راس

وارد و دک

 ENTERرا بزن د.
 

توجه  :همکار گرامی کد  123456رمز کارخانه ای دستتگاه می باشد  ،شما می توانید با تغییر
رمز بین  4الی  8رقم ،رمز مورد نظر خود را تغییر دهید .

پیام های ارسالی سیستم در حال

: Mode 1

 -1پ ا غ و شعا شدن کم س تتا :
 -2پ ا شعا شدن ا

Security System was Inactivated DISARM Part 1-2-3
ن شعا : Part2

 -3پ ا شعا شدن قت

Security System was Activated-ARM Part2
شعا : Part1

ن

Security System was Activated-ARM Part1
Security System was Activated-ARM Part

 -4پ ا شعا شدن کم س تتا :

Alarm Message from Security System.

 -5پ ا نالر سه تتا :
پیام های ارسالی سیستم در حال

: Mode 2

 -1پ ا شعا شدن کم س تتا :
)Security System was Activated-(ARM Part 1-2-3
Security System was Activated ARM Part3

 -2پ ا شعا شهدن : Part 3

 -3پ ا غ و شعا شدن کم س تتا :
Security System was Inactivated-DISARM Part 1-2-3
Security System was Activated ARM Part 2
 -4پ ا شعا شدن : Part 2
Security System was Activated ARM Part 1

 -5پ ا شعا شهدن : Part 1

Alarm Message from Security System

 -6پ ا نالر س تتا :
 Resetکردن دستگاه به عل

فراموشی رمز  :در صبرمی ک رمز دستگاه را شوامبت کوده ایهد،

در ا ی ک بوم ب دستگاه متصم اس
دارید ما رمز دستگاه ب

ا

 ،دک

 DeFaULTداخم دستگاه را ب مد

 7ثان نگه

کارخان ای  123456بازگودانده شبد.
 

 Resetکردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به  2روش مختلف :
ا ف) بوم شهههوی و باطوی را از دسههتگاه جدا کوده ا دک  DeFaULTداخم دسههتگاه را نگ
داشههت سههپس بوم یا باطوی را ب دسههتگاه متصههم ن ای د و ی ما  11ثان دک
نتا د ،هاگامی ک در صفح ن ایف پ ا  Reset Okظاهو شد ،دک
ب( در ا ی ک بوم و باطوی ب دستگاه متصهم اسه
 DeFaULTداخم دستگاه را نگ دارید ،ا دک
را ب مد

 DeFaULTرا رها

را رها ن ای د.

 .به طهبر ه زمهان دک ه  Resetو دک ه
 Resetرا رها کوده و هی دک ه DeFaULT

 12ثان ه نگه داریهد  .کهم اشته هها پهای و مات ها

دسهتگاه به

اه

مات ها

کارخان ای بومی گودد.
تغییر متن پیام ) (SMSآالرم سیستم :
پس از وارد شدن ب مابی دستگاه ،کد عدد  63را بزن د گزیا  Alarm SMSن ایف داده می شبد،
ا سه تهتا ماتتو پ ا ارسها ی از طوف ش ا می باشد در این هاگا می بایت
کوده اید و می خباه د ب جای پ ا شعلی ذخ وه شهبد را ب شه اره س ا کار
ن ای د  .ب محض دریاش

پ امی ک قیمً نماده
دستگاه دزدگ و ارسا

پ ا مبسههط دسههتگاه  ،شهه اره ملفن شوسههتاده روی صههفح ن ایف ظاهو

می شههبد در این هاگا  ،دک

 ENTERرا بزن د ما پ ا جدید ذخ وه شههبد و در صههبر

انصههواف

کل د Clearرا بزن د .
تغییر متن پیام ) (SMSفعال شدن سیستم ( روشن شدن ) :
پس از وارد شهدن ب مابی دستگاه ،کد عدد  64را بزن د گزیا  system Arm SMSن ایف داده
می شهبد .ا سه تهتا ماتتو پ ا ارسها ی از طوف ش ا می باشد در این هاگا می بایت

پ امی ک

قیمً نماده کوده اید و می خباه د ب جای پ ا شعلی ذخ وه شههبد را ب شهه اره سهه ا کار

دسههتگاه

دزدگ و ارسها ن ای د  .ب محض دریاش

پ ا مبسهط دسههتگاه  ،شه اره ملفن شوسهتاده روی صههفح

ن ایف ظاهو می شبد در این هاگا  ،دک

 ENTERرا بزن د ما پ ا جدید ذخ وه شبد و در صبر

انصواف کل د Clearرا بزن د .
 

تغییر متن پیام ) (SMSغیر فعال شدن سیستم ( خاموش شدن ) :
پس از وارد شههدن ب مابی دسههتگاه ،کد عدد  65را بزن د گزیا  system Disarm SMSن ایف
داده می شهبد ا سه تهتا ماتتو پ ا ارسا ی از طوف ش ا می باشد در این هاگا می بایت پ امی
که قیمً نماده کوده اید و می خباه د ب جای پ ا شعلی ه هههدار دهاده ذخ وه شهههبد را ب شههه اره
سهه ا کار دسههتگاه دزدگ و ارسهها ن ای د  .ب محض دریاش پ ا مبسههط دسههتگاه  ،شهه اره ملفن
شوسههتاده روی صههفح ن ایف ظاهو می شههبد در این هاگا  ،دک  ENTERرا بزن د ما پ ا جدید
ذخ وه شبد و در صبر انصواف کل د Claerرا بزن د .
توجه  :در زمان ارسها پ ا ت اً باید زبان نبشتاری در ا انگل تی قوار گ ود در غ و
این صههبر دسههتگاه  SMSش ه ا را قیب ن ی کاد  ،کبن و بزرب ببدن ووف بوای
س تتا مانعی ندارد ( .ض ااً ه چ شاصل ای ب ن اعداد و ووف ایجاد ن بد)

توجه  :برای تغییر متن ) ، (SMSحتماً باید متن پیام  ،به زبان انگلیسی تایپ و ارسال گردد .
در حالت  Mode 1و  ، Mode 2ترتیب دکمه های ریموت با توجه به
جدوو فدددشمده دددمدار  19می با دددو برتی ترییر حالت  Mode 1و
 ، Mode 2وترد منوی دسدداها دددویو حا کو  35رت وترد نمود و با
Mode 2
دکمه  ENTERحالت  Mode 1و  Mode2رت تناخاب نماییو .
حالت پیش فرض دستگاه  Mode 1می باشد چنانچه بخواهید ما می توتنیو با توجه به نیاز خود،
 1منطقهه را بهه رههورت موزا ک ت شیه شههده کنتری ن ایید
دسههتگاه را در حالت  Mode 2قرار دهید در حالت  Mode 2حالت  Mode 1و یا Mode 2
ترتیه دک هه ههای ری وت با توجه به جدکی شهه اره  11ک
رت تناخاب نماییو .
کنتری سههیمههتم در حالت  Mode 2از طریق  SMSک Kay
 Padبا توجه به جدکی ش اره  11می باشد

انتخاب حال

 Mode 1و

امکانات ویژه  :این دستگاه این امکهن را برای شتاه ررام ستههگک ک انهه ک اپ الاب بهسی یه بیسی اسگفهد می
هاهییل و در مناهم هطر می هوامیل به رشتهر او یک الاب ،دسگاه رقط اطالع رسههی را اپطریق ایهم و تاهس آغهپ نل
و شروع بک آالرم هناهیل ،این ویژگی را رعهب هاهییل.ضانه به رشهر مجلد الاب دسگاه شروع بک آالرم می هاهیل.
روش فعال ستازی این ویژگی  :این ویژگی رقط در پون  1بهسی و  8بیسی وجود دارد انهه ک اپ الاب بهسی
استگفهد میناهییل وارد منوی دستگاه شتل لهب ل  11را وارد سپس علد  6را پد و به رشهر مجلد علد  6گزینک
 For Telephonerرا اهگخهب هاهییل برای غیررعهب ستتهپی گزینک  Normalاهگخهب شتتود لهب انهه ک اپ الاب
بیسی اسگفهد میناهییل ،اس اپ واردشلن بک منو علد  11را وارد سپس علد  7را بزهیل لهب برای رعهب سهپی ،گزینک
 For Telephonerرا اهگخهب هاهییل برای غیررعهب ستهپی گزینک  Normalاهگخهب شتود(.ضتانه برای اسگفهد اپ
این ویژگی لگاه بهیل پون مورد هظر  ،له ت  11ستهعگک آن رعهب بهشتل .برای رعهب ستهپی بک سسات تنظی پون مه
مراجعک شود).

 

برگرداندن پیام ذخیره شده به حال پیام پیش فرض کارخانه ای :
بوای ذف پ ا ذخ وه شهده و بوگوداندن پ ا پ ف شود  ،وارد مابی دسهتگاه شده سپس کد مبرد
نتو (  ) 65-64-63را انتخهاب ن های د ا عدد  1را ب مد

 4ثان نگ دارید پ ا ذخ وه شهههده

ذف و پ ا کارخان ای جایگزین می شبد .
تعریف کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل :
یتی از قهابل ه
ری ب

ههای مها اما تی این دسهههتگاه ،کد شهههااسهههایی ری ب

های سه

می باشهههد بدین معاا ک

شهده ب این دستگاه دارای نا می باشد و ما  9عدد ری ب

گزاری می باشهد این قابل
کامم و دق قی نتههی

قابم س

ب مصهوف کااده این امتان را می دهد ک با نصهب این دستگاه نتار

ب پوسههام خبد داشههت باشههد ب طبر مثا در ی

یا دشتو معداد  5نفو

شههوک

پوسهام م ب ب کار می باشاد و این معداد ،ها دارای کل د و ها دارای ری ب
ناانه هو ی

شدن و نا

کاتو هتتاد .ا

از این اشواد بخباهاد ن با مجبز و ن بدون مجبز وارد محبط کاری شههبند در نن

حت سههویعاً گزارت شعا و غ و شعا شههدن دسههتگاه ( ،ب مدیو موببط ) ب صههبر

 SMSاعم

خباهههد شههههد و در متن پ هها عموه بو شعهها و غ و شعهها شههههدن دسهههتگههاه  ،در پههایههان متن،
( نا  Remotب ه واه کد نن ) ق د می گودد و نفو اصههلی در جویان قوار خباهد گوش

ک دسههتگاه

نا های ری ب

در زمان کد

مبسههط ن کتههی شعا یا غ و شعا گودیده اسهه

 .الز ب ذکو اسهه

دهی ب دسهههتگاه با عمیا ( )A-B-C-D-E-F-G-H-Iنمایش داده می شوو د و تا  9عدد
ریم ت می ت ان به دستگاه ست کرد .
کننده این امکان را می دهد که در وو رتی که دستگاه ت سر ریم ت ،

این قابلیت به مصور

فعال و غیر فعال ش د در پایان متن ) ، SMSپیام  ( Remoteبه همراه نام قید می گردد  .حال
اگر دستگاه ت سر  SMSفعال و غیر فعال گردد در متن پیام گزینه )  ( SMSقید می ش د و در
و رتی که ت سر  Key Padدستگاه شعا و غ و شعا شبد گزیا  Key Padارسا می گودد .
( دستگاه شبم ،دو ا
ا

 Mode1ا
ری ب

 Modeکاری دارد  ،ا

 Mode1و ا

پ ف شود کارخان ای دستگاه اس

در ا

) Mode2
 Mode1موم ب

ها با مبج ب جدو راها ای صفح ش اره  19می باشد
 

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حال  Mode 1توسط :SMS
 برای فعال و غیر فعال کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  SMSبه صورت زیر عمل نمایید .
فعال کردن کل سیستم ت سر SMS

P123456P3

در این ا

کم زون های دستگاه شعا می گودد

غیر فعال کردن کل سیستم ت سر SMS

P123456P0

در این ا

کم زون های دستگاه غ و شعا می گودد.

فعال کردن حالت نیمه فعال  1ت سر SMS

P123456P1

در این ا

زون های  1و  2با سهه ا و زون  5و 6

بی س ا شعا می گودد .
فعال کردن حالت نیمه فعال  2ت سر SMS

P123456P2

در این ا

زون های  3و  4باسهه ا و زون های  7و 8

بی س ا شعا می گودد .
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حال  Mode 1توسط :Kay Pad
 برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه  SMSاستفاده می کنید به کار برده شود.

ابتدا دک  را زده سههپس کد رمز را وارد کوده و در انتها دک  #را بزن د .مثا ()111151 #
پس از وارد کودن این کد در هو مو ل  ،می مبان د ب روت زیو جه

شعا و غ و شعا کودن دزدگ و

استفاده ن ائ د  (.از چپ به راست)
کم زون های دستگاه شعا می شبند
111151#3
111151#0
111151#1
111151#2

دزدگ و غ و شعا می گودد
ا

ن

شعا ی  ،شعا می گودد و زون های  1و  2با

س ا و  5و  6بی س ا شعا می شبند
ا

ن

شعا دو ،شعا می گودد و زون های  3و  4باس ا

و زون های  7و  8بی س ا شعا می گودد

حال پیش فرض دستگاه  MODE 1می باشد

 

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حال  Mode2توسط :SMS
 برای فعال و غیر فعال کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  SMSبه صورت زیر عمل نمایید .
شعا کودن Part 1
P123456P11

زون  1و  2با س ا و  5و  6بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 1

P123456P10

زون  1و  2با س ا و  5و  6بی س ا غ وشعا می گودد.
شعا کودن Part 2

P123456P21

زون  3با س ا و زون  7بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 2

P123456P20

زون  3با س ا و زون  7بی س ا غ وشعا می گودد.
شعا کودن Part 3

P123456P31

زون  4با س ا و  8بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 3

P123456P30

زون  4با س ا و  8بی س ا غ و شعا می گودد.

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حال  Mode2توسط :Kay Pad
 برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه  SMSاستفاده می کنید به کار برده شود.

123456#11
123456#10

شعا کودن Part 1
زون  1و  2با س ا و  5و  6بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 1
زون  1و  2با س ا و  5و  6بی س ا غ وشعا می گودد.
شعا کودن Part 2

123456#21
123456#20
123456#31

زون  3با س ا و زون  7بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 2
زون  3با س ا و زون  7بی س ا غ وشعا می گودد.
شعا کودن Part 3
زون  4با س ا و  8بی س ا شعا می گودد.
غ و شعا کودن Part 3

123456#30

زون  4با س ا و  8بی س ا غ و شعا می گودد.

 

باز کردن درب منزل توسط ریموت و : SMS
دسهتگاهی ک در اخت ار شه اسه

از ویژگی ماحصهو ب شودی بوخبردار می باشهد  .شه ا می مبان د

مبسهط این دستگاه درب ماز خبد را شقط با ارسا  SMSو یا مبسط ری ب

کاتو باز کا د  .بوای

ایاتار ابتدا وارد مابی دسههتگاه شههده کد  36را انتخاب و  ENTERرا بزن د و گزیا  PULSEرا
انتخاب ن بده ا س تتا در ا

حت ای قوار می گ ود  (.ا

پ ف شود ،لحظه ای می باشد).

با دکمه  ENTERگزینه پالس ( )PULSEانتخاب شود   ENTER  36 کد رمز   Prog انتخاب سیستم لحظه ای ( در باز کن )

باز کودن درب ماز مبسط SMS

P123456P9

توجه  :در زمان ارسال  SMSحتماً زبان گوشی در حالت انگلیسی باشد.

کنترل  1وسیله برقی توسط  SMSو ریموت کنترل از راه دور :
این دسههتگاه این امتان را بوای مصههوف کااده شواها می سههازد ک بتباند ب وس ه ل این دسههتگاه 1
وسه ل بوقی را مبسههط  SMSو ه ها ن مبسهط ری ب
مات ا

روشههن و یا خامبت ن ای د  :بوای این کار

زیو را از طویق  Key Padانجا ده د :

برقی
کارانتخاب
 Prog
 36
انتخاب نمایید
ENTERشعاگزینه 1
وسایل د.
کنترل ن ای
سیستمارسا
دستگاه
رمز س ا
ENTERشکداره
زیو را ب
بوقیمتن
 Leveرا وس ل
کودن ی
دکمه و غ و
فشارشعا
بابوای

P123456P91

روشن کردن وسیله برقی توسط SMS

P123456P90

خاموش کردن وسیله برقی توسط SMS

توجه و اخطار  :ه تار گوامی ،در این دسهههتگاه شههه ا شقط انتخاب یتی از امتانا
)دربازکن و یا کاتو وسههایم بوقی( را دارید و انتخاب هو  2امتان پذیو ن ی باشههد  .یا
انتخاب در بازکن  ،یا کاتو وسهایم بوقی  ،الز ب ذکو اس  ،ر دستگاه شقط ب عابان
 1کل د ع م می ن اید و شومان نن موم اا  DOOR OPENمی باشد  .ض ااً مبان ر

دسهتگاه  6نمپو می باشههد ،در صههبر

مجزا استفاده شبد و از این موم اا جه

کاتو وسه ل بوقی با نمپو باالمو ت اً از ی

ر

شومان ر شبم استفاده گودد.

(ضمناً این ترمینال دارای هیچ گ نه خروجی ولتاژ نمی باشد)
 

توجه و اخطار
همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی زمانی که سوکت فلت
 26پین درب دساتگاه را به بررد داخل دستگاه متصل نمودید ،حتماً دکمه  Resetرا یک ثانیه
فشاار داده و رها کنید در غیر اینصاورت صافحه نمایش دستگاه ناقس است و عالیم را به
درستی نمایش نمی دهد
عملکرد دکمه های ریموت کنترل درحال

Mode1

دستگاه روشن – کم زون ها شعا می گودد .
دستگاه خامبت – کم زون ها غ و شعا می گودد .
دستگاه در ا

ن

شعا  1قوار می گ ود و زون  1و  2با س ا و زون  5و  6بی س ا شعا می گودد

دستگاه در ا

ن

شعا  2قوار می گ ود و زون  3و  4با س ا و زون  7و 8بی س ا شعا می گودد

با ش ار این دک
ا

اگو س تتا در ا

 PULSEباشد ر  DOOR OPENبوای  1حت وصم می گودد  .این

بوای شومان دربازکن استفاده می شبد ا ناانه س تتا در ا

ر در ا

وصم قوار می گ ود و با ش ار مجدد در ا

 Leve1قوار داشت باشد با ش ار این دک

قطع قوار خباهد گوش

این ا

بوای کاتو  1وس ل

و این ر شقط ب عابان  1کل د ع م می ن اید و دارای خووجی و تا ن ی باشد.

بوقی مااسب اس

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

زون های  1و  2با س ا و  5و  6بی س ا شعا و با ش ار مجدد ه ن دک

با ش ار این دک

قت

شبد  .با ش ار دک

دستگاه خامبت  .با ش ار این دک
می گودد  .این دک
با ش هار این دک

موببه ب قت

ا

کم زون های دستگاه غ و شعا می گودد .

قت

اگو س تتا در ا

 PULSEباشد ر  DOOR OPENبوای  1حت وصم می گودد  .این

وصم قوار می گ ود و با ش ار مجدد در ا

بوقی مااسب اس

زون های شبم غ و شعا می

 Part 3شعا می شبد و با ش ار مجدد غ و شعا می گودد .

بوای شومان دربازکن استفاده می شبد ا ناانه س تتا در ا

ر در ا

زون های شبم غ و شعا

 Part2دستگاه می باشد .

زون های  1با س ا و  8بی س ا شعا و با ش ار مجدد ه ن دک

گودد  .با ش ار این دک
با ش ار این دک

 Part1دستگاه شعا می گودد .

زون های  3با س ا و  7بی س ا شعا و با ش ار مجدد ه ن دک

با ش ار این دک

غ و شعا می

 Leve1قوار داشت باشد با ش ار این دک

قطع قوار خباهد گوش

این ا

بوای کاتو  1وس ل

و این ر شقط ب عابان  1کل د ع م می ن اید و دارای خووجی و تا ن ی باشد.

 

اخطار
هیچگاه سیم کارت دستگاه را هنگامی که برق و یا باطری به دستگاه متصل است تعویض ننمائید.
برای گذاشتتن ستیم کارت روی دستگاه و یا تعویض ن متماب باید برق دستگاه و باطری دستگاه
قطع باشد .در غیر اینصورت باعث سوختن دستگاه خواهد شد و جزء گارانتی محسوب نمی شود.
یا اعالم حریق :

تعریف کلیه زون ها به زون اعالم سرق

یکی تز مزتیا و تمکانات مهم تین دسدداها بابتیت و تیریه هر زوب به زوب تم س سددربت یا تم س حری
می بددا دددو – پس تز تیریه زوب هددای مورد ن ر  ،انددانزدده دزدریر تمریددا دددود پیددامی حدداوی
 Alarm massage From Security Systemترسددددا و در تدتمدده تین مان تم س تمریددا
(( )SERGHATسدربت ) یا (()HARIGHحری ) یا هر  2به دما پیاما می دود س س در پایاب
تین مان مار زوب تمریا و نیز ترسا و بابل مشاهو می با و .
رکش تنظیم زکن های باسیم  ،زکن  1الی  ، 4به حالت سرقت یا حریق :
برتی تن یم زوب مورد ن ر تباوت وترد منوی دسداها دو حا کو زوب مورد ن ر باسدیم تز مار 11
تلی  14رت تناخاب نمایو کو  11مربوط به زوب  -1کو  12مربوط به زوب  – 2کو  13مربوط به زوب
 – 3کو  14مربوط به زوب  4با سیم می با و .
پس تز وترد کردب کدو مورد ن ر دکمده  5رت بزنیدو حر
ظاهر می ود با فشار مجود دکمه  5حر
حر

 Noneبه مینای غیر فیا بودب تین ویژری

 Theftبه مینای (سربت) ظاهر و با فشار مجود دکمه 5

 Fireبه مینای (حری ) ظاهر می ود ما می توتنیو حالت مورد ن ر رت تناخاب نماییو.

در فدورتی که به زوب مورد ن ر (اشدم م مهنت م دون سدنمور)ماصل نمود تیو بایو زوب فوق در
حدالدت ( ) Theftبرتر ریرد و اندانزه دتکاور تم س حری ماصدددل نمود تیو بایو زوب فوق در حالت
( )Fireتن یم ود.
رکش تنظیم زکن های بی سیم  5الی  ، 8به حالت سرقت یا حریق :
برتی تن یم زوب مورد ن ر تباوت وترد منوی دسداها دو حا کو زوب مورد ن ر بیمیم تز مار 21
تلی  24رت تناخاب نمایو کو  21مربوط به زوب  -5کو  22مربوط به زوب  – 6کو  23مربوط به زوب
 – 7کو  24مربوط به زوب  8بیمیم می با و .
پس تز وترد کردب کدو مورد ن ر دکمده  6رت بزنیدو حر
ظاهر می ود با فشار مجود دکمه  6حر
 6حر

 Noneبه مینای غیر فیا بودب تین ویژری

 Theftبه مینای (سربت) ظاهر و و با فشار مجود دکمه

 Fireبه مینای (حری ) ظاهر می ود ما می توتنیو حالت مورد ن ر رت تناخاب نماییو.
 

محل قرار دادن سیم کارت
محل سیم کارت دستگاه در برد کف دستگاه قرار دارد .دستگاه را باز کنید در سمت راست
برد ،خشاب سیم کارت وجود دارد حال دکمه زردرنگ را به سمت داخل به آرامی فشار
داده ،سپس خشاب سیم کارت را به سمت بیرون کشیده ،حال سیم کارت را با رعایت جهت
آن گذاشته و سپس در جای خود قرار دهید.
توجه و اخطار :
ضمناًسیم کسرً مسرد نسر قسمتمنیس دسرتسا نًس غ قسفعًلسبًشمت ساًف سی کسرً مس
ناخلسنیم اً سبًدتسفًمتسرقسودر س ً سدًسراًب سبًشمتسم لساگسوشاش دسی کسرً مس س
نی اً ساًف سی کسرً مس اس ًکسرنًد ت .س
همکار گرامی هنگام قرار دادن یا برداشتن سیم کارت ،حتماً برق و باطری دستگاه قطع
باشد در غیر این صورت دستگاه آسیب دیده و شامل گارانتی نمی باشد
نحوه وصل کردن سیم های مربوطه ،به ترمینال های داخل دستگاه
-BAT+

باطری حداکثر  1/1آمپر را با رعایت جهت مثبت ک من ی به این ترمینای متصل ن ایید.

-AUX+

تغذیه  ،چشم ها ک سنمور ها را با رعایت جهت مثبت ک من ی به این ترمینای متصل ن ایید.

SP
-SIR+
DOOR OPEN

بلندگوی بیرکنی حداکثر  15کات به این ترمینای متصل ن ایید.
آژیر داخلی ک سیرن اماکن را با رعایت جهت مثبت ک من ی به این ترمینای متصل ن ایید.
این ترمینهای کیهه در بهازکن ک کنتری کسههایل برقی می باشههد حالت پیش فرض آن در باز کن
(لحظه ای) می باشهد در رهورتی که بخواهید کیهه کنتری کسهایل برقی است اده کنید کارد منوی
دسههتگاه شههده کد  11را کارد کرده ک با فشههار یه بار دک ه  ، ENTERگزینه  Leve 1را انتخاب
ن ایید .ض ناً این ترمینای مانند یه کلید ع ل می کند ک دارای هیچ گونه خرکجی کلتاژ ن ی باشد.

Z1-Z2-Z3-Z4

این دسهتگاه دارای  1زکن باسهیم ممهتقل می باشد که کیهه فرمان های چشم ها یا سنمور ها مورد
است ا ده قرار می گیرد چنانچه بیش از یه چشم به هر زکن متصل ن ایید باید فرمان کلیه چشم ها را
با هم سری کرده ک زکن مورد نظر متصل ن ایید .

Z5-Z6-Z7-Z8

این دسهتگاه دارای  1زکن بی سهیم می باشد که کیهه چشم  ،سنمور  ،مگنت ک دتشتور بیمیم مورد
است اده قرار می گیرد جهت ست کردن سنمور های بی سیم به دستگاه به ر حه  1مراجعه کنید.


همکار گرامی در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی در مورد دستگاه با
شماره  19055107611تماس حاصل نمایید .
ساعات تماس صبح ها از ساعت 9الی  13و بعداز ظهر از ساعت  06/11الی 10
در غیر این ساعات به تماس ها پاسخ داده نمی شود

 

روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از ست کردن( فرکانس ( 105
H

روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم

سمت  Lجامپر

A1
A2
A3

 D1در سمت  Lقرار می گیرد جامپر  D2در سمت  Hو جامپر  D3در سمت  Lقرار
بگیرد و از جامپر های ( A0الی  )A7را به صییورت دلاواه و متفاوت بچینید ٫سییپس
باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنما مگنت را ست کنید.

A4
A5
A6
A7
D0
D1

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم فایروال و  Mscoو : STEEL BAT

D2

جهت کد دهی چشیم بی سیم الزم است جامپر های  D0-D1-D2-D3بسته شود٫
در سیمت  Hجامپر  D2در سمت

N

A0

جهت کد دادن مگنت بی سیییم جامپرهای D0تا  D3باید بسییته شییود جامپر  D0در

جامپر  D0در سمت  HجامپرD1

L

D3

L
N
H

 Lو جامپر  D3در سییمت  Hقرار
گیرد و الباقی جامپر ها به صییورت دلاواه و متفاوت بچینید ٫چشییم را روشییو نموده حال طبق دفترچه راهنما
چشم را با دستگاه ست نمایید.
A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

D0

D1

D2

D3

روش تنظیم جامپر های دتکتور بی سیم فایروال و  Mscoو :: STEELBAT

جهت کد دهی دتکتور بی سیییم
الزم اسیییت جیامپر های  D0الی
N
H
 D3بسیییته شیییود جامپر  D0در
D3
D2
D1
D0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
حالت  Hجامپر  D1در حالت H
جامپر  D2در حالت  Lو جامپر  D3در حالت  Hقرار بگیرد و جامپر های ( A0الی  )A7به صورت دلاواه و
متفاوت چیده شود.دتکتور را روشو نموده و طبق دفترچه راهنما دتکتور را با دستگاه ست نمایید.
L

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 نمای ید
متمتاب قبتل از ستتت کردن بتایتد عالوه برتنظیم جتامپر هتای  D0تتا  D3جتامپر های
 A0تا  A7هر چشتم 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 ،
ستنستور چشتم یا مگنتی را به دستتگاه ست کرده اید باید مطابق صفحه  1سنسور های
بی سیم ن زون را مذف کرده و پس از تغییر جامپرها مجدد ست نمایید ضمناب پس از ست
کردن چشم بی سیم  ،چشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس چشم بعدی را ست نمایید.

 

برخی از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه
مجهز به سیستم حفاظت  : spدرصورت قطع شدن سیم بلندگوی بیرونی یا سوختن آن ،آژیر داخلی ،سیرن و تلفن کننده فعال می گردد

گزارش فعال یا غیرفعال کردن هر قسمت به صورت مجزا (اطالع رسانی از طریق ) SMS
مفاظت  ،فعال یا غیر فعال کردن سه منطقه مختلف به صورت مجزا تنها با یک دستگاه
فعال یا غیر فعال کردن یک وسیله برقی و باز کردن درب منزل توسط  SMSو ریموت
ارسال  SMSمحرمانه جهت ورود و خروج غیر مجاز افراد دارای ریموت ،به مدیر مربوطه
شارژ سیم کارت از ر اه دور به وسیله ) SMSپشتیبانی از کلیه سیم کارت های موجود(
تغییر مالت  Normal openو  Normal closeبرای کلیه زون های با سیم
نمایش وضعیت سیم کارت (اطالع از داشتن پوشش شبکه یا عدم پوشش شبکه)
مافظه تلفن کننده سخنگو با قابلیت انتخاب مالت تماس یا ارسال SMS
ذخیره سازی دستگاه بی سیم(چشم،دتکتورو مگنت بی سیم)برای هر زون مجزا
دارای  زون با سیم و بی سیم قابل تفکیک برای سه منطقه به صورت مجزا
ارسال  SMSدوره ای ماوی میزان اعتبار شارژ سیم کارت از  الی  روز
اعالم هشدارقطع و وصل برق توسط، SMSتماس و الرم با تغییر ساعت دلخواه
دریافت کد امنیتی و شناسایی برای هر ریموت ،ارائه شده توسط دستگاه
قابلیت تبدیل هر زون به زون دینگ دانگ ،ساعته،تاخیری و فوری
دارای چند پیام متنی متفاوت و قابلیت تغییر متن پیام)(SMS
دارای دو مالت  MODEکاری مجزا Mode1 –Mode2
ضبط پیام به مدت  ثانیه جهت اعالم سرقت
اعالم زون تحریک شده توسط SMS
دارای نمایشگر( LCDبا نور بی)
شارژ سیم کارت از طریق Kay Pad
تعریف هر زون به عنوان مریق یا سرقت
مشاهده میزان شارژ سیم کارت از طریق Kay Pad
و دارای دهها امکانات امنیتی منحصر به فرد دیگر

 

