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قبل از نصب سیستم و یا قبل از تماس با بخش فنی شرکت لطفا موارد زیر را حتما مطالعه کنیذ
چؾوی ُای تیغین تؼضی ّلتِا کاس ًوی کٌٌذ ّ یا تؼذ اص هذتی اص کاس هی افتٌذ ؟
خیش ,چؾوی ُای تیغین ُگضا ُْؽوٌذ تْدٍ ّ جِت افضایؼ عْل ػوشتاتشی داسای لاتلیت ُ standbyغتٌذ تَ عْسی کَ پظ اص  3تاس هؾاُذٍ حشکت
دس هحیظ تؾخیص هی دٌُذ کَ کغی دس هحیظ تْدٍ ّ دیگش ػول ًوی کٌٌذ .اگش  05ثاًیَ حشکتی دس هحیظ ًثاؽذ چؾوی ُا اص  standbyخاسج ؽذٍ ّ
هجذدا تا اّلیي ّ کْچکتشیي حشکت تالفاصلَ ػول هی کٌٌذ .لزا تشای تغت چؾوی ُا تؼذ اص  05ثاًیَ هماتل چؾوی ُا سفتَ ّ تغت کٌیذ
آیا دصدگیشُای ُگضا عیگٌال خغا داسد ؟
خیش ,دصدگیش ُای تیغین ُگضا تا داسا یْدى فشکاًظ تاال (  933.4هگاُشتض) تَ ُیچ ّجَ آژیش خغا ًذاؽتَ ّ ایي هِوتشیي ّیژگی ّ توایض ایي دصدگیشُا
ًغثت تَ هْاسد هؾاتَ هْجْد دس تاصاس هی تاؽذ .دس دصدگیش ُای  hexaتَ چٌذ دلثل هوکي اعت آالسم داؽتَ تاؽین  -1 :هوکي اعت کَ تاتشی یکی اص
عٌغْس ُا سّتَ اتوام تاؽذ کَ دس ایي صْست صهاًی کَ دعتگاٍ سا فؼال هی کٌیذ تْق ُای هوتذ ّ یا آژیش هیضًذ  -2 .گاُی هوکي اعت کَ دعتگاٍ
آالسم تضًذ کَ ایي تخاعش ّجْد حشکت دس جلْی چؾوی ُا هی تاؽذ تؼٌْاى هثال  :حشکت پشدٍ یا حشکت جاًْساى هْری (هْػ ,پشّاص ,عْعک ّ -3 )..
اگش خظ تلفٌی کَ تَ دعتگاٍ ّصل اعت لغغ ؽْد دعتگاٍ ؽشّع آالسم هیضًذ -9 .اگش لغغ تشق ّ تا ًْعاًات تشق سخ دُذ دعتگاٍ آالسم هیضًذ.
عْل ػوش تاتشی عٌغْس ُای دصدگیش تیغین چَ هذت هی تاؽذ؟
ػوش تاتشی کتاتی چؾوی تیغین ُگضا تَ ػلت داسا تْدى ّیژگی  standbyتیي  6تا  4هاٍ هی تاؽذ.
ػوش تاتشی داخلی عٌغْس دّد ّ ضشتَ تیغین تاالی یک عال هی تاؽذ
تشد عٌغْسُای تیغین دصدگیش چمذس هی تاؽذ؟
 -1تشد چؾوی تیغین ّ عٌغْس دسب ّ پٌجشٍ ُگضا  05هتش ًغثت تَ دعتگاٍ هشکضی هی تاؽذ .کَ دس عاختواى ُای تلٌذ تا  9عثمَ تاال ّ پاییي
ًغثت تَ پٌل جْاب هی دُذ .دس صْست ًیاص تَ تشد تیؾتش تا  955هتش هی تْاى اص دعتگاٍ تمْیت کٌٌذٍ اهْاج اعتفادٍ کشد.
 -2تشد عٌغْسُای دّد ,گاص ,ضشتَ ّ عایش عٌغْسُای فالذ آًتي خاسجی تمشیثا  95هتش ّ یا  2عثمَ هی تاؽذ.
دس هْاسد ًیاص تَ تشد تاالتش هی تْاى اص تمْیت کٌٌذٍ ّ یا سیپیتش عیگٌال اعتفادٍ کشد کَ تا لشاس دادى یک سیپیتش دس یک هکاى تشد هفیذ تواهی عٌغْس ُای
هْجْد دس آى هکاى تا  055هتش افضایؼ پیذا هی کٌذ.
چشا دعتگاٍ پیاهک اسعال ًوی کٌذ؟
 -1عین کاست ًثایذ سهض یا پیي کذ داؽتَ تاؽذ  -2اهکاى داسد عین کاستی کَ دس داخل دعتگاٍ اعت ؽاسژ ًذاؽتَ تاؽذ -3 .اهکاى داسد عین کاست دس
آى هٌغمَ آًتي ًذُذ -9 .اهکاى داسد  SMSتشای تؼشیف ًؾذٍ تاؽذ یا هشاحل تؼشیف  SMSتَ دسعتی اجشا ًؾذٍ تاؽذً .کتَ  :دس هذل  G 245تشای
اسعال  SMSتایذ ؽواسٍ هْتایلی کَ تَ آى لشاس اعت  SMSاسعال ؽْد تذّى صفش ّاسد ؽْد تؼٌْاى هثال  :54365029046دس ایي صْست  SMSتشای ایي
ؽواسٍ تلفي اسعال هی ؽْد.
چشا ّلتی تا دعتگاٍ تواط هی گیشین تَ دعتگاٍ ّصل ًوی ؽْین ؟
 – 1اگش خغی کَ تَ دعتگاٍ ّصل ؽذٍ تاؽذ اص ًْع آًالْگ ّ یا لذیوی تاؽذ ایي استثاط تشلشاس ًوی ؽْد ّلی دعتگاٍ تا ؽوا دس صهاى خغش تواط هی
گیشد .
 – 2اگش تش سّی خغی کَ تَ دعتگاٍ ّصل کشدٍ این  ADSLداؽتَ تاؽین تخاعش ًْیضی کَ  ADSLتش سّی خظ ایجاد هیکٌذ ایي اهکاى ّجْد داسد کَ ؽوا
تَ دعتگاٍ صًگ تشًیذ ّ تا دعتگاٍ استثاط تشلشاس ًکٌیذ.
ًکتَ  :دس هذل  205اگش ًکات تاال سػایت ؽذ ّ ؽوا تا دعتگاٍ تواط گشفتیذ ّلی تاص ُن استثاط تیي ؽوا ّ دعتگاٍ تش لشاس ًؾذ تؼذاد صًگ ُایی کَ تایذ
تخْسد تا تَ دعتگاٍ ّصل ؽْین سا تایذ کن کٌین ّ تش سّی  1صًگ گزاؽتَ
اگش تاتشی عٌغْس ُا سّتَ اتوام تاؽذ چگًَْ هتْجَ هی ؽْین؟
 - 1اگش تاتشی عٌغْس ُای حشکتی سّتَ اتوام تاؽذ خْد عٌغْس تصْست هوتذ چؾوک لشهض هیضًذ ّ یا دس هذل ُای  LCDداس آدسط دلیك ّ ػالهت
توام ؽذى تاتشی تش سّی ً LCDوایاى هیؾْد  .تا ؽٌیذى صذای تْق تَ صْست " تك تك  " ...دس دعتگاُِای LCDداس تایذ تاتشی عٌغْسُا تؼْیض ؽْد
 -2اگش عٌغْس دّد تاؽذ خْد عٌغْس تْق هوتذ هیضًذ ّ تش سّی  LCDخْد دعتگاٍ ُن آدسط دلیك عٌغْس تَ ُوشاٍ ػالهت توام ؽذى تاتشی ًوایاى
هی ؽْد.
 -3اگش تاتشی عٌغْس ُا توام ؽْد تَ هحض ایٌکَ دعتگاٍ سا فؼال کٌیذم خْد دعتگاٍ تْق هوتذ هیضًذ.
چشا دس هذل ُای  LCDداس دعتگاٍ صهاًی کَ فؼال هیؾْد آالسم ًویضًذ ّلی تواط هیگیشد؟
دس ایي حالت آژیش دعتگاٍ غیش فؼال تْدٍ ّ تشای فؼال کشدى آى تایذ دکوَ  #سا  2ثاًیَ ًگَ داسیذ.
چگًَْ هیتْاى آژیش خاسجی تَ دصدگیش ُا ّصل کشد؟
تَ ایي ًکتَ تایذ تْجَ کشد کَ تشای اتصال تلٌذگْی اضافی تَ دصدگیشُا حتوا تایذ اص تشد آژیش اعتفادٍ کشد.
اص تشهیٌال هثثت تش سّی تشد آژیش تَ تشهیٌال  SIRENدس لغوت پؾت دصدگیش ّصل هیکٌین تَ ُویي تشتیة اص تشهیٌال هٌفی تش سّی تشد تَ تشهیٌال  GNDدس
پؾت دصدگیش  .تؼذ اص لغوت  SPEAKERتش سّی تشد آژیش تَ تلٌذ گْی خاسجی ّصل هیکٌین.
دصدگیش تَ ٌُگام لغغ تشق آژیش هی صًذ؟
تشای اهٌیت تاالتش عیغتن هی تْاى ُؾذاس دعتگاٍ تَ ٌُگام لغغ تشق سا فؼال ًوْد .دس صْست ػذم ًیاص تَ ُؾذاس لغغ تشق تَ صْست صیش ػول کٌیذ:
 -1دس دعتگاٍ هذل  205دکوَ  SETسا صدٍ ,آداپتْس دصدگیش سا کؾیذٍ ّ پظ اص صذای تْق دکوَ  CLEARسا تضًیذ
 -2دس دعتگاٍ ُای عشی  245دس لغوت تٌظیوات ػذد هشتْط تَ کذ  19سا صفش کٌیذ:
PROG 5 19 # PROG 123456
دصدگیش تَ ٌُگام لغغ تلفي آژیش هی صًذ
تشای اهٌیت تاالتش عیغتن ُؾذاس دعتگاٍ تَ ٌُگام لغغ تلفي فؼال هی تاؽذ .دس صْست ػذم ًیاص تَ ُؾذاس لغغ تلفي تَ صْست صیش ػول کٌیذ:
PROG 5 16 # PROG 123456
دس لغوت تٌظیوات ػذد هشتْط تَ کذ  16سا صفش کٌیذ:
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قابلیت ّا:

 دستگبُ وبهال سخٌگَ وِ توبهی هشاحل ًصت ٍ ساُ اًذاصی سا ثِ صَست سبدُ ٍ ثِ صثبى اًگلیسی آهَصش هی دّذ.
 داسای  LCDثب ًَس آثی وِ توبهی تٌظیوبت دستگبُ اص ایي ؼشیك لبثل هطبّذُ هی ثبضذ.

 اهىبى وٌتشل  85حبدثِ ثِ ٍلَع پیَستِ دس حبفظِ دستگبُ  :ثِ ػٌَاى هثبل دس تبسیخ  2009.03.20سبػت  22:33سٌسَس
ضوبسُ  3دس صٍى  2دستگبُ فؼبل ضذُ است.
 اهىبى ظجػ  12ثبًیِ پیغبم صَتی ثشای تلفي وٌٌذُ َّضوٌذ دستگبُ
 لبثلیت هطبّذُ ضوبسُ صٍى ٍ ضوبسُ سٌسَس تحشیه ضذُ ثشسٍی  LCDدستگبُ
 لبثلیت فؼبل/غیشفؼبل وشدى ّش صٍى ثِ صَست جذاگبًِ

 لبثلیت تؼشیف وشدى ّش صٍى ثِ صَست جذاگبًِ ثِ ػٌَاى صٍى  24سبػتِ ,صٍى تبخیشی ثِ ٌّگبم ٍسٍد ,صٍى تبخیشثِ ٌّگبم
خشٍج ٍ صٍى چبین

 اهىبى فؼبل/غیشفؼبل وشدى دصدگیش ٍ ضٌیذى صذای هحیػ ٍ هىبلوِ دٍؼشفِ ثب هحیػ اصساُ دٍس اص ؼشیك خػ تلفي ٍ یب
تلفي ّوشاُ
ّ طذاس ظؼیف ضذى ثبتشی ّش سٌسَس
 ثبتشی لبثل ضبسط داخلی دستگبُ ثب لبثلیت وبس ثِ هذت  24سبػت ثِ ٌّگبم لؽغ ثشق دس حبلت standby

 لبثلیت وٌتشل هىبى ّبی هْن ٍ یب هٌبصلی وِ افشاد پیش ٍ یب ثیوبس دس آى صًذگی هی وٌٌذ ,اگش ثیص اص هذت صهبى تبییي ضذُ
حشوتی دس هحیػ ًجبضذ سیستن اص ؼشیك تلفي اؼالع سسبًی هی وٌذ.

 لبثلیت اسسبل  ٍ SMSگشفتي توبس ثب ضوبسُ ّبی تؼشیف ضذُ ثِ ٌّگبم فؼبل ضذى دستگبُ اص ؼشیك سین وبست ٍ ثیبى
وشدى ضوبسُ صٍى فؼبل ضذُ
دکوِ ّای رٍی پٌل هرکسی:
فؼبل وشدى دستگبُ ثِ ؼَس وبهل ٍ یب تؼذادی اص صٍى ّب Arm:
ثشًبهِ سیضی دستگبُ PROG:
پبن وشدى ٍ یب چه وشدى سٌسَس Del/Sensor:
غیشفؼبل وشدى دستگبُ ٍ یب هطبّذُ اتفبلبت رخیشُ ضذُ دس حبفظِ دستگبُ Event/Disarm:
فؼبل ٍ یب غیشفؼبل وشدى حبلت سخٌگَی دستگبُ * ( voice) :
( اگشثِ هذت 2ثبًیِ ًگِ داسیذ اؼالػبت هشثَغ ثِ اسسبل پیبم وَتبُ هطبّذُ هی ضَد).
اسسبل سیگٌبل ثِ آطیش ثیسین 9 (RF out) :
ظجػ ٍ ضٌَد پیغبم ثشای تلفي وٌٌذُ دستگبُ 0 ( OGM):
ثشای اًجبم تست ساُ سفتي ایي دووِ سا فطبس دّیذ # :
( ثشای آطیش صدى ثب ٍ یب ثذٍى صذا ثَدى سیستن ثِ ٌّگبم ایجبدخؽش ایي دووِ سا فطبسدادُ ٍ  2ثبًیِ ًگبُ داسیذ).

رلِ ّای پشت دستگاُ:
سین هٌفی( )-هشثَغ ثِ ثشق دستگبُ  ,آطیش ٍ سٌسَسّبی ثبسین GND:
سین هغضی ( )+هشثَغ ثِ سٌسَس ّبی ثبسین L1~7:
سین هشثَغ ثِ چشاؽ هخصَظ فعبی ثیشٍى Lamp:
ٍسٍدی ثشق ٍ 12لت دستگبُ +12V:
خشٍجی ٍ 12لت ثشای آطیش SIREN:
* اتصبل آطیش ثبسین ثِ پٌل  :سین هثجت آطیش(سًگ لشهض) سا ثِ  ٍ sirenسین هٌفی ( هطىی) سا ثِ  GNDهتصل وٌیذ.

* اتصبل سٌسَس ثبسین ثِ پٌلً :ىتِ هْن دس ایي صهیٌِ ایي است وِ تغزیِ سٌسَسّب سا ثبیذ جذاگبًِ ٍاصیه آداپتَس ٍ 12لت
فشاّن ًوَد .سپس سین تحشیه هثجت سٌسَس ساثِ  ٍ L1سین هٌفی سا ثِ  GNBهتصل وٌیذ .سٌسَسّبی ثؼذی سا
هی تَاى ثِ  L2تب ٍ L7صل وشد .تؼشیف سٌسَسّبی ثبسین ثشای دستگبُ هبًٌذ تؼشیف سٌسَسّبی ثیسین هی ثبضذ.
ًکات هْن :
 - 1خَاّطوٌذاست ولیِ هشاحل ًصت ٍ ساُ اًذاصی سا ثِ تشتیت ٍ تب هشحلِ آخش اصسٍی ایي دفتشچِ اًجبم دّیذ.
 -2دستَسات ٍ ثشًبهِ ّب سا اص ساست ثِ چپ اجشا وٌیذ( .ػالهت  +دس ثشًبهِ ّب فمػ ثشای جذاوشدى وبساوتشّب اص یىذیگش هی ثبضذ)
 - 3چطوی ثیسین ّگضا داسای لبثلیت  standbyثَدُ یؼٌی پس اص هطبّذُ  3حشوت هتَالی چطوی ثشای ًگبُ داضتي ثبتشی
داخلی خَد خبهَش ضذُ ٍ سیگٌبلی ثِ دستگبُ اسسبل ًوی وٌذ ٍ پس اص  50ثبًیِ ثِ حبلت اٍلیِ ٍ سشیغ خَدثبص هی گشدد.
 - 4ثِ ٌّگبم لشاسدادى سین وبست ثشسٍی دستگبُ پس اص  30ثبًیِ ػالهت آًتي دسسوت چپ LCDپٌل ظبّشهیطَد.
 - 5تب صهبًی وِ ضوبسُ تلفي ثشای سیستن تؼشیف ًىشدُ ثبضیذ دستگبُ ثِ ٌّگبم آالسم فمػ  5ثبًیِ آطیش هی صًذ.
 -6چٌبًچِ ثبتشی سٌسَسی ظؼیف ضَد آى سٌسَس ایذُ آل ػول ًخَاّذوشد ٍهوىي است ثِ دستگبُ سیگٌبل خؽباسسبل وٌذ.
لزا ثبتشی سٌسَسّب ساثِ هحط اسسبل پیغبم  Low Batteryثشسٍی دستگبُ تؼَیط وٌیذ(ثبتشی جذیذ alkalineثبضذ)
 - 7آیب سیستن خَدثِ خَد آطیش هی صًذ ؟ ثب تَجِ ثِ سبثمِ فشٍش  6سبلِ ایي دستگبُ ّبدسایشاى تجشثِ ًطبى دادُ وِ سیستن
ثِ ّیچ ٍ جِ آطیشخؽب ًذاسد .دسصَستی وِ ثبچٌیي هَسدی هَاجِ ضذیذ -1 :چه وٌیذوِ سٌسَسّب ثشسٍی صٍى 4تب 6تؼشیف
ضذُ ثبضذ  -2اص ػذم ٍجَد حشوت دسهمبثل چطوی ّب هؽوئي ضَیذ - 3دستگبُ ثِ ٌّگبم لؽغ ثشق ٍیب تلفي آطیشهی
صًذ.وِ دسغیشصَست ػذم ًیبصثِ ایي  optionهی تَاًیذدسلسوت تٌظیوبت سیستن ایي 2هَسد سا غیشفؼبل وٌیذ.
ٌّ - 8گبهی وِ دستگبُ فؼبل ضذُ ٍ ثِ ضوبسُ ضوب صًگ صد ضوب پس اص ضٌیذى پیغبم ظجػ ضذُ ثشای وٌتشل تلفٌی سیستن
ثبیذ اثتذا * سا ثشسٍی گَضی تلفي خَد فطبسدادُ تب دستگبُ ضوبسُ صٍى ٍسٌسَس تحشیه ضذُ ساثِ ضوب ثگَیذ سپس ثبصدى
دووِ  1هی تَاى صذای هحیػ سا ضٌیذ ,دووِ  2ثبهحیػ صحجت وشد ,دووِ 6آطیشسالؽغ ًوَدٍ دووِ 8سیستن ساغیشفؼبل وشد
 - 9ثشای ثی صذا ( )silentثَدى دستگبُ ثِ ٌّگبم خؽش دووِ  #ثِ هذت  2ثبًیِ ًگبُ داسیذ .ثشای آطیش صدى دستگبُ ثِ ٌّگبم
خؽش ّویي وبسسااًجبم دّیذ تب تصَیش یه ثلٌذگَ دس سوت ثبالی چپ  LCDدصدگیش ظبّشضَد.
- 10ثشای فؼبل وشدى حبلت سخٌگَی دستگبُ ولیذ  PROGسا  2ثبًیِ ًگبُ داسیذ.

هراحل ًصب ٍ راُ اًذازی ( کلیِ دستَرات را از راست بِ چپ اجرا کٌیذ):
اثتذا دس صَست توبیل سین وبست سا دس داخل دستگبُ لشاسدادُ  ,آًتي دستگبُ سا ثستِ ٍ سپس دستگبُ سا سٍضي وٌیذ,
 - 1تؼشیف سیوَت ّب:
 + PROGسهض دستگبُ +صدى دووِ لفل ثبص سٍی سیوَت +ػذد صفشPROG +
( سهض اٍلیِ دستگبُ  123456ثَدُ وِ لبثل تغییش هی ثبضذ)
 - 2تؼشیف سٌسَسّب:
ًىتِ هْن  :چطوی ّب ٍ سٌسَسدسٍپٌجشُ سا ثشای صٍى  4تب  ٍ 6سٌسَس دٍد,گبص ٍ ظشثِ سا ثشای صٍى  2ٍ1تؼشیف وٌیذ.
 + PROGسهض دستگبُ +یه ثبس تحشیه سٌسَس هشثَؼِ  +ضوبسُ صٍىPROG +

 - 3تؼشیف ًَع صٍى:
 + PROGسهض دستگبُ + * +ضوبسُ صٍى هَسدًظشًَ +ع صٍى ثِ ضشح صیش ثباسلبم صفشٍیه تؼشیف ضذُ PROG +
Zone 1001001
اگش سلن اٍل اصسوت چپ یه ثبضذ :صٍى هشالجت  1فؼبل ضذُ ٍاگشصفشثبضذ صٍى هشالجت غیشفؼبل هی ضَد.
اگش سلن دٍم اصسوت چپ یه ثبضذ :صٍى ثب تبخیش دس خشٍج فؼبل ضذُ ٍ اگش صفش ثبضذ غیشفؼبل هی ضَد.
اگش سلن سَم اصسوت چپ یه ثبضذ :صٍى ثب تبخیش دس خشٍج فؼبل ضذُ ٍ اگش صفش ثبضذ غیشفؼبل هی ضَد.
اگش سلن چْبسم اصسوت چپ یه ثبضذ :صٍى  24سبػتِ فؼبل ضذُ ٍ اگش صفش ثبضذ غیشفؼبل هی ضَد.
اگش سلن پٌجن اصسوت چپ یه ثبضذ :صٍى ثِ ٌّگبم آالسم آطیشهی صًذ ٍ اگش صفش ثبضذ غیشفؼبل هی ضَد.
اگش سلن ضطن یه ثبضذ :صٍى توبم هسلح فؼبل ضذُ ٍ اگش صفش ثبضذ صٍى ثِ صَست  Partهسلح هی ضَد.
اگش سلن ّفتن یه ثبضذ :دس داخل صٍى سٌسَس ٍجَد داسد ٍ اگش صفش ثبضذ صٍى فبلذ سٌسَس هی ثبضذ.
ثب تَجِ ثِ تٌظیوبت اٍلیِ وبسخبًِ ّش یه اص  8صٍى دستگبُ ثِ صَست صیش تؼشیف ضذُ است وِ لبثل تغییش ٍ ثشًبهِ سیضی
هجذد هی ثبضذ:
صٍى  :1صٍى  24سبػتِ (سٌسَس ظشثِ ,دٍد ٍ گبص) صٍى  :2صٍى  24سبػتِ ولیذ پٌیه
صٍى4تب :6صٍى هؼوَلی( چطوی ٍسٌسَسدس)
صٍى :3صٍى ثب تبخیش دس ٍسٍد ٍ خشٍج
صٍى :7صٍى ٍسٍدی( سٌسَسّبی  )part timeصٍى  : 8صٍى هشالجت()watchdog
 - 4تؼشیف ضوبسُ تلفي ثشای دستگبُ:
تعریف شوارُ تلفي اٍل + PROG :رهس دستگاُ + # + * +عذد یک  +شوارُ تلفيPROG +
تؼشیف ضوبسُ تلفي چْبسم + PROG :سهض دستگبُ + # + * +ػذد  + 4ضوبسُ تلفي چْبسمPROG +
 - 5پبن وشدى سیوَت ٍ یب سٌسَس:
پبن وشدى سیوَت + DEL :سهض دستگبُ +ػذد صفش  +ضوبسُ سیوَت هَسد ًظشDEL +
پبن وشدى سٌسَس + DEL :سهض دستگبُ +ضوبسُ صٍى +ضوبسُ سٌسَس هَسد ًظش DEL +
 -6ظجػ پیغبم ثشای تلفي وٌٌذُ دستگبُ:
اثتذا دووِ  OGMسا ثِ هذت  2ثبًیِ ًگِ داضتِ تب ػجبست  COPYثشسٍی  LCDظبّش ضَد سپس پیغبم سا دس 12
ثبًیِ ثیبى وٌیذ .ثب صدى ّویي دووِ هی تَاى پیغبم ظجػ ضذُ سا ضٌیذ.

تٌظیوات دستگاُ:

 + PROGسهض دستگبُ + # +ػذد  00تب PROG + 16

 : 01هذت صهبى تبخیش دس ٌّگبم خشٍج وِ یه ػذد دٍ سلوی هی ثبضذ .دس حبلت اٍلیِ دستگبُ  04ثَدُ وِ هؼبدل  5ثشاثش
آى یؼٌی  20ثبًیِ هی ثبضذ.
 : 02هذت صهبى تبخیش دس ٌّگبم ٍسٍد وِ یه ػذد دٍ سلوی هی ثبضذ .دس حبلت اٍلیِ دستگبُ  06ثَدُ وِ هؼبدل  5ثشاثش
آى یؼٌی  30ثبًیِ هی ثبضذ.
 :03هذت صهبى آطیش ثَدُ وِ یه ػذد دٍ سلوی هی ثبضذ .دس حبلت اٍلیِ دستگبُ  06ثَدُ وِ هؼبدل  20ثشاثش آى یؼٌی
 120ثبًیِ هی ثبضذ (.ثِ ػٌَاى هثبل  3دلیمِ آطیش :ػذد )09
 :04هذت صهبى هشالجت (  : ) watchdogحبلت اٍلیِ وبسخبًِ  12سبػت هی ثبضذ.
 :05هذت صهبى ضشٍع ٍ یب پبیبى هشالجت :حبلت اٍلیِ اص  8تب  20ضت هی ثبضذ.
 :06تٌظین صهبى فؼبل ضذى سیستن :ثب صدى * یب  #سبػت هَسد ًظش سا تٌظین وٌیذ
 1زون مراقبت یا  : watchdogزون مراقبت از افراد پیر و بیمار

 :07تٌظین صهبى غیش فؼبل ضذى سیستن :ثب صدى * یب  #سبػت هَسد ًظش سا تٌظین وٌیذ
 :08تٌظین تبسیخ ٍ سبػت دستگبُ
 :09تغییش سهض دستگبُ
 :10تٌظین تؼذاد صًگ ّبی تلفي لجل اص ٍصل ضذى ثِ تلفي وٌٌذُ دستگبُ
 :11ثشای ایٌىِ آطیشخبسجی دصدگیش ثِ ٌّگبم فؼبل/غیشفؼبل وشدى آطیش ثضًذ :0 :آطیش خبهَش ثبضذ  :1آطیش سٍضي ثبضذ
 :1استجبغ
 :12استجبغ دٍؼشفِ ثب هحیػ اصؼشیك تلفي :0 :ػذم استجبغ
ّ :1طذاس ثذّذ
ّ :14طذاس ثِ ٌّگبم لؽغ ثشقّ :0 :طذاس ًذّذ
 :15تبخیش دس خشٍج ثب ثَق ّوشاُ ثبضذً :0 :جبضذ  :1ثب ثَق ّوشاُ ثبضذ
ّ :1طذاس ثذّذ
ّ :16طذاس ثِ ٌّگبم لؽغ تلفيّ :0 :طذاس ًذّذ
تٌظیوات هخصَص بِ یک سٌسَر خاص:
 + DELسهض +ضوبسُ صٍى هَسد ًظش +ضوبسُ سٌسَس هَسدًظش +تغییشاسلبم صفش ٍ یه PROG +
ZONE 3 2 0101
 اگش سلن اٍل اصسوت چپ یه ثبضذ اگش سلن دٍم اصسوت چپ یه ثبضذ ٍلتی دستگبُ غیش فؼبل است سٌسَس ثِ ػٌَاى صًگ دسة ػول هی وٌذ اگش سلن سَم اصسوت چپ یه ثبضذ ٍلتی دستگبُ ثب سیوَت فؼبل/غیشفؼبل هی ضَد آطیش ثِ صذا دس آیذ ٍ اگش صفش ثبضذآطیش ثِ صذا دس ًیبیذ.
 اگش سلن چْبسم اصسوت چپ یه ثبضذ ّطذاس ظؼیف ضذى ثبتشی سٌسَس هشثَؼِ فؼبل ثَدُ ٍ اگش صفش ثبضذ دستگبُ ثٌِّگبم ظؼیف ضذى ثبتشی سٌسَس ّطذاسی ًوی دّذ.
فعال ٍ یا غیر فعال کردى دستگاُ:
* فؼبل وشدى دستگبُ  - 1 :لفل ثستِ سٍی سیوَت  - 2دووِ  ARMسٍی پٌل  -3توبس تلفٌی  - 4اسسبل SMS
* غیشفؼبل وشدى دستگبُ  - 1:لفل ثبص سٍی سیوَت  - 2دووِ  DISARMسٍی پٌل  - 3توبس تلفٌی  - 4اسسبل SMS
* تؼشیف وشدى تؼذادی اص صٍى ّب :ثب صدى دووِ سٍی سیوَت ٍیب ًگبُ داضتي دووِ  ARMثِ هذت  2ثبًیِ فمػ صٍى
ّبیی وِ ثِ صَست  partتؼشیف ضذُ اًذ فؼبل هی ضًَذ.
* ثشای فؼبل وشدى فمػ یه صٍى هی تَاى ضوبسُ آى صٍى ٍ سپس دووِ  ARMسٍی پٌل سا فطبسداد.
غیر فعال کردى پیغام ضعیف شذى سٌسَرّا ازرٍی صفحِ :LCD
الف  -تؼَیط ثبتشی سٌسَس هَسد ًظش
ة  -ثب صدى یه ثبس دووِ ثبص سٍی سیوَت وٌتشلش ّطذاس ظؼیف ضذى ثبتشی ثشای یه سبػت لؽغ هی ضَد.
ج  + DEL -سهض+ضوبسُ صٍى هَسد ًظش+ضوبسُ سٌسَس هَسدًظش+صفشوشدى سلن چْبسم اص سوت چپ+یه دووِ سٍی سیوَت وٌتشلش

*** بازگرداًذى دستگاُ بِ حالت اٍلیِ کارخاًِ  :دس حبلتی وِ دستگبُ خبهَش هی ثبضذ دووِ  DELسا ًگبُ داضتِ ٍ
دستگبُ سا سٍضي وٌیذ ٍ پس اص  10ثبًیِ دووِ  DELسا سّب وٌیذ.

تٌظیوات سین کارت ٍ پیغام کَتاُ:
اگش خػ تلفي ثِ دستگبُ هتصل ثبضذ ثِ ٌّگبم فؼبل ضذى دصدگیش اثتذا اص ؼشیك سین وبست  SMSفشستبدُ ٍ سپس اص
ؼشیك خػ ثبثت ثب ضوبسُ ّبی تؼشیف ضذُ ضوبسُ  3تب  6توبس هی گیشد ٍ .دس صَستی وِ خػ تلفي ثبثت ثِ دستگبُ
هتصل ًجبضذ سیستن اص ؼشیك سین وبست اثتذا  SMSفشستبدُ ٍ سپس توبس هی گیشد.
تعریف هتي هَرد ًظر برای  SMSارسالی:
دووِ * سا ثشای هذت  2ثبًیِ ًگبُ داضتِ تب ػجبست "  " Uثشسٍی صفحِ ظبّش ضَد سپس یه  SMSثب ػجبست صیش ثِ
ضوبسُ سین وبستی وِ داخل دستگبُ لشاسداسد ثفشستیذ .اگش دستگبُ ػذد  1سا ًطبى داد  SMSاسسبل ضذُ ثب هَفمیت
دسیبفت ٍ رخیشُ ضذُ است ,اگش ػذد ً 2وبیص دادُ ضذ سهض ًبدسست ثَدُ ٍ اگش ػذد  3ثیبى ضذ ضوبسُ دستَس هَسد ًظش
اضتجبُ ثَدُ است.

12345601 zone one active! Fire Alarm
صٍى یه فؼبل ضذُ است
صٍى  2فؼبل ضذُ است 12345602 zone two active! Panic Alarm
….
صٍى هشالجت فؼبل ضذُ است 12345608 zone eight active! Watchdog Alarm
دستگبُ اص ؼشیك سیوَت تحشیه ضذُ است 12345609 remote panic alarm
12345610 tamper alarm
دستگبُ هشوضی اص هحل اٍلیِ خَد جبثجب ضذُ است
12345611 phone line cut alarm
خػ تلفي لؽغ ضذُ است
ثشق دستگبُ لؽغ ضذُ است 12345612 main fail alarm
سهض دستگبُ 3ثبس اضتجبُ ٍاسد ضذُ 12345613 pincode input wrong for 3 times
12345614 the panel armed
دستگبُ هسلح ضذُ است
دستگبُ غیش هسلح ضذُ است 12345615 the panel disarmed
فعال/غیر فعال ٍ چک کردى حالت سیستن ازطریق پیاهک:
 - 1اگش ضوبسُ هَثبیل ضوب جضء ضوبسُ ّبی تؼشیف ضذُ ثشای تلفي وٌٌذُ سیستن هی ثبضذوبفی است یه پیبهه ثِ
سین وبست سٍی پٌل اسسبل وٌیذ  -ثشای فؼبل وشدى سیستن هتي پیبهه  , ARMثشای غیشفؼبل وشدى
ً , DISARMیوِ فؼبل وشدى  ٍ PARTثشای اؼالع اص فؼبل یب غیشفؼبل ثَدى پٌل  CHECKسا  smsوٌیذ.
 -2اگش ضوبسُ هَثبیل ضوب جضء ضوبسُ ّبی تؼشیف ضذُ ثشای تلفي وٌٌذُ سیستن ًجبضذ وبفی است یه پیبهه ّبی
فَق سا ثِ سین وبست سٍی پٌل اسسبل وٌیذ اهب دس اٍل هتي پیبهه ثبیذ سهض دستگبُ سا اظبفِ وٌیذ .ثِ ػٌَاى هثبل ثشای
فؼبل وشدى سیستن ثبیذ ػجبست  123456 armسا  smsوٌیذ.
* بازگرداًذى دستگاُ بِ حالت اٍلیِ کارخاًِ  :دس حبلتی وِ دستگبُ خبهَش هی ثبضذ دووِ  DELسا ًگبُ داضتِ ٍ
دستگبُ سا سٍضي وٌیذ ٍ پس اص  10ثبًیِ دووِ  DELسا سّب وٌیذ.

ثِ ًبم خذا
هشاحل ًصت ثلٌذگَی ثبسین ثِ ووه ثشدآطیش:
-1اثتذا اص  sirenپطت پٌل دصدگیش ثِ  +12ثشدآطیش ٍ اص  GNDپٌل ثِ ٍ -12صل وٌیذ
-2اص  speakerثشدآطیش ثِ ثلٌذگَ ٍصل وٌیذ.

هشاحل ساُ اًذاصی آطیشٍفالضش ثیسین :
 -1اثتذا پس اص اتصبل وبثل ضبسط یب ثبؼشی  back upدلت فشهبیذ وِ دیپ سَیچ
ّب دس حبلت 1لشاس گشفتِ ثبضٌذ.یؼٌی پطت آطیشسَیچْبی  26ٍ23دس حبلت
پیص فشض  1لشاس داضتِ ثبضٌذ.
 -2اوٌَى دووِ سٌسَس سا پیص اص ایي ثیبى ضذ دس پطت آطیش لشاسگشفتِ  2ثبًیِ
فطبسدّیذ ٍسّب ًوبییذ.هالحظِ فشهبیذ وِ  leadسٍی آطیش ضشٍع ثِ چطوه هی
ًوبیذ.اوٌَى ولیذ  9سٍی پٌل دصدگیش سا ثوذت  2ثبًیِ ثفطبسیذ تب دستگبُ
اصخَد فشوبسی صبدسًوبیذ .
 -3ثب اسسبل فشوبًس اصؼشف پٌل هشوضی هطبّذُ هی ًوبیذ وِ  Leadچطوه صى
ثبثت ضذُ وِ ایي ػول ثب صذای ثیت ّوشاُ هی ثبضذ
 -4ثشای  saveوشدى ایي حبلت لؽفب هجذدا دووِ سٌسَس پطت آطیش سا فطبس دّیذ.
 -5ثشای ساُ اًذاصی آطیش تَسػ سیوَت وٌتشل هشاحل  2تب  4سا ثب فطشدى سیوَت
پطت آطیش ٍ سپس دووِ (لفل ثبص) سٍی سیوَت وٌتشل تىشاس ًوبییذ تب ثتَاًیذ
آطیش سا ًیض تَسػ سیوَت تحشیه ًوبییذ.
 - 6جْت  restartوشدى حبفظِ آطیش لؽفب وبثل ضبسط ٍ ثبؼشی سا جذا وشدُ ،سپس
ّوضهبى دٍ ولیذ سٌسَسٍ سیوَت پطت آطیش سا ثب ّن ثفطبسیذ ٍ وبثل ضبسط سا
هتصل ًوبییذ ،آًگبُ پس اص  5ثبًیِ ولیذّبی فَق سا سّب سبصیذ .
 - 7هیتَاى آطیش فَق سا ثب ّش سٌسَس ثیسین دلخَاُ ساُ اًذاصی ًوَد.

