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 1فصل 
 سیستن هؼطفی تَاثغ وبضی

 آثی ضًگ وِ توبهی اطالػبت هطثَط ثِ ظًٍْب ضا ًوبیص هی زّس.LCD(زاضای 1

 ػسز زتىتَض ضا  زض ذَز ثجت وٌس . 9  ظٍى ثیسین وِ ّط ظٍى هی تَاًس ثِ صَضت اتَهبتیه 8(زاضای 1

 لبثلیت اتصبل ثِ ازٍات جبًجی ضا زاضز. NCٍNOوِ ثِ صَضت ظٍى سیوی  8(زاضای 2

   Control   Remoteػسز 9(لبثلیت ًصت 3

 هرتلف وبضی ّبیزض حبلت ثطًبهِ ضیعی لبثل زاضای ظًٍْبی ( 4

 : ٍسبیل ثیسین(ًصت 5

طَض جساگبًِ ّط  ثِ هی تَاًسٍ وبضثط  هی ضَزثِ زستگبُ هؼطفی ثِ صَضت اتَهبتیه وَت ّبی ثیسین ٍضیزتىتَضّب 

 .ًوبیساضبفِ یب حصف ٍ  وسام اظ آًْب ضا 

 (ذط تلفي )ضوبضُ ّبی زضیبفت اذطبض تلفٌی( :6

 ػسز ثطای زضیبفت پیبم ذصَصی CMS  ٍ4ػسز ضوبضُ تلفي ثطای  2تلفي ،  ضوبضُ 6لبثلیت شذیطُ وطزى 

 ( Password( تٌظیوبت هطثَط ثِ ولوِ ػجَض )7

 ( سیستن وٌتطل اظ ضاُ زٍض:8

 ، .... ًوَز.Arm  ،Disarmوٌتطل ًوَز ثِ ػٌَاى هثبل  سیستن ضا  هی تَاى اظ ضاُ زٍضاظ ططیك تلفي 

 (ضس سطلت :9

 تلفي آغیط ثِ صسا زض آهسُ ٍ اػالم سطلت هی ضَز.زض صَضت لطغ سین زتىتَضّب ثِ ّط ػلت ٍ یب لطغ ضسى ذط 

 (TimeReal(لبثلیت هًَیتَض وطزى ذطْبی ثیسین ٍ ثب سین ثِ صَضت لحظِ ثِ لحظِ )10

 (ػولىطز زضیبفت سیگٌبل تىطاض وٌٌسُ :11

تمَیت ت ٍ س سیگٌبل آًْبزضیبفاظ ططیك یه تىطاض وٌٌسُ هی تَاى زتىتَضّبیی ضا  وِ زض فبصلِ ثسیبض زٍضی لطاض زاضً

 ضسبًس . ًوَزُ ٍ ثِ پٌل

 (غیط فؼبل وطزى زستگبُ :12

س ٍاضز پٌل ضَز ٍ صسای آى ضا لطغ وٌس الظم است وِ ًَاتزض ٌّگبم زضیبفت آالضم ٍ اػالم آغیط ثطای ایي وِ وبضثط ث

تگبُ تَسط زستگبُ ٍ جلَگیطی اظ غیط فؼبل ضسى زس اهٌیتیس وِ جْت ضز ًوبضا ٍا ضلوی)پسَضز وبضثط( 6یه پسَضز 

 افطاز غطیجِ هی ثبضس .

 پٌل  ثبظ ضسى زضزاذلی ثطای ایجبز ّطساض زض ظهبى  TAMPER(زاضای سَییچ 13

 زاضای ثبططی لبثل ضبضغ زاذلی ثب ظطفیت ثبال(14

 لبثلیت ضٌَز هحیط ٍ پرص صسای هبله زض هحیط اظ ططیك تلفي(15

 گطٍُ ظهبًی هتفبٍت 6صَضت ذَزوبض زض لبثلیت ثطًبهِ ضیعی پٌل جْت هسلح ٍ غیط هسلح ضسى ثِ (16

 زاضای لبثلیت ٍضؼیت  ًگْساضی اظ سبلوٌساى ٍ وَزوبى (17

 ة(لبثلیت تجسیل ّط یه اظ زتىتَضّب ثِ ظًگ زض18

 :هسلح ضسى/غیط هسلح ضسى/فؼبل ضسى پٌل   ثب ثجت جعئیبت ضٍیساز 85(حبفظِ زاذلی ثب لبثلیت  ثجت 19

 زض صَضت تحطیه پٌل ػول هی ًوبیس. وِذطه  ػسز ضلِ زاذلی 2زاضای -20

 وِ زض صَضت تحطیه پٌل ػول هی ًوبیس. ٍلت  12ػسز ضلِ زاذلی 2زاضای -21
 
 



 ٤ 

 
 

 پنل :صفحه کلید 

                                                   
 
                               

Power LED:  ٍِلتی وِ تغصیAC  ثِ آى هتصل هی ثبضسایيLED  ضٍضي هی ضَز. ٍ ٌّگبهی وِ ایي تغصیِ لطغ هی

 ّن ذبهَش هی ضَز . LEDضَز ایي 

ALARM LED :.زض صَضت ضٍضي ثَزى ثیبًگط ٍجَز ضٍیساز ثجت ضسُ جسیس زض لیست ضٍیسازّب هی ثبضس 

AWAY LED.زض صَضتی وِ پٌل زض حبلت هسلح ثبضس ضٍضي هیطَز : 

STAY LED :هسلح ثبضس ضٍضي هیطَز.زض صَضتی وِ پٌل زض حبلت ًیو ِ 

EVENT/T-SMSاضسبل گعاضش سبهبًِ  / : جْت زیسى لیست ضٍیسازّب زض حبلت غیط فؼبلSMS 

PROG/VOICE: ِضیعی پٌل/فؼبل سبظی ضاٌّوبی صَتی جْت اًجبم ثطًبه 

DEL/SENSOR :جْت حصف وطزى ازٍات ثجت ضسُ زض پٌل 

ARMجْت هسلح وطزى پٌل : 

ESC/DISARMوطزى پٌل/ذطٍج اظ هٌَّب : جْت غیط هسلح 

*/R-SMS ًِفؼبل سبظی سبهب:SMS 

PANIC:زووِ تحطیه پٌل ثِ صَضت اضططاضی 

MEDICAL:  فَضیت ّبی پعضىیزووِ فؼبل سبظی 

FIRE: زووِ فؼبل سبظی حبلت آتص 

 

 : تست صحت اضتجبط زتىتَضّب ثب پٌل/غیط فؼبل وطزى آغیط               
 
 

 :جْت ضجط صسا              
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 هقذهِ ای کَتاُ بزای آشٌایی با سیستن 

 

وطزى( سیستن ایي است وِ وٌتطل پٌل تَسط وبضثط اظ حبلتت آهتبزُ ثتِ وتبض      غیطهسلح) disarmedهٌظَض اظ  -1

 ذبضج ضَز .

وطزى( سیستن ایي است وتِ وٌتتطل پٌتل تَستط وتبضثط زض حبلتت آهتبزُ ثتِ وتبض                         هسلح) Armedهٌظَض اظ   -2

 لطاض گیطز .

ضٍی ضیوتَت وٌتتطل ایتي استت وتِ ، ٌّگتبهی وتِ یىتی اظ          Emergency Buttonهٌظَض اظ استفبزُ اظ زووِ  -3

 فؼبل وٌس . وبضثطاى احسبس ذطط وٌس هی تَاًس ثب فططزى ایي زووِ وٌتطل پٌل ضا ثطای اػالم ذطط

ّتبیی وتِ ثتِ صتَضت وٌتتطل هحتیط زاذلتی         Zoneایتي استت وتِ زض     partarmیبStayهٌظَض اظ حبلت )هس(  -4

(interoir)  تؼطیف ضسُ اًس ، اگط زض ایيZone   ّب سٌسَضی تحطیه ضَز وٌتطل پٌل اػالم ذطط ًرَاّس وتطز

ؼطیف ضسُ اًس ، سٌسَضی تحطیته  ت (exteroir)ّبیی وِ ثِ صَضت وٌتطل هحیط ذبضجی  Zone.ٍلی اگط زض    

ضا ثط ضٍی پٌل ثتِ   ARMزووِ  part armedجْت فؼبل وطزى حبلت  ضَز وٌتطل پٌل اػالم ذطط ذَاّس وطز.

 ضا ثفطبضیس.   HOMEثبًیِ ًگِ زاضیس یب اظ  ضٍی ضیوَت زووِ  2هست 

5- Zone  یبZone  سبػتِ تؼطیف ضسُ ثبضتٌس اگتط حتتی سیستتن زض حبلتت     24ّبیی وِ ثِ صَضت disarmed   ٍ ثبضتس

ّب تحطیه ضَز وٌتطل پٌل سطیؼبً اػالم ذطط ذَاّس وطز ضوب تٌْتب هتی تَاًیتس ثتب فطتطزى       Zoneسٌسَضی زض ایي 

ضٍی یىی اظ ضیوَت وٌتطلْب ٍ یب ثِ صَضت زستی ثَسیلِ وٌتطل پٌل ، سیستتن ضا ثؼتس اظ اػتالم ذطتط      disarmزووِ 

سبػتِ ثبظ آهبزُ ثِ وبض ّستتٌس ٍ   24ّبی  Zoneب لطغ هی ضًَس ٍلی غیط فؼبل وٌیس . زض ایي حبلت آغیطّب ٍ توبسْ

 ّب ثبػث اػالم ذطط تَسط وٌتطل پٌل هی گطزًس . Zoneاگط زٍثبضُ سٌسَضی تحطیه ضَز ایي 

 وٌیس : disarmedضٍش هی تَاًیس سیستن ضا  2ضوب ثِ  -6

 ضٍی یىی اظ ضیوَت وٌتطلْب تؼطیف ضسُ ثطای سیستن disarmالف : فططزى زووِ 

ٍ سپس ٍاضز وطزى ضهع . ٍلتی ضوب زووِ  disarmة : ثِ صَضت زستی ثَسیلِ وٌتطل پٌل ٍ ثب فططزى زووِ 

disarm  ِضا فطبض هی زّیس ولوPIN  ضٍیLCD . ظبّط هی ضَز وِ ثِ هؼٌی ٍاضز وطزى ضهع است 

7- Zone   ثِ لسوتی اظ هحیط وبض ، هٌعل ٍ ... گفتِ هی ضَز وِ وبضثط ثِ ٍسیلِ اًَاع سٌسَضّب ٍ تَسط هؼطفتی :

 ایي لسوتْب ثِ وٌتطل پٌل ایي هٌبطك ضا تحت وٌتطل ٍ ثبظضسی لطاض هی زّس .
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 آى ظاّز هی شَد. LCDسوبل ّایی )عالهت ّایی ( کِ در ٌّگام کار با کٌتزل پٌل رٍی 

                                              

 
 : ثسیي هؼٌی است وِ ضوب آغیط زاذلی وٌتطل پٌل ضا فؼبل وطزُ ایس .                  -

- LOG  :.ایي ولوِ ٍ ػسز ضٍثطٍی آى ثِ هؼٌی ضٍیسازّبی ثجت ضسُ زض پٌل هی ثبضس 

- Disarmed  ًطبى زٌّسُ هس :Disarmed . هی ثبضس 

- Part Armed ًطبى زٌّسُ هس :  ( ًیوِ هسلحStay یب Part arm ). هی ثبضس 

- Watch Dog  ًُطبى زٌّس :Zone  ّبیWatch Dog . ًگْجبى(هی ثبضس وِ زض ازاهِ تَضیح زازُ ذَاّس ضس( 

- M : D : H : M : D                           ِثِ تطتیتت اظ چتب ثتِ ضاستت ًطتبى زٌّتسُ هتبُ ، ضٍظ ، ستبػت ، زلیمتِ ٍ ضٍظ ّفتت :

 هی ثبضٌس . الجتِ تمَین زض ایي زستگبُ ثِ صَضت هیالزی است .

- SET . ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب زض حبلت ثطًبهِ ضیعی زستگبُ ّستیس : 

- RMOT ػسز ضیوَت وٌتطل ضا استفبزُ وطزُ ایس . 9 : ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب وسام یه اظ 

- TYPE  ظٍى زستگبُ است . 8: ًطبى زٌّسُ تٌظیوبت یىی اظ 

- Config  :.ًطبى زٌّسُ تٌظیوبت هطثَط ثِ ّط ظٍى هی ثبضس 

- ALM  ٍلتی :Alarm )اتفبق هی افتس ایي ػالهت ظبّط هی ضَز . )زستگبُ اػالم ذططهی وٌس 

 ّب زاضیس . Zoneضوب سٌسَض یب سٌسَضّبیی ثب ثبططی ضؼیف زض هساض  : ًطبى زٌّسُ ایي است وِ       -

- PIN . ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب ثبیس پسَضز ضا ٍاضز وٌیس : 

- TEST  ایي ولوِ ظبّط هی ضَز وِ ًطبى زٌّسُ تستت زتىتَضّتبی ثجتت ضتسُ زض پٌتل       # : ثب فططزى ولیس

 هیجبضس.

- Timed  :ط هسلح ضسى ذَزوبض زض پٌل هی ثبضس.ًطبى زٌّسُ  تٌظین لبثلیت هسلح/غی 

- GSM  :ایي ولوِ ضطٍع ثِ چطوه ظزى هی وٌس. ایي ثتسیي هؼٌتی استت وتِ      ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هیگطزز

زضآیس زستگبُ زض حبل ضوبضُ گیطی هی  هی ثبضس ٍلتی ایي ولوِ ثِ صَضت ثبثت SMSزستگبُ زض حبل اضسبل 

 ثبضس .

- Phone تلفي ّبی هَضز ًظتط ذتَز ضا ٍاضز سیستتن وٌیتس ایتي ولوتِ ضٍی       : ٍلتی ضوب لصس زاضیس وِ ضوبض ُ

 صفحِ ًوبیص ظبّط هی ضَز .



 ٧ 

غیتط   5ٍ6فؼبل هی ثبضٌس ٍظٍى ّتبی   1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ7ٍ8. ظٍى armزض حبلت  lcdًوبیص ظٍى ّبی فؼبل ثط ضٍی  -

 فؼبل ّستٌس.
 
 

 

 

 

 

 

 LCDثط ضٍی  GSMًوبیص سیگٌبل ضجىِ  -

 

 

 
 1زووِ اضططاضی ضیوَت ضوبضُ ًطبى زٌّسُ تحطیه پٌل تَسط  -

 

 
 ًطبى زٌّسُ هسلح ضسى پٌل ثِ ٍسیلِ صفحِ ولیس -

 

 
 ًطبى زٌّسُ لطغ سین تلفي -

 
 Tamper ًطبى زٌّسُ فؼبل ضسى -

 



 ٨ 

 
 ٍلت220ًطبى زٌّسُ لطغ ضسى ٍضٍزی تغصیِ -

 

 
 هطتجِ 3ثطای  Pin codeُ ٍاضز وطزى بًطبى زٌّسُ اضتج -

 
 
 

                     پٌل:هعزفی کاًکتَرّای داخلی      
وِ پس اظ فؼبل سبظی ثِ صَضت ًبهحسٍز هی تَاى ثط ضٍی آى  (T1~T8)ػسز ظٍى سیوی هی ثبضس 8ایي هسل زاضای 

اظ زتىتَض ّبی سیوی استفبزُ ًوَز.)هحسٍزیت ضوب ثب تَجِ ثِ جطیبى زّی هٌجغ تغصیِ هَضز استفبزُ ضوب تؼییي هی 

 ضَز.(

                                 

 
                                                     



 ٩ 

 ورودی آژیز:

ٍلت ٍ 13-9استفبزُ ًوَز.هحسٍزُ ٍلتبغ  BELLٍGNDثطای اتصبل آغیط ذبضجی ثِ پٌل هی تَاى اظ وبًىتَضّبی 

 آهپط هی ثبضس. 1.5حساوثط جطیبى ذطٍجی 

 :SWAUXهنبع تغذیه سوئیچ

 ٍلت 13-9هحسٍزُ ٍلتبغ  پٌل هیجبضس. (ARMاًساظی ازٍات هَضز ًیبظ پس اظ هسلح وطزى)ُ ایي هٌجغ تغصیِ جْت ضا

 زض حبلت غیط هسلح هٌجغ تغصیِ غیط فؼبل هی ثبضس.هی ثبضس.

ایي هی ثبضس. ٍلت 13-9هحسٍزُ ٍلتبغ  جْت تغصیِ ازٍات سیوی اظ جولِ زتىتَضّبی سیوی هی ثبضس. :AUXتغذیه

 بضس.تغصیِ زض ّط حبلتی فؼبل هی ث

 هیلی آهپط هی ثبضس. SWAUX ٍAUX 600هجوَع ذطٍجی جطیبى  نکته:

ضسى پٌل ًیبظ ثِ فؼبل سبظی  تحطیهٍلت جْت وٌتطل تجْیعاتی وِ پس اظ 12 تغصیِ:12V-A.0.1/12V-A.0.2تغذیه

ًْب زض ایي زٍ ذطٍجی تغصیِ تٌْب زض صَضتی وِ پٌل زض ٍضؼیت آالضم لطاض گیطز ٍ ثِ ضطط فؼبل سبظی آآًْب زاضین.

 ٍلت ذَاٌّس ثَز.  )ًحَُ فؼبل سبظی زض ازاهِ تَضیح زازُ ذَاّس ضس.( 12زاضای ٍلتبغ  ̨تٌظیوبت پٌل 

TIPٍRINGٍضٍزی سین تلفي : 

PHONEذطٍجی سین تلفي : 

پٌل ثِ صَضت ذَزوبض فؼبل هیطًَس ٍ یه ػسز ضلِ ذبضجی وِ تَسط  ػسز ضلِ وِ زض صَضت تحطیه 2ذطٍجی ضلِ:

 ٍلت  ّوبًٌس ضىل ظیط لبثلیت تحطیه زاضز. 12اتصبل ثِ ٍلتبغ ٍ LAMPپَضت 

 

                                                

 
 

 : زض صَضت ٍصل ثَزى زض ّط حبلتی اگط زض پٌل ثبظ ضَز پٌل ضطٍع ثِ آغیط ظزى هی ًوبیس.TAMPERوبًىتَض 

 

 

 



 ٠٠ 

 

 2فصل
 نصب و سین بندی

 : نصب -1

 ػسز پیچ هی تَاى وبثیٌت پٌل ضا ثِ زیَاض هتصل ًوَز. 4تٌْب ثب   ̨هطرص است ثطای ًصت پٌلّوبًطَض وِ زض ضىل 
 

                                                               
 
 

 : وکانکتور ها سین بندی -2

 هی تَاى ثط ضٍی وبًىتَضّب هتصل ًوَز. NOیب NCزتىتَضّب ضا ثِ زٍ ضٍش 

 
 

 وبًىتَض هتصل ًوَز. 1زض صَضت ًیبظ هی تَاى زتىتَضّب ضا ثِ صَضت هَاظی پطت سط ّن ثط ضٍی 

 
 

                                                  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ١١ 

 نصب سین های دتکتورها : -3

(هی ثبضٌس .اگط وبضثط ًیبظ ثِ استفبزُ اظ ایي ظًٍْب Bay passظًٍْبی سیوی زض حبلت پیص فطض ثِ صَضت غیط فؼبل)

 زاضتِ ثبضس اثتسا ثبیس آًْب ضا فؼبل ًوبیس . 

 ( :wirelessنصب دتکتور بی سین) -4

طفبً ثِ طَض تاظ پٌل ًصت ضًَس . ل هٌبستثبیس زض فبصلِ  تَضیح زازُ ضسُ است .ىتَضّب تّوبًگًَِ وِ زض ضاٌّوبی ز

 بض هی وٌٌس .تُ ٍ هطوئي ضَیس وِ آًْب زض حبلت ًطهبل ثِ طَض وبهل ثب پٌل وطزتَضّب ضا تست وتل زتىتتوبه

 ( :Repeaterعولکزد تکزار کننده بیسین) -5

اظ پٌل لطاض زاضز یب هحیط ثستِ ای اططاف آى ٍجَز زاضز وِ اهىبى ضسیسى سیگٌبل  تطٍلتی وِ زتىتَض ذیلی زٍض 

تىطاض وٌٌسُ ثطای ضسبًسى سیگٌبل زتىتَض ثِ پٌل استفبزُ ش ًصت ضٍضوب هی تَاًیس اظ  ،یس زتىتَض ثِ پٌل ضا ًوی زّ

 وٌیس .
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 3فصل 
 عولکزد کلی

 عولکزد سوى ها :

 .پٌل ثساًین لجل اظ ًصت زتىتَضّب ثْتط است ًحَُ ػولىطز ّط ظٍى ضا زض هسّبی هتفبٍت وبضی

 ظٍى اػالم اتص سَظی =1ظٍى

 ظٍى اضططاضی =2ظٍى

 ظٍى هحَطِ ٍضٍزی/ذطٍجی =3ظٍى

 ظٍى هحَطِ ذبضجی =4ٍ5ٍ6ظٍى

 ظٍى هحَطِ زاذلی =7ظٍى

 ظٍى ًگْجبًی =8ظٍى

تٌظیوبت فَق ثِ صَضت پیص فطض تَسط وبضذبًِ اًجبم ضسُ است .ثسیْی است هی تَاى تٌظیوبت ظیطضا ثب تَجِ ثِ 

 فؼبل ًوَز.ضطایط ٍ اًتظبضات اظ سیستن  ثِ صَضت زلرَاُ ثط ضٍی ّط ظٍى فؼبل یب غیط 

 جْت اًجبم ایي تٌظیوبت هطاحل ظیط ضا طی وٌیس:

حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس .ًوبیبى ذَاّس ضس   Lcdثط ضٍی  )-----)ذط چیي ضا ثفطبضیس یه سطی   progاثتسا زووِ

ض ایي ًوبیبى هیگطزز سپس زووِ * ضا ثفطبضیس ز lcdثط ضٍی  sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmیب زووِ

هطبثك ضىل ظیط ًوبیص زازُ هی ضَز حبل ضوبضُ ظٍى هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز ًوبییس. lcdثط ضٍی  zoneظهبى ولوِ 

ػسز ظبّط هیطَزوِ هطبثك جسٍل ظیط هیتَاًیس ثب تَجِ ثِ ًیبظّبیتبى آى ضا  8هطبّسُ هیىٌیس وِ زض همبثل ولوِ ظٍى 

 ضا جْت ثجت تٌظیوبت فطبض زّیس. progزض اًتْب زووِثطًبهِ ضیعی ًوبییس.

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 نگهبانی =فعال1 =غیز فعال0

 2 تاخیز خزوجی =فعال1 =غیز فعال0

 3 تاخیز ورودی =فعال1 =غیز فعال0

 4 ساعته 24 =فعال1 =غیز فعال0

 5 حالت آژیز =فعال1 =غیز فعال0

 6 داخلی/خارجی =خارجی1 =داخلی0

فعال ساسی رله اول و خزوجی  =فعال به هنگام آالرم1 =غیز فعال به هنگام آالرم0

 12V-A.0.1تغذیه

7 

فعال ساسی رله دوم وخزوجی  =فعال به هنگام آالرم1 =غیز فعال به هنگام آالرم0

 12V-A.0.2تغذیه

8 



 ١٣ 

 

 ًىتِ:

ػولىطز ایي ظٍى ثِ ایي صَضت است وِ اگط زض ثبظُ  ظٍى ًگْجبى جْت هطالجت اظ سبلوٌساى ٍ وَزوبى هی ثبضس .ًحَُ

ظهبًی وِ تَسط وبضثط ثطای پٌل تؼطیف هی ضَز فؼبلیتی زض هحیط تَسط پٌل هطبّسُ ًطَز پٌل ثِ صَضت ذَزوبض ثب 

 ضوبضُ تلفي اظ پیص تؼطیف ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز.

 ًىتِ:

( فؼبل هی ثبضس. ثِ طَض هؼوَل ARM/DISARM/HOMEسبػتِ زض ّط حبلتی اظ هسّبی وبضی پٌل ) 24ظٍى  

ثبضس ثط ضٍی ایي حبلت تٌظین هی  هَضز هحبفظت زتىتَضّبی زٍز ٍ حطاضت ٍ یب ًبحیِ ای وِ ثرَاّیس زض ّط حبلتی 

 گطزز.

 ًىتِ:

 غیط فؼبل هی ثبضس.DISARMٍّوچٌیي  PartArm یبHomeًبحیِ زاذلی زض حبلت 

 

 ًىتِ:

. زض ضٍثطٍی ّط ظٍى ضا یه لطاض زاز 8ٍ  7ثبیس اػساز  12V-A.0.1/12V-A.0.2 یِذطٍجی تغص فؼبل سبظی زٍجْت  

 ثط لطاض ذَاّس ضس.ایي صَضت ثب تحطیه ظٍى هَضز ًظط ذطٍجی تغصیِ ثبال 
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 4فصل                                 
 ثبت ادٍات جاًبی

 ًحَُ ثبت ریوَت:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس   Lcdثط ضٍی  )-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  progاثتسا زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضیوَت هَضز ًظط ضا تحطیه  lcdثط ضٍی  sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmیب زووِ

یس تب پٌل هتَجِ ضَز وس هطثَط ثِ یه ضا ٍاضز ًوبی 0ًوبیبى هیگطزز حبل ػسز lcdثط ضٍی   codingًوبییس ولوِ 

ضا جْت ثجت  progضیوَت هی ثبضس سپس پٌل ػسز هتٌبظط ثب ضیوَت ثجت ضسُ ضا ًوبیص هی زّس.زض اًتْب زووِ

 ػسز ضیوَت ضا هی تَاًیس ثط ضٍی ایي پٌل ثجت ًوبییس. 9تٌظیوبت فطبض زّیس.ضوب تب 

 ًحَُ ثبت دتکتَرّای بیسین:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس   Lcdثط ضٍی  )-----ضیس یه سطی  ذط چیي)ضا ثفطب  progاثتسا زووِ

 .ًوبیبى هیگطزز lcdثط ضٍی  sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmیب زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضوبضُ ظٍى  lcdثط ضٍی   codingحبل زتىتَض هَضز ًظط ضا تحطیه ًوبییس زض ایي  ظهبى ولوِ 

زض اًتْب ( ایي ظٍى ثجت هیگطزز.9الی 1ىتَض زض اٍلیي هىبى لبثل زستطس)سپس زت (8الی1)هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس

 ضا جْت ثجت تٌظیوبت فطبض زّیس. progزووِ

 تست صحت ثبت دتکتَر یا ریوَت در پٌل:

هی ضَز زض ایي حبلت اگط زتىتَض ضا تحطیه ًوبییس  ضوبضُ  ًوبیص زازُ lcdثط ضٍی  testضا ثفطبضیس  ولوِ  #زووِ

ظٍى زتىتَض ًوبیص زازُ ذَاّس ضس ٍصسایی اظ پٌل پرص ذَاّس ضس وِ ثیبًگط ثجت هَفمیت آهیعثَزى ثجت زتىتَض 

 زض پٌل هی ثبضس.

 :ًحَُ ثبت دتکتَرّای سیوی

ٍ  T8الیT1 وبًىتَضثیي NOیب   NCجْت فؼبل وطزى زتىتَضّبی سیوی هیتَاى زتىتَض هَضز ًظط ضا ثِ صَضت 

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع   Lcdثط ضٍی  )-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  progسپس زووِ .ثست GNDپبیِ

ًوبیبى هیگطزز حبل زتىتَض  lcdثط ضٍی  sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضوبضُ ظٍى هَضز ًظط ضا  lcdثط ضٍی   codingهَضز ًظط ضا تحطیه ًوبییس زض ایي  ظهبى ولوِ 

ضا  prog( ایي ظٍى ثجت هیگطزز.زض اًتْب زوو9ِالی 1( سپس زتىتَض زض اٍلیي هىبى لبثل زستطس)8الی1ٍاضز ًوبییس)

 ت فطبض زّیس.جْت ثجت تٌظیوب

 ًىتِ:

 T1 ~ T8 ( ٍGND (ػسز سین ثیي وبًىتَض هَضز ًظط 2زض ثجت زتىتَضّبی سیوی ثجبی اتصبل زتىتَض هیتَاى اثتسا 

 ثست  ٍ ثب اتصبل وَتبُ ٍ ثبظ وطزى هطحلِ وسیٌگ ضا اًجبم زاز ٍ سپس زتىتَض ضا جبیگعیي سین ّب وطز.
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 حذف کزدى ریوَت:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز   Lcdثط ضٍی  )-----ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)ضا DELETاثتسا زووِ

ضا  0حبل ػسز   ًوبیبى هیگطزز lcdثط ضٍی  DELL SENSORضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmًوبییس یب زووِ

ضا جْت  DELETسپس زووِ  (هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس9~1جْت حصف ضیوَت ثفطبضیس ٍ سپس ضوبضُ ضیوَت )

 اتوبم وبض ثفطبضیس.

 حذف کزدى دتکتَر:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز   Lcdثط ضٍی  )-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)DELETاثتسا زووِ

حبل ضوبضُ ظٍى   ًوبیبى هیگطزز lcdثط ضٍی  DELL SENSORضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmًوبییس یب زووِ

ضا جْت اتوبم وبض  DELETضا جْت حصف ٍاضز ًوبییس سپس زووِ  (9~1)ٍ ضوبضُ زتىتَض هَضز ًظط (8~1)هَضز ًظط

 ثفطبضیس.
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 5فصل 
 تٌظیوات پٌل                                                                                            

هسلح ٍ غیط هسلح ضسى  �ظهبى تبذیط �هطثَط ثِ ًحَُ ػولىطز سیستن اظ لجیل تٌظین ظهبى آغیطجْت اًجبم تٌظیوبت 

 ٍ زستَضات ظیط پیطٍی ًوبییس. ذَزوبض ٍ... هیجبیست اظ وسّب

  Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  progجْت ٍاضز ضسى ثِ هٌَی تٌظیوبت سیستن اثتسا زووِ

 lcdثط ضٍی  sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  disarmًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووِ

ًوبیص زازُ هی ضَز سپس ثب ٍاضز وطزى وس  Lcdثط  ضٍی   configولوِ  #حبل ثب فططزى زووِ.ًوبیبى هیگطزز 

ضا جْت ثجت تغییطات  PROGزض اًتْب حتوبً  زووِ  بییس.هطثَطِ هی تَاًیس تٌظیوبت زلرَاُ ذَز ضا ثط ضٍی پٌل ثجت ًو

 اػوبلی ثفطبضیس.
 
 :تنظيم زمان تاخير خروجی01کد

ظهبى تبذیط زض هسلح ثِ هٌظَض فطاّن وطزى ظهبى هَضز ًیبظ جْت ذطٍج اظ هحسٍزُ تحت پَضص زتىتَضّب هیتَاى 

وبضثطهست ظهبًی هطرص   ̨پٌل ثط ضٍی armضسى پٌل ضا ثط ضٍی پٌل تٌظین ًوَز.زض ایي صَضت ثب فططزى زووِ 

 ثبًیِ هی ثبضس. 5ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ جْت تطن هحیط زض اذتیبض ذَاّس زاضت.

 ثبًیِ  20;04
 :زمان تاخير ورودی02کد 

ًوَز تب ثِ هٌظَض ٍضٍز ثِ هحیط تحت پَضص ٍ غیط هسلح وطزى پٌل هی تَاى هست ظهبًی ضا ثط ضٍی پٌل تٌظین 

 ثبًیِ هی ثبضس. 5ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ زضایي هست پٌل فؼبل ًطَز.

 ثبًیِ  20;04
 :مدت زمان آژير03کد

 ثبًیِ هی ثبضس. 20ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ 

 ثبًیِ  120;06
 در مد کاری نگهبانمدت زمان دمع مشاهده حرکت :04کد

هست حطوتی هطبّسُ ًطَز پٌل ثب ایي هؼٌی هی ثبضس وِ اگط زض ایي  سبػت هی ثبضس ٍ ثِ حستػسز ٍاضزُ ثط  

ایي هس وبضی جْت هطالجت اظ وَزوبى ٍ سبلوٌساى  ضوبضُ تلفي ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس ذَاّس گطفت.

 تٌْب زض ذبًِ هٌبست هی ثبضس.
 زمان شعور و پايان مد نگهبان :05کد 

 ضا جْت ثجت ثفطبضیس. PROGاثتسا ظهبى ضطٍع ٍ سپس ظهبى پبیبى ضا ٍاضز ًوبییس ٍ زض پبیبى زووِ
 زمان مسلح شدن خودکار:06کد
هی تَاى گطٍُ هَضز ًظط ضااًتربة  #پٌل ثجت ًوَز.ثب زووِ ّبی *ٍزض هی تَاى پٌل جْت هسلح ضسى ظهبى هتفبٍت 6

 ًوبیبى هیگطزز.  lcdثط ضٍی  timedزض صَضت تٌظین ایي لبثلیت ولوِ وطز ٍ سپس ظهبى هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس.
 : زمان غير مسلح شدن خودکار07کد
هی تَاى گطٍُ هَضز  #پٌل ثجت ًوَز.ثب زووِ ّبی *ٍ زضهی تَاى پٌل وبضی جْت غیطهسلح ضسى ظهبى هتفبٍت  6

  lcdثط ضٍی  timedن ایي لبثلیت ولوِ زض صَضت تٌظی ًظط ضااًتربة وطز ٍ سپس ظهبى هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس.

 ًوبیبى هیگطزز.
 به صورت خودکار تنظيم می شدو.) GSM:تنظیم ست پعانل(در مدل های 08کد
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 تنظيم رمز بعور:09کد 
           PROGثِ صَضت ذَزوبض ایي ضهعثجت ذَاّس ضس ٍ ًیبظی ثِ فططزى زووِ  ̨ضلوی هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس 6ضهع 

ًوبیص زازُ هی ضَز ثِ ایي  NULLضا ثفطبضیس سپس ولوِ   DELETEًوی ثبضس.جْت حصف ضهع ػجَض زووِ 

 هی ثبضس.  123456هفَْم وِ ولوِ ػجَضی ثط ضٍی پٌل تٌظین ًطسُ است. ضهع پیص فطض 
ي به پنل از طريق تلفن)10کد  قبق از پاسخگويی پنل(دسترس مدت زمان انتظار   : تنظيم 

 از زفؼبت ظًگ ذَضزى تلفي لجل اظ پبسرگَیی پٌل ضا هیتَاى اظ ایي ططیك تٌظین ًوَز .اگط ایي همساض تٌظین ًطَز یبتؼس

هیتَاى همساض  DELETEسی اظ ططیك تلفي ثِ پٌل غیط فؼبل هی گطزز. ثب زووِضهع ػجَض تٌظین ًگطزز اهىبى زستط

 تٌظین ضسُ ضا حصف ًوَز.
 آژير:فعغي/ لار فعال کردن 11کد

 ثب تحطیه پٌل آغیط زض حبلت سىَت ثبلی ذَاّس هبًس . 0ثب ٍاضز وطزى ػسز

 ثب تحطیه پٌل آغیط ثِ صسا زضذَاّس آهس. 1ثب ٍاضز وطزى ػسز
 یتشخيص قطع بقر ورود: 14کد

 آغیط پٌل فؼبل ذَاّس ضس. ̨ثب لطغ ثطق  1ثب ٍاضز وطزى ػسز

 آغیط پٌل فؼبل ًرَاّس ضس.  ̨ثب لطغ ثطق  0ثب ٍاضز وطزى ػسز
 : تايمر زمان تاخير خروجی15کد
 beep;ثب صسای0

 beep;ثسٍى صسای 1
 :تشخيص قطعی خط تلفن16کد
 ;ػسم تطریص ٍ تحطیه پٌل0

 ;تطریص ٍآغیط1
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 6فصل 
 تٌظیوات ارتباطی                                                                                            

 تٌظیوات شوارُ تلفي ّا: -1

 

ثط ضٍی  )-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  progجْت ٍاضز ضسى ثِ هٌَی تٌظیوبت ثجت ضوبضُ تلفي اثتسا زووِ

Lcd   حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووًِوبیبى ذَاّس ضسdisarm  ِضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوsensor  ثط ضٍی

lcd حال با وارد کردن عدد وارد تنظيمات مربوط به شماره تلفن اه می شويد.# ًوبیبى هیگطزز حبل ثب فططزى زووِ*سپس
ت شماره تلفن را مشخص کرده و شماره مورد نظر را وارد نماييد  ۶~١  را بفشاريد.  progو دکمه محل ثب
 
 پیغام: ضبط-2

ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هی ضَز ثِ صَضت ذَزوبض ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس گطفتِ ٍ یپغبم اظ 

ضا ثط ضٍی تلفي ضرصی ذَز  9ضا پرص هی ًوبیس.وبضثط جْت ضٌیسى زٍثبضُ پیغبم هی تَاًس زووِ  ضسُ پیص ضجط

 LCDثط ضٍی  COPYثبًیِ ثفطبضیس حبل ولوِ 2ثط ضٍی پٌل ضا ثِ هست  OGMثفطبضز. جْت ضجط ایي پیغبم زووِ 

یس زض ٌّگبم ضجط پیغبم زووِ تَجِ زاضتِ ثبضثبًیِ ظهبى جْت ضجط پیغبم ذَز زاضیس.  12ًوبیبى هی گطزز ٍ ضوب 

OGM  .جْت ثبظپرص پیغبم زووِضاضّب ًىٌیسOGM  .ضا ثفطبضیس 

 دستزسی اس راُ دٍر بِ پٌل:-3

ظًگ)لبثل ثطًبهِ  8~1اظضوبضُ ذط هتصل ثِ پٌل توبس ثگیطیس سپس ثؼس  ستطسی ثِ پٌل اظ ضاُ زٍض اثتسا ثبجْت ز

سپس  ̨ضلوی ػجَض  صسای ثَق هوتس اظ پٌل پرص ذَاّس ضس 6ضیعی( ثِ پٌل هتصل هی ضَیس ٍ ثب ٍاضز وطزى ضهع 

 جسٍل ظیط زستطسی ّبی ظیط ضا هتٌبظط ثب اػساز ٍاضزُ ذَاّیس زاضت.هطبثك 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تواس پٌل با کاربز-4

ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هی ضَز ثب ضوبضُ ّبی اظ پیص ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز .زض صَضت زضیبفت 

ثبًیِ وبضثط فطصت زاضز تب زووِ* ضا ثفطبضز تب  15توبس اظ ططف پٌل اثتسا پیغبم ضجط ضسُ پرص هی گطزز سپس تب 

 ٍاضز هٌَی وٌتطل پٌل گطزز زض غیط ایي صَضت توبس لطغ ذَاّس ضس ٍ پٌل ثب ضوبضُ ثؼسی توبس ذَاّس گطفت.

 پس اظ ٍضٍز ثِ هٌَی وٌتطل پٌل هطاحل ّوبًٌس جسٍل ثبال هی ثبضس.

 1 ضٌَز صسای هحیط

 2 زضهحیط هبله پرص صسا

 3 فؼبل وطزى آغیط

 4 پبیبى ضٌَز صسای هحیط

 5 پبیبى اضتجبط

 6 غیط فؼبل وطزى آغیط

 7 هسلح وطزى پٌل

 8 غیط هسلح وطزى پٌل



 ١٩ 

 

 

 :GSMارتباط -5

ثبًیِ پٌل تٌظیوبت هطثَط  30اثتسا سین وبضت ضا زاذل پٌل لطاض زّیس سپس آًتي ضا زض جبی ذَز هتصل ًوبییس .ثؼس اظ 

ثِ سین  smsثِ سبػت ٍ تبضید ضا زضیبفت هی ًوبیس. زض صَضت هغبیطت تبضید ٍ ظهبى ًگطاى ًجبضیس ثب اضسبل اٍلیي 

کار تصحيح مي شود. ̨وبضت زاذل پٌل  ورت خود  ساعت و تاريخ به ص

 ًحَُ عولکزد پٌل: -6

اضسبل هی وٌس ٍ سپس اظ ططیك ذط تلفي ثب ضوبضُ ّبی ثجت  SMSزض صَضت هتصل ثَزى ذط تلفي ثِ پٌل اثتسا پٌل 

اضسبل ذَاّس  SMSتوبس هیگیطز اگط ذط تلفي ثِ پٌل هتصل ًجبضس اثتسا اظ ططیك سین وبضت ذَز ضسُ زض حبفظِ

 ثب ضوبضُ تلفي ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز. ّوبى سین وبضت وطز ٍ سپس اظ ططیك

 :SMSتٌظیوات  -7

ًیع گعاضش   SMSاظ ططیك  ̨بم ایي تٌظیوبت زض صَضت ثطٍظ ّطگًَِ آالضم یب ضذساز ػالٍُ ثط توبس تلفٌیثب اًج

( زستَض ظیط ضا زض SMSضٍیسازّب ثِ وبضثط زازُ ذَاّس ضس. جْت تٌظین ٍ فؼبلسبظی سبهبًِ  اطالع ضسبًی پیبم وَتبُ )

 ضسبل ًوبییس.پیبم وَتبُ ٍاضز وطزُ ٍ سپس ثِ ضوبضُ سین وبضت زاذل پٌل ا

 ػجبضت هَضز ًظط+ضوبضُ ظٍى+ضهعوبضثط
123456 +01+FIRST ZONE ACTIVE                                                                                                  
123456 +02+ ZONE TWO ACTIVE                                                                                                  

 

تَسط پٌل اػالم هیگطزز وِ ثِ هؼٌبی هَفمیت آهیع ثَزى  1( ػسز SMSزض صَضت صحیح ثَزى هحتَای پیبم وَتبُ )

تَسط پٌل ثِ هؼٌبی اضتجبُ زض ٍاضز وطزى  2َضز ًظط هی ثبضس.اػالم ػسز ثطای ظٍى ه SMSثجت سبهبًِ اضسبل 

 اضتجبُ زض ٍاضز وطزى ضوبضُ ظٍى هی ثبضس.  3ٍ ػسز  SMSضهعوبضثطزض هحتَای 

ثبًیِ  2پس اظ آهبزُ سبظی هحتَای پیبم وَتبُ)فبضسی یب اًگلیسی تفبٍتی ًساضز.(اثتسا زووِ* ثط ضٍی پٌل ضا ثِ هست 

( ثِ ضوبضُ سین وبضت زاذل SMSًوبیبى گطزز سپس السام ثِ اضسبل پیبم وَتبُ) LCDثط ضٍی  Uهتثفطبضیس تب ػال

 پٌل ًوبییس.

تَسط پٌل ثطای ضوبضُ تلفي  FIRST ZONE ACTIVEثب هحتَای  SMSتحطیه ضَز  1زض صَضتیىِ ظٍى ضوبضُ 

 ّبی ّوطاُ ثجت ضسُ زض پٌل اضسبل هیگطزز ٍ سپس ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زضپٌل توبس گطفتِ ذَاّس ضس.

 ضا هیتَاى ػالٍُ ثط تحطیه ظٍى ّب ثطای ضٍیسازّبی ظیط ًیع فؼبل ًوَز.  SMSسبهبًِ  اطالع ضسبًی

 

                                                Emergency 123456 +09+REMOTE PANIC ALARMفططزُ ضسى زووِ

                                                                     TAMPER 123456 +10+TAMPER ALARMػولىطز زووِ   

                                                               PHONE LINE CUT OFF+11+ 123456        لطغ ذط تلفي

 +MAIN FAILS ALARM 123456 +12لطغ ثطق ٍضٍزی پٌل                                                                             

 +PIN CODE INPUT WRONG 3 TIMES 123456 +13هطتجِ ضهع اضتجبُ                                    3ٍاضز وطزى 

 +MAIN POWER ON 123456 +14ٍضٍزی پٌل                                                                                   ٍصل ثطق

 :SMSتست ساهاًِ -8

ثط ضٍی صفحِ ًوبیص ًوبیبى هی ضَز ٍ  GSMثبًیِ ثفطبضیس سپس ولوِ  2ضا ثِ هست EVENT/DISARMزووِ 

 زضیبفت ذَاّیس وطز. سبهبًِحبٍی ٍضؼیت تٌظیوبت  (smsبم وَتبّی)پیثؼس  اظ چٌس ثبًیِ 



  
  :فعال و يا غير فعال كردن دستگاه

   SMSارسال  - 4ني   تماس تلف -3روي پنل    ARMدكمه  -2  قفل بسته روي ريموت - 1:  فعال كردن دستگاه  * 
   SMSارسال  -4تماس تلفني  -3روي پنل  DISARMدكمه  -2قفل باز روي ريموت   - 1:غيرفعال كردن دستگاه *  
ثانيه فقط زون  2به مدت  ARMبا زدن دكمه روي ريموت ويا نگاه داشتن دكمه : تعريف كردن تعدادي از زون ها* 

  .مي شوندتعريف شده اند فعال  partهايي كه به صورت 
  .روي پنل را فشارداد  ARMبراي فعال كردن فقط يك زون مي توان شماره آن زون و سپس دكمه * 
 

:غير فعال و چك كردن حالت سيستم ازطريق پيامك/فعال  

براي غيرفعال ,   123456ARMبراي فعال كردن سيستم     - سيم كارت روي پنل ارسال كنيد يامك به افي است يك پك
 و براي اطالع از فعال يا غيرفعال بودن پنل  123456PARTنيمه فعال كردن ,   123456DISARMكردن 

123456CHECK    راsms   قرار دهيد  123456در صورت تغيير رمز خود بايد رمز جديد را به جاي ( كنيد(   
 

وسيله برقي با ارسال پيامك      2خاموش و روشن كردن   
Send sms, OUT01ON   is to turn on the first relay 
Send sms, OUT01OFF  is to turn OFF the first relay 
Send sms, OUT02ON   is to turn on the second relay 
Send sms, OUT02OFF  is to turn OFF the second relay 
Send sms, CHECK, the panel would rely a sms with the relay status 
 
Call to control the 2 relays: وسيله برقي با تماس      2خاموش و روشن كردن   
Press *1 is to turn on the first relay 
Press #1 is to turn off the first relay 
Press *2 is to turn on the second relay 
Press #2 is to turn off the second relay 

  
  ابتدا بايد نرم افزار مربوطه را بر روي گوشي خود نصب كنيد  :نرم افزار موبايلراه دور با كنترل دزدگير از 

  دانلود كرده  hexiran.com/app.htmlراي گوشي هاي اندرويد برنامه را از سايت ب 
  د  روي باركد زير برنامه را نصب كنيدو يا از طريق برنامه باركد خوان گوشي خو 

  اول شماره در قسمت كليك كرده و ) عكس پايين سمت راست( روي عالمت چرخ دنده سپس بر 
  123456disarmو در قسمت سوم   123456armسيم كارت داخل دزدگير و در قسمت دوم 

  چنانچه رمز دزدگير خود را تغيير داده ايد بايد(. را وارد كنيد 123456checkو در قسمت آخر 
  )رقمي خود را وارد كنيد و بين رمز و عبارت فاصله نباشد  6رمز جديد  123456جاي عدد به 
  
  
  

  را نگاه داشته و    DELدر حالتي كه دستگاه خاموش مي باشد دكمه :   بازگرداندن دستگاه به حالت اوليه كارخانه*** 
  .را رها كنيد DELثانيه دكمه   10دستگاه را روشن كنيد و پس از                 
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 7فصل
 تکویلیتٌظیوات 

 سٍى ّا: کزدى ًحَُ غیز فعال

 زٍ ضٍش ظیط استفبزُ ًوَز.زض صَضت ًیبظ ثطای غیط فؼبل وطزى یه ظٍى هیتَاى اظ 

 ضٍش زائن :-1

 حصف توبم زتىتَضّبی هَجَز زضآى ظٍى

 ضٍش هَلتی:-2

ضا ثط ضٍی پٌل ثفطبضیس سپس ضوبضُ ظٍى ّبیی ضا وِ توبیل زاضیس ثِ صَضت هَلتی غیط فؼبل   ARMاثتسا زووِ 

ٍ زض اًتْب ضهع وبضثط ضا ٍاضز ضا ثفطبضیس  DISARMزووِ ثِ ًَثت ٍاضز وطزُ ٍ ثؼس اظ ّط ضوبضُ ظٍى ًوبییس ضا 

 وطزى پٌل تٌظیوبت اًجبم ضسُ اظ ثیي هیطٍز. DISARMًوبییس. تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ پس اظ 

 سبػتِ ضا ًوی تَاى ثِ ّیچ ػٌَاى غیط فؼبل ًوَز. 24تَجِ:ظٍى ّبی 

 هشاّذُ رٍیذادّا:

تحطیه ظٍى ّب ثب جعئیبت آى ضبهل ٍ TAMPERػولىطز ولیس˛توبم ضٍیسازّب اظ جولِ هسلح ٍ غیط هسلح ضسى پٌل 

ضا  EVENTزووِجْت هطبّسُ ضٍیسازّبی ثجت ضسُ زض پٌل هی تَاًیس ظهبى ٍ تبضید زض حبفظِ پٌل ثجت هی گطزز. 

ثفطبضیس ٍ ثِ تطتیت آذطیي ضٍیساز ضخ زازُ لبثل هطبّسُ هی ثبضس.ػالئن ثجت ضٍیسازّب زض ظیط ثِ تطتیت آهسُ 

 است.

 دلخَاُ: کزدى سٍى فعال 

ای ایي ثط فؼبل ًوبییس.ثِ زلرَاُ اظ ظٍى ّبی تؼطیف ضسُ ثط ضٍی پٌل ضا ّط یه ایي لبثلیت ثِ ضوب اجبظُ هی زّس تب 

سپس ضوبضُ ظٍى ثؼسی ٍسپس  ضا ثفطبضیس. armًظط ضا ٍاضز ًوبییس سپس زووِ هٌظَض اثتسا ضوبضُ ظٍى هَضز 

 ضا هجسزاٌ ثفطبضیس. armزووِ

 پٌل:فعال ٍ غیز فعال کزدى آژیز 

 حدف خواهد شد.  lcdثانيه نگه داريد الالال الالمت بلندگو از با هشوگال سمت چپ  ٢# را به مدتثطای ایي هٌظَض زووِ

تَجِ: ػولىطز زووِ اضططاضی ضیوَت هستمل اظ ایي تٌظین هی ثبضس اگط ثِ صَضت آغیط فؼبل تٌظین ضسُ ثبضس ثب 

 ظزى زووِ اضططاضی ضیوَت آغیط ثِ صسا زضذَاّس آهس.

 تٌظیوات ّز دتکتَر:

 ایي پٌل ایي لبثلیت ضا زاضز وِ ّط یه اظ زتىتَضّبی هَجَز زض ّط ظٍى ضا ثِ صَضت هستمل ثطًبهِ ضیعی وٌس.

ضا ثفطبضیس سپس ضوبضُ ظٍى ٍ زتىتَض هَضز ًظط ضا ٍاضزًوبییس.ضٍثطٍی ضوبضُ  deleteثطای ایي هٌظَض اثتسا زووِ

 ػسز ظبّط هی گطزز وِ زض ظیط تَضیحبت آى آهسُ است. 3ظٍى ٍ زتىتَض هَضز ًظط 

 

 

 

 

 

 ; حبلت وبضی ػبزی0;پٌل زض صَضت تحطیه زتىتَض زض حبلت غیط هسلح آغیط وَتبّی هیعًس.   1    1

 ;حبلت وبض ػبزی0ت تحطیه زتىتَض زض حبلت غیط هسلح صسای ظًگ زض تَلیس هی وٌس.پٌل زض صَض ;1     2




