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  و شماره زون در تمام مراحل دو رقمي مي باشد  تمامي دستورها و كدها را در اين مدل از چپ به راست به ترتيب بزنيد

  ت مورد نظر را بزنيدسپس يك دكمه ريمو       # (remote ID : 01~99) 07 #: 99تا  01از شماره  تعريف ريموت كنترل-1
  را زده سپس قفل باز ريموت سوم را ميزنيم تا تعريف شود  #0703#  ريموت سوم به عنوان مثال براي تعريف

  را بزنيد #0804#بايد كد  4مثال براي پاك كردن ريموت شماره   # (99~001) 08 #: پاك كردن ريموت كنترل مورد نظر -2
  را بزنيد   # ** 08 #ردن تمامي ريموت هاي تعريف شده بايد كدپاك كو براي 

  # 【 0/1 】【remote no: 00~99】55#: اگر بخواهيد يك ريموت دزدگير را با صدا مسلح يا غير مسلح كند -4
   #55031#: دزدگير را همراه با صداي آژير مسلح كند 3مثال اگر بخواهيد ريموت شماره : به منظور باصدا و صفر بي صدا مي باشد 1كه عدد 

  #55020#: فعال كند دزدگير را بيصدا 2و يا مثال ريموت شماره 
دزدگير فقط  از طريق دكمه هاي روي خود پنل غيرفعال شود و , اگر بخواهيد براي امنيت بيشتر و يا به هنگام مفقود شدن يك ريموت -5

  #150#: فعال شدن مجدد ريموتها و براي  #151#: ريموت از كار بيفتد 
  #5120#: ثانيه 20مثال براي مسلح شدن دزدگير بعد از   #(seconds 99~00)51#:  تعريف تاخير به هنگام خروج-6
  #5215#: ثانيه 15مثال براي مسلح شدن دزدگير بعد از   #(seconds 99~00)52#:  تعريف تاخير به هنگام ورود-7
  15:30:10ساعت  2014جوالي  20تاريخ :   #5620140720153010#: تنظيم تاريخ و ساعت -8

  سپس سنسور مورد نظر را تحريك كنيد      # (zone number : 00~99) 09 #:  99تا  01 شماره از زون تعريف سنسور ها -9
  را زده و سپس سنسور مورد نظر را يكبار تحريك كنيد #0905#ابتدا  5مثال براي تعريف زون 

تا  80زون / زون پارت يا نيمه  79تا  60زون / زون معمولي  59تا  1زون :  زون دستگاه در حالت اوليه كارخانه به شرح زير مي باشد 99
 24زون  99تا  93و زون زون خوش آمدگويي  92زون / زون چايم يا دينگ دانگ  91زون / زون مراقبت يا كمك  90زون / زون هوشمند  89

  :گانه مي باشد 8يك از حالت هاي روش زير هر يك از زون هاي دزدگير قابل تغيير به هر به ه ساعته  و البت
 #【 0/1 】 + 【 1‐8 Type 】 + 【 zone number 99‐00 】60#: تغيير نوع زون در صورت نياز

  زون خاموش 5/ساعته24زون  4/هوشمندزون  3/زون پارت يا داخلي 2/ براي زون معمولي 1عدد : 8تا  1نوع زون از عدد 
  :به معني آژير زدن و يا نزدن آن زون مي باشد 1و  0كمك  و  عدد زون  8/زون خوشامدگويي 7/ دينگ دانگ 6   
ثانيه آژير نزده و منتظر حركت دوم خواهد ماند و اگر حركتي تا  30اگر چشمي هوشمند حركتي ببيند دزدگير تا : هوشمندمنظور از زون ( 

  )ده شد دزدگير فعال شده و آژير و تلفن ميزندثانيه مقابل چشمي انجام نشد دزدگير آژير نميزند ولي اگر حركت ديگري مشاه 30
  #600541#: باشد و به هنگام حريق دستگاه چه فعال و چه غيرفعال باشد آژير بزند) ساعته  24( سنسور دود  5مثال اگر بخواهيم زون 

  را بزنيد #1003#بايد كد  3مثال براي پاك كردن سنسور زون   # (99~00) 10 #: از زون مورد نظر  پاك كردن سنسور -10
  را بزنيد   # ** 10 #و براي پاك كردن تمامي سنسور هاي تعريف شده كد 

 Z4و  53به  Z3و  52مربوط به  Z2و  51مربوط به زون  Z1پشت پنل وصل كرده و  Z4تا  Z1زون باسيم  4: وصل كردن سنسور باسيم*
و عدد يك  NOعدد صفر براي  Aو  54تا  51شماره دو رقمي زون از  Zرا بزنيد كه  #61ZA#پس از اتصال سنسورها كد . مي باشد 54به 

  را بزنيد #61531#وصل كرديد بايد كد  Z3به عنوان مثال اگر يك چشمي با سيم به . مي باشد NCبراي 
  #5305#: دقيقه آژير بزند 5مثال براي اينكه دزدگير فقط  #(minutes 20~00)53#: تنظيم مدت زمان آژير زدن دزدگير -11
در حالت اوليه صداي آژير باالترين حد مي باشد در صورت نياز به كم كردن صداي  #(99~00)14#: تغيير ميزان صداي آژير دزدگير -12

 #1450#: تا صفر ميزان آژير را كم كرد مثال براي تنظيم صداي آژير به حالت وسط  99آژير مي توان از 

  دگير و اتصال آداپتور بايد سيم كارت فاقد پين كد را داخل دزدگير قرار دهيدقبل از روشن كردن دز: تنظيمات تلفن كننده

 #3488505152#: مثال شماره چهارمو     #3109123504764#شماره اول:  برای تماسشماره تلفن  9تا تعريف  -13

 #32#:  مثال دوم از حافظه با زدن كد  پاك كردن شماره تلفن* 
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مثال تعريف و   4##109123504764  تعريف شماره اول گيرنده پيامک :  دريافت پيامکبرای شماره تلفن  6تعريف  -41
 #4509365240596#: پنجم شماره 

 #43#:  از حافظه با زدن كد  پاک کردن شماره  سوممثال  :گيرنده پيامک پاك كردن شماره تلفن* 

  را بزنيد  #و در انتهاي ضبط پيام كليد  و سپس پيغام را در ده ثانيه ضبط كنيد #19#: ضبط پيغام صوتي -15
  را بزنيد #130#را بزنيد و براي غيرفعال كردن آژير با قطع تلفن   #131#در صورت نياز به آژير زدن دزدگير با قطع تلفن كد  -16
  را بزنيد #121#ارسال پيامك توسط دزدگير كد و براي فعال كردن  #120#براي غيرفعال كردن ارسال پيامكها كد  -16
  :اگر بخواهيد در صورت فعال شدن تعدادي از زون هاي مورد نظر دزدگير فقط به شماره اي خاص زنگ بزند -17

#63【from zone no: 00‐99】【 to zone no: 00‐99】【phone no: 123456 】#  
   #63041012#: زنگ بزند 2و1دزدگير فقط به شماره تعريف شده  10تا  4مثال اگر بخواهيد در صورت فعال شدن زون 

  #1806#: زنگ  6مثال براي  #(99~00)18#: به هنگام تماس تلفني با دزدگير تعريف تعداد زنگ ها  -17
 #505678#:  5678به  1234مثال براي تغيير رمز از   #(new 4 digit password) 50 #: دزدگير تغيير رمز كنترل تلفني  -18

  را بزنيد #111#و براي روشن كردن سخنگوي دزدگير كد  #110#كردن سخنگوي دزدگير كد  SILENTبراي خاموش و  -19
تاريخ و زمان  72تا  را بزنيد #9901را زده و سپس  Queryابتدا دكمه  :مشاهده تاريخچه مسلح و غيرمسلح شدن دزدگير

  )با ريموت مي باشد  YCبيانگر مسلح شدن با كيبرد و  JP( به عقب باز گرديد  8قبلي مشاهده شود و با زدن عدد صفر به جلو و عدد 
اتفاق اخير  100تا  را بزنيد #9900را زده و سپس  Queryابتدا دكمه : مشاهده تاريخچه فعال و غيرفعال شدن دزدگير

  به عقب باز گرديد  8تاريخ و شماره زون مشاهده كنيد و با زدن عدد صفر به جلو و عدد  دزدگير را با
به شماره تلفني كه به دزدگير وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفني به دزدگير رمز ورود : كنترل تلفني دزدگير از راه دور

 گفته و شما به دزدگير وصل شده ايد  Successfulخود را شمرده شمرده وارد كنيد در صورت درست بودن رمز دزدگير پيام 
قطع شنود صداي  4عدد/ شنيدن صداي محيط 3دعد/ غير مسلح كردن دزدگير 2عدد/ مسلح كردن دزدگير 1اكنون با زدن عدد

  روشن كردن رله  9عدد / شده شنود پيغام هاي ضبط  7 عدد/ خاموش كردن آژير 6عدد/ روشن كردن آژير 5عدد/  محيط
  ورود به قسمت تنظيمات دستگاهبراي   #   قطع تماس و*     / عدد صفر خاموش كردن رله

زنگ مي زند عالوه بر پخش پيغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعالم مي كند كه شما  و هنگامي كه دزدگير فعال شده و به شما
  و در همين حالت نيز مي توانيد با زدن اعداد فوق دزدگير را كامال كنترل كنيد!! متوجه مي شويد كه كدام سنسور فعال شده است

ح زير مي توانيد دزدگير سيم كارتي را كنترل كنيد البته با دانلود نرم با ارسال پيامك به شر :راه دور با پيامككنترل دزدگير از 
  :مي توانيد تنظيمات و موارد كنترلي را بسيار راحت تر انجام دهيد   hexiran.com/99G.apk   افزار اندويد از آدرس

  #12341  :پيامك مسلح كردن دزدگير با ارسال            #12340    دزدگير با ارسال پيامكغير مسلح كردن 
 #12343:  با ارسال پيامكروشن كردن رله             #12342  :مسلح كردن دزدگير با ارسال پيامك نيمه

 #12344       :                            خاموش كردن رله با ارسال پيامك روبرو 

  #12346   اطالع از قطع و يا وصل بودن برق ورودي دزدگير يا منزل با ارسال 
 #123411       اطالع از تمامي تنظيمات و وضعيت كامل دزدگير با ارسال       

  از رمز جديد خود استفاده نماييد 1234بايد در متن هاي فوق به جاي رقمي 4در صورت تغيير رمز 

  #9898#: بازگرداندن تنظيمات دزدگير به حالت اوليه -20
  را بزنيد      # ** 08 #براي پاك كردن تمامي ريموت هاي تعريف شده بايد كد  -
  را بزنيد   # ** 10 #براي پاك كردن تمامي سنسور هاي تعريف شده كد   -



 ):سنسورتعريف كرد 20براي هر آژير مي توان حداكثر تا  (براي سنسور ها و ريموتها   تعريف آژير فالشر بيسيم

پشت آژير فالشر را نگاه داريد تا آژير شروع به چشمك زدن كند سپس دكمه آژير را رها كرده و براي تعريف ريموت   setابتدا دكمه 
دكمه ريموت با شكل زنگ را يكبار فشار دهيد و براي تعريف سنسورها دكمه تست سنسور مورد نظر را زده و يا سنسور را يكبار تحريك 

همين ترتيب مي توانيد تا زماني كه آژير در حال چشمك زدن مي باشد ساير سنسور هاي مورد نظر را  كنيد تا آژير يك بوق بزند و به
   .تعريف كنيد

  بار بوق بزند سپس رها كنيد 3پشت آژير را نگاه داشته تا آژير setاگر تنظيمات را اشتباه انجام داديد براي ريست كردن دكمه  
  
  

  : آژير يا آژير فالشر بي سيم با گيرنده فرستنده بي سيم تعريف 
پنل  sirenچنانچه مي خواهيد از گيرنده فرستنده بي سيم براي پنل و آژير فالشر استفاده كنيد فرستنده با باكس كوچكتر به خروجي 

روي  learnدكمه ( ها جداگانه ست كنيد وصل شده و براي هر آژير يك گيرنده الزم است كه بايد ابتدا فرستنده را با تمامي گيرنده 
و ) خاموش شود ledبه فرستنده بدهيد تا  12چشمك زن شود سپس يك لحظه يك ولتاژ  ledثانيه نگه داشته تا  2برد گيرنده را 

هم به ترمينال  ولت 12ولت نيز نياز دارد كه مثبت آداپتور  12هر گيرنده يك آداپتور : نحوه اتصال آژير به گيرنده بدين شرح مي باشد
 NOآژير به ترمينال + گيرنده وصل شده و منفي آداپتور و منفي آژير با هم به ترمينال منفي گيرنده و  COگيرنده و هم به ترمينال  +

  گيرنده وصل مي شوند
  

  :وضعيت جامپر هاي روي گيرنده
  بر روي برد گيرنده باشند J2و  J1هر دو جامپر  بايد  
  

  : تقويت كننده امواجتعريف 
ثانيه نگاه داريد تا چراغ اول روي آن چشمك زن شود و سپس سنسور مورد نظر را تحريك  3ابتدا دكمه روي تقويت كننده را 

  كنيد تا چراغ خاموش شود و به همين ترتيب براي تمامي سنسور ها
  

  : راه اندازي نرم افزار اندرويد 
قسمت دارد در قسمت دوم  4دانلود و نصب كرده و سپس در صفحه اول كه    hexiran.com/99g.apkاپليكيشن را از آدرس  ابتدا

 4و در رديف سوم شماره سيم كارتي كه داخل دزدگير قرار داده ايد و در رديف آخر رمز " دزدگير شرکت" اسم دزدگير خود مثال  
كليد  4پس از ورود به نرم افزار اصلي در صفحه اول با . نيد و تاييد را بزنيدو يا اگر عوض كرده ايد رمز جديد را وارد ك 1234رقمي اوليه 

  صفحه بعدي مي توانيد تمامي تنظيمات دزدگير را انجام دهيد 2اصلي مي توانيد دزدگير را فعال و غيرفعال كرده و در 
   gsm smart alarm system: دزدگير هگزا قابل دانلود در اپل استور  IOSنام اپليكيشن 

  
  :تنظيم چشمي بي سيم براي كاهش مصرف باتري

  چشمي كار كند  LEDجامپر اول از سمت چپ بايد هميشه پايين باشد تا  -1
براي افزايش عمر  ماه مي باشد و 6اگر جامپر دوم از چپ باال باشد چشمي با هر حركتي فعال شده و چشمك مي زند و عمر باتري حدود   -2

  : قرار داد) سال  1عمر باتري ( دقيقه اي  4و ) ماه  9عمر باتري ( دقيقه اي  2مي توان چشمي را به شرح زير در وضعيت  باتري
  دقيقه كار نمي كند  2اولين حركت به مدت  اول از راست باال بوده و بقيه جامپر ها پايين باشد يعني چشمي پس ازجامپر :دقيقه اي 2حالت  -
  دقيقه كار نمي كند  4اولين حركت به مدت  اول و دوم از راست باال بوده و بقيه پايين باشند يعني چشمي پس ازجامپر :يدقيقه ا 4حالت  -
  



  :سواالت متداول و نکات مهم
قبل از روشن کردن دزدگير چنانچه قصد استفاده از سيم کارت را دارید حتما ابتدا سيم کارت را داخل دستگاه قرار داده در دزدگيرهای سيم کارتی -١

چنانچه بدون بستن آنتن دزدگير را روشن کنيد ماژول سيم کارت سوخته و تعویض آن هزینه . سپس آنتن جی اس ام را بسته و در پایان دستگاه را روشن کنيد
 ردباالیی دا

  

 ؟کاربرد هر یک از دکمه های روی ریموت چيست-٢
  می کند) غيرفعال(دکمه با قفل بسته روی ریموت کل سنسورها و دزدگير را مسلح کرده و دکمه قفل باز دزدگير را غيرمسلح

  کردن دزدگير می باشدو دکمه چهارم برای نيمه فعال ) فعال کردن آژیر و تلفن(دکمه با عالمت رعدوبرق و یا زنگ برای ترساندن دزد 
  

 وقتی دزدگير با ما تماس گرفت چگونه سيستم را از راه دور تلفنی قطع کنيم؟-٣
  را بيان کند DISARMINGرا زده تا دزدگير عبارت   ٢پس از جواب دادن تماس از سوی دزدگير برای غيرفعال کردن دزدگير عدد 

  
 ؟ از مدتی از کار می افتند چشمی های بيسيم  بعضی وقتها کار نمی کنند و یا بعد-۵

هستند به طوری که پس از اولين مشاهده حرکت  standbyچشمی های بيسيم هگزا هوشمند بوده و جهت افزایش طول عمرباتری دارای قابليت , خير
 standbyباشد چشمی ها از دقيقه حرکتی در محيط ن ۵ثانيه و یا  ۵٠اگر . در محيط تشخيص می دهند که کسی در محيط بوده و دیگر عمل نمی کنند

  ثانيه مقابل چشمی ها رفته و تست کنيد ۵٠لذا برای تست چشمی ها بعد از . خارج شده و مجددا با اولين و کوچکترین حرکت بالفاصله عمل می کنند
  
 آیا دزدگيرهای هگزا سيگنال خطا دارد ؟-۶

به هيچ وجه آژیر خطا نداشته و این مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگيرها  مگاهرتز ۴٣٣.٩دزدگير های بيسيم هگزا با دارا یودن فرکانس , خير
ممکن است که باتری  - ١: به چند دلبل ممکن است آالرم داشته باشيم  hexaدر دزدگير های . نسبت به موارد مشابه موجود در بازار می باشد

گاهی ممکن است  -٢. را فعال می کنيد بوق های ممتد و یا آژیر ميزند  یکی از سنسور ها روبه اتمام باشد که در این صورت زمانی که دستگاه
, پرواز, موش(حرکت پرده یا حرکت جانوران موذی : دستگاه آالرم بزند که این بخاطر وجود حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان مثال  که

اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد  - ۴. وع آالرم ميزنداگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شر -٣..) سوسک و 
  . دستگاه آالرم ميزند

 
 طول عمر باتری سنسور های دزدگير بيسيم چه مدت می باشد؟ -٧

با زمان تاخيری  standbyماه بوده ولی با قرار دادن چشمی در حالت  ٣در حالت عادی اوليه حدود عمر باتری کتابی چشمی بيسيم هگزا 
سال ميرسد و با ضعيف شدن باتری چشمی یک چراغ زرد در داخل آن روشن می شود  ١تا  ماه ٩دقيقه عمر باتری به حدود  ۵ثانيه یا  ۵٠
ثانيه یک بوق  ١٠در سنور های دود با ضعيف شدن باتری سنسور هر . می باشد ماه١٨عمرباتری داخلی سنسور دود و ضربه باالی و 

  سال استفاده کنيد٢هنگام تعویض از باتری با تاریخ اعتبار حداقل   ميزند و
 
 برد سنسورهای بيسيم دزدگير چقدر می باشد؟ -٨
طبقه باال و پایين نسبت  ۴که در ساختمان های بلند تا . متر نسبت به دستگاه مرکزی می باشد ٨٠برد چشمی بيسيم و سنسور درب و پنجره هگزا  -١

  .متر می توان از دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد ۴٠٠در صورت نياز به برد بيشتر تا  .دهدبه پنل جواب می 
  .طبقه می باشد ٢متر و یا  ۴٠ضربه و سایر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریبا , گاز, برد سنسورهای دود -٢

ال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپيتر در یک مکان برد مفيد تمامی سنسور های در موارد نياز به برد باالتر می توان از تقویت کننده و یا ریپيتر سيگن
  . متر افزایش پيدا می کند ٢٠٠موجود در آن مکان تا 

 
 چرا دستگاه پيامک ارسال نمی کند؟ -٩
امکان دارد سيم کارت در آن  -٣. امکان دارد سيم کارتی که در داخل دستگاه است شارژ نداشته باشد -٢سيم کارت نباید رمز یا پين کد داشته باشد  -١

  به درستی اجرا نشده باشد  SMSبرای تعریف نشده باشد یا مراحل تعریف  SMSامکان دارد  -۴. منطقه آنتن ندهد
 
 اه تماس می گيریم به دستگاه وصل نمی شویم ؟چرا وقتی با دستگ-١٠
  ولی دستگاه باشما درزمان خطر تماس می گيرداین ارتباط برقرار نمی شود  نوع آنالوگ و یا قدیمی باشداگر خطی که به دستگاه وصل شده باشد از– ١
بر روی خط ایجاد ميکند این امکان وجود دارد که شما به  ADSLداشته باشيم بخاطر نویزی که  ADSLاگر بر روی خطی که به دستگاه وصل کرده ایم  – ٢

  .دستگاه زنگ برنيد و با دستگاه ارتباط برقرار نکنيد
د تا به اگر نکات باال رعایت شد و شما با دستگاه تماس گرفتيد ولی باز هم ارتباط بين شما و دستگاه بر قرار نشد تعداد زنگ هایی که باید بخور : نکته 

  و مجدد امتحان کنيدزنگ گذاشته  ١ویم را باید کم کنيم و بر روی دستگاه وصل ش
 
 دستگاه زمانی که فعال ميشود آالرم نميزند ولی تماس ميگيرد؟زون با زبان راهنمای فارسی  ٨ال قدیمی  ٢٩٠دار  LCDچرا در مدل های -١١

  .ثانيه نگه دارید ٢را # در این حالت آژیر دستگاه غير فعال بوده و برای فعال کردن آن باید دکمه 
 
  :ما باید از برد آژیر استفاده کردبرای اتصال بلندگوی اضافی به دزدگيرها حت    چگونه ميتوان آژیر خارجی به دزدگير ها وصل کرد؟-١٢
ی برد آژیر وصل کرد و از بر رو -١٢v+ در ابن مدل باید سيم فيش سفيد رنگی که به آژیر و دستگاه خورده را قطع کرد و به قسمت :  ٢٨٠در مدل  -١

مثبت و منفی دقت شود در غير این صورت بلندگو اضافی به صدا در نمی آید و همچنين باید .( بر روی بردآژیر به بلندگوها وصل می کنيم speakerقسمت 
  .)بر روی دستگاه روشن باشد powerآدابتور دستگاه به برق وصل باشد و چراغ 

  . استفاده کنيم و فقط می توان آژیری که در داخل پک قرار دارد را به دستگاه وصل کرد با سيم اضافی م از آژیر خارجیما نمی تواني ٢٨٠Gدر مدل  -٢
  
 دزدگير به هنگام قطع برق آژیر می زند؟-١٣

  :برق به صورت زیر عمل کنيددر صورت عدم نياز به هشدار قطع . برای امنيت باالتر سيستم می توان هشدار دستگاه به هنگام قطع برق را فعال نمود
  را بزنيد CLEARآداپتور دزدگير را کشيده و پس از صدای بوق دکمه , را زده SETدکمه  ٢٨٠در دستگاه مدل  -١
  PROG ٠ ١۴#  PROG 123456    :را صفر کنيد ١۴در قسمت تنظيمات عدد مربوط به کد قدیمی زبان فارسی  ٢٩٠در دستگاه های سری  -٢

 
 هنگام قطع تلفن آژیر می زنددزدگير به -١۴

  :در صورت عدم نياز به هشدار قطع تلفن به صورت زیر عمل کنيد. برای امنيت باالتر سيستم هشدار دستگاه به هنگام قطع تلفن فعال می باشد
  .قرار دهيد OFFرا در حالت  dtelدر پشت دستگاه جامپر مربوط به  ٢٨٠در دستگاه مدل  -١
 PROG ٠ ١۶#  PROG  123456    :را صفر کنيد ١۶در قسمت تنظيمات عدد مربوط به کد زون  ٨قدیمی زبان فارسی  ٢٩٠در دستگاه های سری  -٢
  را بزنيد #131#را زده و برای فعال کردن مجدد در صورت نياز  #130#زون زبان انگليسی برای غيرفعال کردن کد  ٩٩زون یا  ١٢٠ال جدید  ٢٩٠در  -٣

  ميشودباعث سوختن آژیر یا دستگاه چون هر گونه اتصالی سيمها  دستگاه از گارانتی خارج شده,آژیر  بریدن سيم آداپتور یابا * 
دقيقه تنظيم کنيد زیرا در صورت آژیر زدن طوالنی بردآژیر داخلی دزدگير سوخته و  ۵حتما برای دزدگير مدت زمان آژیر مثال *

  شامل گارانتی نمی باشد


