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[Function Introduction] 
1. Apply advanced mobile communication technology, support SMS and dialing alarm.   
2. 8 Wired defense zones and 99 wireless defense zones. 
3. At most 5 wireless remotes to be coded. 
4. LCD display.  Built-in clock. Operate easily. 
5. Sound prompt for all operations. 
6. SMS prompt automatically about low power of battery. 
7. SMS prompt when AC power lost or recovered. 
8. Built-in intercom horn, walkie talkie can be realized. 
9. Built-in wireless transmitting module, could be coded with smart home appliance. 
10. Arm and Disarm timing function. 
11. Can store 6 groups of phone numbers: when alarming, system will make alarm call to these numbers automatically. 
12. Can store 2 groups of SMS numbers: when alarming, system will send alarming SMS automatically. 
13. Built-in digital voice announcer, automatically broadcast the alert-situation during the alarm . 
14. built-in Chinese/English SMS message, can send out alarm message automatically when alarm. 
15. Users can make calls by using keypad on alarm 
16. Additional functions: can be used as a mobile, can realize the functions of dialing, bill query, and phone recharge.  
20  One-key-control function: Out Arm, Stay Arm, Remote Arm; with Real-time, 24 hours, bypass defense zones 
programming function. 
21.  Wireless coding: easy and quick to add additional wireless accessories. 
22. Remote control Arm, Disarm, Monitor, and Intercom by phone. 
23. Event Log Query: host automatically records 10 pieces of alarm information  
24. Multi-type of arm: Remote control arm, out arm, stay arm, timed arm, arm by phone remotely. 
 

1. Initialization 

تومن شارژ در داخل دستگاه قرارداده و سپس آداپتور را  ۵٠٠٠دارای حداقل )  پين کد ( بدون رمز ) ترجيحا حتما همراه اول ( ابتدا يک سيم کارت 
  روی صفحه نمايان می شوددقيقه عالمت آنتن سيم کارت بر  ١قرار دهيد و پس از   ONوصل کرده و در پايان دکمه پنل را در حالت 

 ورود به منوی تنظيمات سيستم .2

   می باشد ۶۶۶۶را بزنيد  و رمز اوليه پنل   #رقمی را زده و سپس  ۴برای ورود به منوی تنظيمات رمز 
Operating method: [XXXX] [#]                X indicates: 4-digits admin password. 

 خروج از منو .3

 ثانيه فعاليتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد ٣٥منو خارج می شويد و يا اگر در منوی تنظيمات  از *  با زدن ستاره

 تعريف ريموت کنترل .4

  را زده و يک دکمه ريموت را فشار دهيد تا با شنيدن صدای بوق ريموت تعريف شود  #21وارد منو شده و سپس  #6666ابتدا با زدن 
Operating method: [21][#]  

Notes: The same remote controller could be coded just one time. You can add maximum 5 remote controllers. 

 پاک کردن ريموت کنترلر ها .5

 شود  پاکرا زده تا با شنيدن صدای بوق ريموت  #22وارد منو شده و سپس  #6666ابتدا با زدن 
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نتعريف سنسور ها بر اساس شماره زو .6  

و با شنيدن  را زده #وارد کرده و را  ٩٩تا  ٠٢از  و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر 23سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  سنسور تعريف شود ممتد تا با شنيدن صدای بوق صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحريک کنيد

Operating method: [23][XX][#]         XX Indicates：02~99 defense zones number 

Example：Code second defense zone      Operating method: [23][02][#] 

 پاک کردن يک زون دلخواه .7

  را بزنيد  #و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس  24سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن  .٨
Operating method: [24][XX][#]                            XX indicates：02～99 defense zones number。 

Example：Delete second defense zone                        Operating method: [24][02][#] 

 پاک کردن کليه سنسور های تعريف شده  .9

  تمامی سنسور ها پاک شود ممتد قتا با شنيدن صدای بو را زده #25سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 

 حالت های مختلف کاری هر سنسور .10

  حالت کاری قابل تنظيم دارد ٤در کل هر زون  -  9.1

  نوع صفر که سنسور خاموش بوده و در هيچ حالتی به پنل آالرم نمی فرستد -١

  می دهدکه سنسور در اين حالت چه در حالت مسلح و چه حالت نيمه مسلح به پنل آالرم  ١حالت  -٢

  که درآن سنسور فقط در حالت تمام مسلح آالرم داده و در حالت نيمه مسلح آالرمی به پنل نداده و اصطالحا زون پارت می باشد ٢حالت  -٣

 ساعته در صورت تحريک به پنل آالرم می دهد ٢٤که در آن سنسور در تمامی حاالت و  ٣حالت  -٤

حالت فوق ٤از تنظيم حالت کاری هر زون بر اساس يکی   9.2  
سپس حالت کاری مورد . را وارد کرده  ٩٩تا  ٠٢و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از  26سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 

  را بزنيد #و سپس ) ساعته دائم  ٢۴زون  ٣/ زون پارت  ٢/ زون معمولی ١/ صفر زون خاموش (   ٣تا  ٠نظر از 
  Operating method: [26][XX][Y][#]   XX indicates: two-digit zones number.  Y indicates: one defense zone alarm type 

Example: setting 02 defense zone alarm type to be Out Arm or Stay Arm.         Operating method: [26][02][1][#] 

      

 تنظيمات زون باسيم 9.3
وارد منو  #6666ابتدا با زدن برای تنظيم  می باشد و ٨٨زون  Z8و ... و  ٨٢زون  Z2و  ٨١زون  Z1زون باسيم بوده که  ٨ اين پنل دارای

صفر زون (   ٣تا  ٠سپس حالت کاری مورد نظر از . را وارد کرده  ٨٨تا  ٨١و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر از  27سپس شده 
  را بزنيد #و سپس ) ساعته دائم  ٢۴زون  ٣ /پارت  ٢/ معمولی ١/ خاموش 

   Operating method: [47][XX][Y][#]      XX indicates: two-digit zones number,   Y indicates: zone alarm type  

Example: alarm type about defense zone of Z2 is set to out arm or stay arm.  Operating method: [47][82][1][#] 

 با مسلح کردن دزدگير با ريموت پنل تک بوق بزند يا نزند .11

  را بزنيد #برای باصدا بودن ريموت سپس  ١و سپس عدد صفر برای بی صدا بودن ريموت و عدد  31سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
    Operating method：[31][X][#]    X =“0” indicates：Voice prompt turns off  X =“1” indicates：Voice prompt turns on； 

 Example: Turn on remotes voice prompt                 Operating method：[31][1][#] 

 تنظيم مدت زمان آژير زدن پنل .12

ابتدا هيد ولی در صورت نياز به تغيير آن دقيقه آژير خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصيه می شود آنرا تغيير ند ٣پنل در حالت کارخانه 
  را بزنيد #و پس از آن مدت زمان  دو رقمی مورد نظر بر حسب دقيقه و سپس  32سپس وارد منو شده  #6666با زدن 

Operating method: [32][XX][#]       XX indicates: siren ring time, unit: minute.          Default: 3 minutes 

Example: Set 2 minutes of siren ring time.              Operating method: [32][02][#] 

 تنظيم با تاخير مسلح شدن پنل  .13

و پس از آن مدت زمان  دو رقمی مورد  33سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن با تاخير مسلح شدن پنل با زدن ريموت در صورت نياز به 
  را بزنيد #3330#6666ثانيه  ٣٠را بزنيد مثال برای  #پس نظر بر حسب ثانيه و س
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 تنظيم با تاخير آژير زدن پنل  .14

با تاخير آژير زدن پنل با زدن در حالت اوليه کارخانه با اولين تحريک از اولين سنسور پنل شروع به آژير زدن می کند ولی در صورت نياز به 
را بزنيد مثال برای  #و پس از آن مدت زمان  دو رقمی مورد نظر بر حسب ثانيه و سپس  34سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن ريموت 

  را بزنيد #3425#6666ثانيه  ٢۵

  تنظيم تعداد دفعات تماس گرفتن پنل با شماره ها  .15

پس از آن تعداد دفعات دو  و 35سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير بار دوره تماس می باشد که در صورت نياز به  ٩حالت کارخانه 
  را بزنيد #3504#6666بار   ۴را بزنيد مثال برای  #رقمی دلخواه و سپس 

 تنظيم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی  .16

نظر و و پس از آن تعداد زنگهای مورد  36سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير زنگ بوده که در صورت نياز به  ۶حالت کارخانه 
  را بزنيد  #3604#6666  زنگ کد  ۴را بزنيد مثال برای  #سپس 

 ضبط پيغام برای تلفن کننده سيستم .17

  ثانيه ضبط کنيد ١٠را زده و پيغام دلخواه را در  #37سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 

 تغيير رمز دستگاه .18

18.1 Change User Password 

را بزنيد مثال برای تغيير رمز  #رقمی جديد و سپس  ۴و پس از آن رمز  38سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير در صورت نياز به 
  را بزنيد #382345#6666کد    ٢٣۴۵به 

18.2 Change Administrator Password 

را بزنيد مثال برای تغيير رمز  #جديد و سپس رقمی  ۴و پس از آن رمز  39سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير در صورت نياز به 
  را بزنيد #393232#6666کد    ٣٢٣٢به 

زينه بااليی داردرمز کاربر  و رمز ادمين نمی تواند يک عدد يکسان باشد و در صورت فراموش کردن رمز ادمين بايد دستگاه جهت ريست به شرکت ارسال شده و ه  

يستم غيرمسلح شدن خودکار س/ فعال کردن مسلح  .19  

  را بزنيد    #و برای غيرفعال کردن عدد صفر و سپس  ١و پس از آن برای فعال کردن اين حالت عدد  41سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن   
  را بزنيد #411#6666غيرمسلح شدن اتوماتيک روزانه سيستم کد   /مثال برای فعال شدن مسلح   

سيستمغيرمسلح شدن خودکار / مسلح تنظيمات   .20  

و پس از آن ساعت مورد نظر برای غيرمسلح شدن خودکار و سپس ساعت مورد نظر برای مسلح  42سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن    
را بزنيد  مثال برای غير مسلح شدن خودکار سيستم در ساعت هشت و ربع صبح و مسلح شدن خودکار روزانه ساعت هفت و  #شدن خودکار و سپس 

  را بزنيد #4208151930#6666کد     نيم شب
  

 را بزنيد #44وارد منو شده سپس  #6666اتفاق آخر سيستم ابتدا با زدن  ١٠برای مشاهده  .٢١
   

 ارسال پيامک به شماره ها به هنگام مسلح يا غيرمسلح شدن سيستم .22

را  #و برای غيرفعال کردن عدد صفر و سپس  ١و پس از آن برای فعال کردن اين حالت عدد  46سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن  
  را بزنيد #461#6666غيرمسلح شدن پيامک ارسال کند کد   / بزنيد   مثال برای اينکه پنل هنگام مسلح 

تنظيم ساعت و تاريخ سيستم   .23  

دو رقم دقيقه و , دو رقم ساعت, دو رقم روز, دو رقم ماه, و پس از آن به ترتيب دو رقم آخر سال 48سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  را بزنيد #481703121734#6666کد     ٢٠١٧مارچ  ١٢روز  ١٧:٣۴را بزنيد  مثال برای تنظيم ساعت  #سپس 

 

 تعريف شماره تلفن ها برای دريافت پيامک .24
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  را بزنيد  #و شماره موبايل و  ۵٠وم را بزنيد  و برای شماره د #و پس از آن شماره اول و سپس  49سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
 و سپس #4909361234567#6666به ترتيب کدهای  ٠٩١٢١٢٣٤٥٦٧و  ٠٩٣٦١٢٣٤٥٦٧مثال برای تعريف دو شماره 

  را بزنيد #50و برای پاک کردن شماره دوم حافظه  #49را بزنيد و برای پاک کردن شماره اول در حافظه  5009121234567#

جهت تماس به هنگام خطر شماره تلفن ٦تعريف تا  .25  

و پس از آن شماره  56تا  51سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن : ميباشند ٥٦تا  ٥١شماره تعريف کنيد که به ترتيب از کد  ٦می توانيد تا 
و برای  را بزنيد  #5309361234567#6666 به عنوان شماره سوم کد  ٠٩٣٦١٢٣٤٥٦٧مثال برای تعريف شماره را بزنيد  #و سپس 

  را بزنيد #56می باشد مثال برای پاک کردن شماره ششم کد  ۶تا  ١رديف شماره از  Aکه  بزنيد را #5Aشماره هر پاک کردن 

 تغيير نوع زون  .26

 نوع زونرا بزنيد  مثال برای  #و سپس  ٨تا  ١شماره دو رقمی زون و نوع زون از و پس از آن  60سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  را بزنيد #60112#6666کد    ساعته  ٢۴به  ١١شماره 

Operating: 【60】【XX】【 A 】【 # 】       XX indicates defense zone code: [02] ~ [99] matching 02 to 99 zones correspondingly 

A represents alarm type: [1] SOS Alarm, [2] fire alarm, [3] gas leak alarm, [4] door lock alarm, [5] hall alarm, [6] window alarm, [7] balcony alarm, 

[8] perimeter alarm.  

 

                 را بزنيد تا عدد آنتن دهی نشان داده شود #62برای مشاهده ميزان آنتن دهی سيم کارت در محل کد  -     32

  تغيير ميزان صدای آژير پنل33   

در حالت کارخانه . را بزنيد   #و سپس   ٩تا ١و پس از آن شماره ميزان صدای آژير دلخواه از  64سپس منو شده وارد  #6666ابتدا با زدن 
  را بزنيد #649#6666می باشد که مثال برای حداکثر کردن آن کد    ۶ميزان صدای آژير عدد 

        

 کنترل کامل سيستم از طريق نرم افزار موبايل

  برای اندرويد و يا اپل دانلود کنيد و سپس از نصب نرم افزار  و با ظاهر روبرو ا اسم زيرنرم افزار را می توانيد ب
  افزودن حساب شماره سيم کارت روی پنل و اسم دزدگير خود را وارد کنيددر قسمت 

                1.iPhone user enter the APP Store, search "GSM alarm system,"then download and install this software 

                2.Android user enter Google Play search “GSM alarm system”,then download and install this software 

  : از طريق تماس با تلفن ثابت و يا سيم کارت داخل دزدگير کنترل تلفنی دزدگير از راه دور 

را شمرده شمرده وارد کنيد در صورت به شماره تلفنی که به دزدگير وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگير رمز ورود خود 
غير مسلح  ٢عدد/ مسلح کردن دزدگير ١گفته و شما به دزدگير وصل شده ايد اکنون با زدن عدد  Successfulدرست بودن رمز دزدگير پيام 

خاموش کردن  ٥ دعد/ روشن کردن آژير ٦ عدد/  صحبت کردن با محيط  ٤عدد/ ثانيه  ٣٠به مدت  شنيدن صدای محيط ٣عدد/ کردن دزدگير
  شنود پيغام های ضبط شده  ستاره/ آژير

و هنگامی که دزدگير فعال شده و به شما زنگ می زند عالوه بر پخش پيغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعالم می کند که شما 
  اد فوق دزدگير را کامال کنترل کنيدو در همين حالت نيز می توانيد با زدن اعد!! متوجه می شويد که کدام سنسور فعال شده است

 

    کنترل سيستم از طريق ارسال پيامک

و برای آژير زدن  ٢را به شماره سيم کارت داخل پنل پيامک کنيد و برای غيرمسلح کردن عدد  ١برای مسلح کردن سيستم از طريق پيامک عدد 
را پيامک کنيد ۵و برای خاموش شدن آژير عدد  ۶پنل عدد   

 

  پس از ريست کردن, را بزنيد #43سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن  : ن کلی سيستمريست کرد

  را بزنيد  #651زبان پنل تايوانی شده و برای بازگرداندن آن به انگليسی پس از ورود به منو کد                  
 

 


