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  اکيدا توصيه می شود ابتدا سنسور ها را در مکانی ديگر دور از محل نصب مورد نظر برای پنل و آژيرها و تقويت کننده تعريف کنيد تا 

  فرکانس بی سيم ديگری که در آن محيط هست برروی پنل ست نشود
تومن شارژ در داخل دستگاه قرارداده و سپس آداپتور  ۵٠٠٠دارای حداقل )  پين کد ( بدون رمز ) ترجيحا حتما همراه اول ( ابتدا يک سيم کارت 

  دقيقه عالمت آنتن سيم کارت بر روی صفحه نمايان می شود ١قرار دهيد و پس از   ONرا وصل کرده و در پايان دکمه پنل را در حالت 

رقمی و مربع می باشد ۴با زدن رمز  ورود به منوی تنظيمات سيستم .1   8888#  

 خروج از منو .2

 ثانيه فعاليتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خواهد شد ٣٥از منو خارج می شويد و يا اگر در منوی تنظيمات  #*  ن ستارهبا زد

 تعريف ريموت کنترل .3

يدن را زده و يک دکمه ريموت را فشار دهيد تا با شن ٨تا ١و سپس شماره ريموت مورد نظر از  20وارد منو شده و سپس  #8888ابتدا با زدن 
  [#] Operating method: [20] [A]                                                                                                  صدای بوق ريموت تعريف شود 

 پاک کردن ريموت کنترلر ها .4

 شود  پاکتا با شنيدن صدای بوق ريموت را زده  ٨ات ١و شماره ريموت مورد نظر از  21وارد منو شده و سپس  #8888ابتدا با زدن 

 تعريف سنسور ها بر اساس شماره زون .5

و با شنيدن  را زده #وارد کرده و را  ٩٩تا  ٠١از  و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر 23سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 
  سنسور تعريف شود ممتد صدای بوقتا با شنيدن  صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحريک کنيد

 پاک کردن يک زون دلخواه .6

  را بزنيد  #و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس  24سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن  .٧

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

  را بزنيد #برای باصدا بودن ريموت سپس  ١ر برای بی صدا بودن ريموت و عدد و سپس عدد صف 75سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 

 فعال کردن خط تلفن ثابت  .11

فعال شدن خط ثابت و سيم کارت برای  ١و عدد  و سپس عدد صفر برای غيرفعال کردن خط ثابت 71سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 
 را بزنيد #711#8888سيم کارت فعال می باشد لذا بايد فعال کردن هر دو حالت بايد کد  در حالت اوليه فقط را بزنيد #سپس  با هم

 تنظيم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی .12

و پس از آن تعداد زنگهای مورد نظر و  72سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن تغيير زنگ بوده که در صورت نياز به  ۶حالت کارخانه 
  را بزنيد  #724#8888  زنگ کد  ۴را بزنيد مثال برای  #سپس 

 ضبط پيغام برای تلفن کننده سيستم .13

  ثانيه ضبط کنيد ١٠پيغام دلخواه را در  پس از شنيدن صدای تک بوقرا زده و #701سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 

  در ساعات خاص مورد نظر ودکار سيستمخ شدن مسلح .14

و پس از آن ساعت مورد  33سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن می باشند و  ٣۵تا  ٣٣ف می توان تعريف نمود که کد سه زمان بندی مختل  
  #331830#8888:   عصر کد  ١٨:٣٠را بزنيد مثال برای مسلح شدن دزدگير در ساعت  #و سپس  نظر را با دقيقه وارد کرده

 غير مسلح خودکار سيستم در ساعات مورد نظر  .15

و پس از آن ساعت مورد  36سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن می باشند و  ٣٨تا  ٣۶سه زمان بندی مختلف می توان تعريف نمود که کد   
 #360735#8888:   صبح کد  ٧:٣۵را بزنيد مثال برای غير مسلح شدن دزدگير در ساعت  #نظر را با دقيقه وارد کرده و سپس 

  

  را بزنيد #390و برای غيرفعال کردن آن کد   #391ندی خودکار کد برای فعال شدن زمان ب .١۶
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 ارسال پيامک هنگام مسلح يا غير مسلح دزدگير  .17

را بزنيد  #771کد  #8888پس از ورود به منو با زدن  سيستم از طريق ريموت پيامک بزنده دزدگير با مسلح يا غيرمسلح شدن برای اينک
  را بزنيد #770کد  و برای اينکه پيامک نزند

سيستم تنظيم ساعت  .18  

را بزنيد  مثال برای تنظيم ساعت  #دو رقم دقيقه و سپس , و پس از آن به ترتيب دو رقم ساعت 32سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 
  را بزنيد #321734#8888کد    ١٧:٣۴

  خاموش و روشن کردن صدای ديجيتال صفحه کليد دزدگير .19

حين تنظيمات و کار با را بزنيد و برای اينکه  #780کد  #8888پس از ورود به منو با زدن خاموش شدن صدای کيپد سيستم برای   
  را بزنيد #781کد  دزدگير سخنگوی سيستم فعال و روشن باشد

 تعريف شماره تلفن ها برای دريافت پيامک .20

و برای   #و شماره موبايل و  ۵٨را بزنيد  و برای شماره دوم  #اول و سپس و پس از آن شماره  57سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 
  را بزنيد    #و شماره موبايل و  ۵٩شماره سوم 

 و سپس #5709361234567#8888به ترتيب کدهای  ٠٩١٢١٢٣٤٥٦٧و  ٠٩٣٦١٢٣٤٥٦٧مثال برای تعريف دو شماره 
  را بزنيد #58و برای پاک کردن شماره دوم حافظه  #57ر حافظه را بزنيد و برای پاک کردن شماره اول د 5809121234567#

شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر ٦تعريف تا  .21  

و پس از آن شماره  56تا  51سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن : ميباشند ٥٦تا  ٥١شماره تعريف کنيد که به ترتيب از کد  ٦می توانيد تا 
را بزنيد و برای   #5309361234567#8888 به عنوان شماره سوم کد  ٠٩٣٦١٢٣٤٥٦٧ی تعريف شماره مثال برارا 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  .22

  را بزنيد   #و سپس  ٨تا  ١شماره دو رقمی زون و نوع زون از ز آن و پس ا 60سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن 
Operating: 【60】【XX】【 B 】【 C 】【D 】    

XX indicates defense zone code: [00] ~ [99] matching 01 to 99 zones correspondingly 

B:  زون خاموش ميباشد  ۴ساعته و عدد  ٢۴زون   ٣عدد ثانيه ای و  ۴٠زون تاخيری  ٢برای زون معمولی و عدد  ١نوع زون که عدد  

C alarm type: [1] Help Alarm, [2] Fire alarm, [3] gas leak alarm, [4] door lock alarm, [5] hall alarm, [6] window alarm, [7] balcony alarm,  

D:  د صفر را انتخاب کنيدو برای بی صدا بودن زون عد ١برای آژير زدن سنسور به هنگام تحريک عدد  

 #6004321#8888   را بزنيد روبروبه عنوان سنسور دود کد  ۴مثال برای تعريف زون     

              iAlarm system کنترل کامل سيستم از طريق نرم افزار موبايل  .٢٣

  کنيددانلود کنيد و سپس از نصب نرم افزار  استور اپل از  IOSاز گوگل پلی و برای  برای اندرويدو  فوقنرم افزار را می توانيد با اسم 

  : کنترل تلفنی دزدگير از راه دور از طريق تماس با تلفن ثابت و يا سيم کارت داخل دزدگير -٢٤

به شماره تلفنی که به دزدگير وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگير رمز ورود خود را شمرده شمرده وارد کنيد در صورت 
غير مسلح کردن  ٢عدد/ مسلح کردن دزدگير ١گفته و شما به دزدگير وصل شده ايد اکنون با زدن عدد  Successfulن رمز دزدگير پيام درست بود
  شنود پيغام های ضبط شده  ستاره/  صحبت کردن با محيط  ٤عدد/ ثانيه  ٣٠به مدت  شنيدن صدای محيط ٣عدد/ دزدگير

  
  ما زنگ می زند عالوه بر پخش پيغام ضبط شده مدام شماره زون فعال شده را اعالم می کند که شما و هنگامی که دزدگير فعال شده و به ش

  و در همين حالت نيز می توانيد با زدن اعداد فوق دزدگير را کامال کنترل کنيد!! متوجه می شويد که کدام سنسور فعال شده است

رقمی جديد و سپس  ۴و پس از آن رمز  30وارد منو شده سپس  #8888ا با زدن تغيير ابتددر صورت نياز به  : دزدگير تلفنی تغيير رمز

  )می باشد  ١٢٣۴رمز اوليه کنترل تلفنی ( را بزنيد  #302345#8888کد    ٢٣۴۵را بزنيد مثال برای تغيير رمز به  #
  رفعال بودن دزدگير بزنيدرا در حالت غي  #95175308249در صورت نياز به ريست کردن رمز و بازگرداندن رمز اوليه کد 

  #95175308246و پاک شدن تمامی سنسورها و تنظيمات با زدن کد  بازگرداندن کليه تنظيمات دزدگير به حالت کارخانه -٢۵   


