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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

  

 ورود به منوی تنظيمات سيستم .1

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

 خروج از منو .2

 هد شدثانيه فعاليتی انجام نشود خود به خود از منو خارج خوا ٣٥از منو خارج می شويد و يا اگر در منوی تنظيمات  *  با زدن ستاره

 تعريف ريموت کنترل .3

را زده و يک دکمه ريموت را فشار دهيد تا با  #و سپس  ۵تا  ١و بعد از آن شماره ريموت از  20وارد منو شده و سپس  #6666ابتدا با زدن 
  شنيدن صدای بوق ريموت تعريف شود 

Operating method: [20][1] [#] 

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

 

 پاک کردن ريموت کنترلر ها .4

 شود  پاکرا زده تا با شنيدن صدای بوق ريموت  #و سپس  ۵تا  ١و شماره ريموت مورد نظر از  21 عددوارد منو شده و  #6666ابتدا 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  #6666زدن ابتدا با 
  سنسور تعريف شود ممتد تا با شنيدن صدای بوق صدای تک بوق سنسور مورد نظر را تحريک کنيد

Operating method: [23][XX][#]         XX Indicates：01~99 defense zones number 

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

 پاک کردن يک زون دلخواه .6

  را بزنيد  #و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس  24سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن  .٧
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  .8

  ی سنسور ها پاک شودتمام ممتد تا با شنيدن صدای بوق را زده #25سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
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  ٨اين 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 
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  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  ١برای بی صدا بودن ريموت و عدد  و سپس عدد صفر 75سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
    Operating method：[75][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 دقيقه آژير خواهد زد و عدد مناسبی می باشد که توصيه می شود آنرا تغيير ندهيد ولی در صورت نياز به تغيير آن  ٣پنل در حالت کارخانه 
  را بزنيد #قه و سپس و پس از آن مدت زمان  دو رقمی مورد نظر بر حسب دقي 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][#] 

 

ت خاص مورد نظر سيستم در ساعا روزانه مسلح شدن خودکار .13  

و پس از آن ساعت مورد نظر را با دقيقه  37سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن می باشند و  ٣٧می توان تعريف نمود که کد زمان بندی  يک  
  #371830#8888:   عصر کد  ١٨:٣٠را بزنيد مثال برای مسلح شدن دزدگير در ساعت  #وارد کرده و سپس 

سيستم در ساعات مورد نظر انه روزغير مسلح خودکار  .14  

و پس از  38سپس وارد منو شده  #8888ابتدا با زدن می باشند و  ٣٨توان تعريف نمود که با کد  می برای غيرمسلح شدن دزدگيرزمان بندی  يک  
 #380735#8888:   صبح کد  ٧:٣۵را بزنيد مثال برای غير مسلح شدن دزدگير در ساعت  #آن ساعت مورد نظر را با دقيقه وارد کرده و سپس 

  

  را بزنيد #390و برای غيرفعال کردن آن کد   #391برای فعال شدن زمان بندی خودکار کد  .١٥
 

 با تاخير مسلح شدن پنل  .16

و پس از آن مدت زمان  دو رقمی مورد  79سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن با تاخير مسلح شدن پنل با زدن ريموت در صورت نياز به 
  را بزنيد #7930#6666ثانيه  ٣٠را بزنيد مثال برای  #بر حسب ثانيه و سپس  نظر

 تنظيم با تاخير آژير زدن پنل  .17

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 د منو شده وار #6666ابتدا با زدن ريموت 

  را بزنيد #3425#6666ثانيه  ٢۵

  تنظيم تعداد دفعات تماس گرفتن پنل با شماره ها  .18

ز آن تعداد دفعات و پس ا 72سپس منو شده  وارد #6666ابتدا با زدن تغيير بار دوره تماس می باشد که در صورت نياز به  ٩حالت کارخانه 
  را بزنيد #724#6666بار   ۴را بزنيد مثال برای  #و سپس  ٨تا  ١زنگ از 

 تنظيم تعداد زنگ های اتصال به پنل در تماس تلفنی  .19

اد زنگهای مورد نظر و و پس از آن تعد 36سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير زنگ بوده که در صورت نياز به  ۶حالت کارخانه 
  را بزنيد  #364#6666  زنگ کد  ۴را بزنيد مثال برای  #سپس 

 ضبط پيغام برای تلفن کننده سيستم .20

  بزنيد #702و برای شنيدن پيغام ضبط شده  ثانيه ضبط کنيد ١٠را زده و پيغام دلخواه را در  #701سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  

هدستگا تلفنی تغيير رمز .21  
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18.1 Change User Password 

را بزنيد مثال برای تغيير رمز  #رقمی جديد و سپس  ۴و پس از آن رمز  32سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن تغيير در صورت نياز به 
  را بزنيد #322345#6666کد    ٢٣۴۵به 
  

 را بزنيد  #0*کد اتفاق آخر سيستم  ٤٥برای مشاهده  .٢٢
   

خ سيستم نظيم ساعت و تاريت .23  

دو رقم دقيقه و , دو رقم ساعت, دو رقم روز, دو رقم ماه, و پس از آن به ترتيب دو رقم آخر سال 34سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  را بزنيد #341703121734#6666کد     ٢٠١٧مارچ  ١٢روز  ١٧:٣۴را بزنيد  مثال برای تنظيم ساعت  #سپس 

 

تماس به هنگام خطر شماره تلفن جهت ٦تعريف تا  .24  

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 
رای را بزنيد و ب  #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  .25

سپس نوع زون از  و  ۴تا  ١زون از  سپس حالتو  ٩٩تا  ١از  شماره دو رقمی زونو پس از آن  60سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن 
  را بزنيد #6011321#6666کد    ساعته  ٢۴به  ١١نوع زون شماره را بزنيد  مثال برای  #سپس و  ٨تا  ١

Operating: 【60】【XX】【 A 】【 B 】【 C 】【 # 】    

  XX indicates defense zone code: [01] ~ [99] matching 02 to 99 zones correspondingly 

  A: را وارد کنيد  ۴و برای زون خاموش و غيرفعال عدد   ٣ساعته عدد  ٢۴و برای زون  ٢ثانيه تاخير عدد  ۴٠و برای زون با  ١معمولی عدد  برای زون  

  B: 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.  

  C :  و در صورت نياز به سنسور بی صدا عدد صفر را وارد کنيد ١در صورت نياز به آژير زدن سيستم با فعال شدن اين سنسور عدد  

 

  : دزدگير طريق تماس با تلفن ثابت متصل بهاز  کنترل تلفنی دزدگير از راه دور

به دزدگير وصل شده زنگ زده و پس از اتصال تلفنی به دزدگير رمز ورود خود را شمرده شمرده وارد کنيد در صورت به شماره تلفنی که 
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 عدد/ 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 
  و در همين حالت نيز می توانيد با زدن اعداد فوق دزدگير را کامال کنترل کنيد!! که کدام سنسور فعال شده استمتوجه می شويد 

  
  بزنيد#710را بزنيد و برای غيرفعال شدن امکان کنترل تلفنی کد  #711برای فعال بودن امکان کنترل تلفنی از راه دور بايد کد    

  

اين پنل جديد خود دارای فرستنده آژير بی سيم داخلی بوده و برای تعريف  :نل مركزيبراي پ 433تعريف آژير فالشر جديد *

  ثانيه نگاه داشته تا چشمک زن شود و همزمان دکمه قفل باز روی پنل را نيز فشار دهيد ٢آژير ها بايد دکمه لرن پشت آژير را 
  )سيم ارسال ميکند فرستنده آژير داخلی پنل با زدن دکمه قفل باز روی پنل يک سيگنال بی(

#36T#در صورت استفاده از چند پنل در يک ساختمان يا نزديک هم بايد برای هر پنل کد  بزنيد که حرف   T رقمی دلخواه  ٨بايد يک عدد  

برای هر پنل باشد ٢و١و٠و متفاوت و فقط شامل ارقام 

  پس از ريست کردن, بزنيدرا  #43سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن   :ريست کردن کلی سيستم*   

 را بزنيد  #651زبان پنل تايوانی شده و برای بازگرداندن آن به انگليسی پس از ورود به منو کد                    
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:سواالت متداول و نکات مهم  
 ؟کاربرد هر یک از دکمه های روی ریموت چيست-٢

  می کند) غيرفعال(رده و دکمه قفل باز دزدگير را غيرمسلحدکمه با قفل بسته روی ریموت کل سنسورها و دزدگير را مسلح ک

  و دکمه چهارم برای نيمه فعال کردن دزدگير می باشد) 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   ٢دادن تماس از سوی دزدگير برای غيرفعال کردن دزدگير عدد  پس از جواب

  

 ؟ چشمی های بيسيم  بعضی وقتها کار نمی کنند و یا بعد از مدتی از کار می افتند-٥
هستند به طوری که پس از اولين مشاهده حرکت  standbyچشمی های بيسيم هگزا هوشمند بوده و جهت افزایش طول عمرباتری دارای قابليت , خير

 standbyدقيقه حرکتی در محيط نباشد چشمی ها از  ٥ثانيه و یا  ٥٠اگر . در محيط تشخيص می دهند که کسی در محيط بوده و دیگر عمل نمی کنند

  ثانيه مقابل چشمی ها رفته و تست کنيد ٥٠می ها بعد از لذا برای تست چش. خارج شده و مجددا با اولين و کوچکترین حرکت بالفاصله عمل می کنند

  

 آیا دزدگيرهای هگزا سيگنال خطا دارد ؟-٦
به هيچ وجه آژیر خطا نداشته و این مهمترین ویژگی و تمایز این دزدگيرها نسبت  مگاهرتز ٤٣٣.٩دزدگير های بيسيم هگزا با دارا یودن فرکانس , خير

ممکن است که باتری یکی از  - ١: به چند دلبل ممکن است آالرم داشته باشيم  hexaدر دزدگير های . می باشدبه موارد مشابه موجود در بازار 

دستگاه  گاهی ممکن است که - ٢. سنسور ها روبه اتمام باشد که در این صورت زمانی که دستگاه را فعال می کنيد بوق های ممتد و یا آژیر ميزند 

..) سوسک و , پرواز, موش(حرکت پرده یا حرکت جانوران موذی : حرکت در جلوی چشمی ها می باشد بعنوان مثال آالرم بزند که این بخاطر وجود 

  . اگر قطع برق و با نوسانات برق رخ دهد دستگاه آالرم ميزند -٤. اگر خط تلفنی که به دستگاه وصل است قطع شود دستگاه شروع آالرم ميزند -٣

 

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

با زمان تاخيری  standbyماه بوده ولی با قرار دادن چشمی در حالت  ٣در حالت عادی اوليه حدود عمر باتری کتابی چشمی بيسيم هگزا 

روشن می شود سال ميرسد و با ضعيف شدن باتری چشمی یک چراغ زرد در داخل آن  ١تا  ماه ٩دقيقه عمر باتری به حدود  ٥ثانيه یا  ٥٠

ثانيه یک بوق ميزند  ١٠در سنور های دود با ضعيف شدن باتری سنسور هر . می باشد ماه١٨عمرباتری داخلی سنسور دود و ضربه باالی و 

  سال استفاده کنيد٢و  هنگام تعویض از باتری با تاریخ اعتبار حداقل 
 

 برد سنسورهای بيسيم دزدگير چقدر می باشد؟ -٨

طبقه باال و پایين نسبت  ٤که در ساختمان های بلند تا . متر نسبت به دستگاه مرکزی می باشد ٨٠م و سنسور درب و پنجره هگزا برد چشمی بيسي -١

  .متر می توان از دستگاه تقویت کننده امواج استفاده کرد ٤٠٠در صورت نياز به برد بيشتر تا  .به پنل جواب می دهد

  .طبقه می باشد ٢متر و یا  ٤٠یر سنسورهای فاقد آنتن خارجی تقریبا ضربه و سا, گاز, برد سنسورهای دود -٢

يد تمامی سنسور های در موارد نياز به برد باالتر می توان از تقویت کننده و یا ریپيتر سيگنال استفاده کرد که با قرار دادن یک ریپيتر در یک مکان برد مف

  . 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

  اجرا نشده باشد به درستی  SMSبرای تعریف نشده باشد یا مراحل تعریف  SMSامکان دارد  -٤. منطقه آنتن ندهد

 

 چرا وقتی با دستگاه تماس می گيریم به دستگاه وصل نمی شویم ؟-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

 

  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  ٥حتما برای دزدگير مدت زمان آژیر مثال *

 شامل گارانتی نمی باشد


