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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 
  و پس از پايان تنظيمات دستگاه را با زدن عالمت خانه فعال کنيد 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   #رقمی را زده و سپس  ۴ز برای ورود به منوی تنظيمات رم
Operating method: [XXXX] [#]                X indicates: 4-digits admin password. 

 خروج از منو .2

 خود از منو خارج خواهد شدثانيه فعاليتی انجام نشود خود به  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 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. 

 تعريف سنسور ها بر اساس شماره زون .4

و با شنيدن  را زده #وارد کرده و را  ٩٩تا  ٠٢از  رو پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظ 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 .5

  را بزنيد  #و پس از آن شماره زون دو رقمی مورد نظر و سپس  24سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با زدن  .۶
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  .7

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

ساعته کردن زون ها در صورت نياز ٢٤برای   -9  

  را بزنيد #سپس و  ٣عدد را وارد کرده و  ٩٩تا  ٠٢نظر از  رقمی موردو پس از آن شماره زون دو  26سپس وارد منو شده  #6666ابتدا با 
  Operating method: [26][XX][3][#]   XX indicates: two-digit zones number.  Y indicates: one defense zone alarm type 

Example: setting 02 defense zone alarm type to be emergency zone:        Operating method: [26][02][3][#] 

      

 تنظيمات زون باسيم 9.3
وارد منو  #6666ابتدا با زدن نظيم برای ت 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][#] 

 

 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 #از آن مدت زمان  دو رقمی مورد نظر بر حسب دقيقه و سپس و پس  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][#] 

 

تلفن کننده سيستم ضبط پيغام برای .13  

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

دستگاه تلفنی تغيير رمز .14  

18.1 Change User Password 

يد مثال برای تغيير رمز را بزن #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 

  

 را بزنيد #44وارد منو شده سپس  #6666اتفاق آخر سيستم ابتدا با زدن  ١٠برای مشاهده  .١٥
   

نظيم ساعت و تاريخ سيستم ت .16  

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  #6666تدا با زدن اب
  را بزنيد #481703121734#6666کد     ٢٠١٧مارچ  ١٢روز  ١٧:٣۴را بزنيد  مثال برای تنظيم ساعت  #سپس 

 

شماره تلفن جهت تماس به هنگام خطر ٦تعريف تا  .17  

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 
را بزنيد و برای   #5309361234567#6666 به عنوان شماره سوم کد  ٠٩٣٦١٢٣٤٥٦٧مثال برای تعريف شماره ا بزنيد ر #و سپس 

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

  : تقويت كننده امواجتعريف *
و سپس سنسور مورد نظر را تحريک  ثانيه نگاه داريد تا چراغ اول روی آن چشمک زن شود ٣ابتدا دکمه روی تقويت کننده را 

  کنيد تا چراغ خاموش شود و به همين ترتيب برای تمامی سنسور ها

  

اين پنل جديد خود دارای فرستنده آژير بی سيم داخلی بوده و برای تعريف  :براي پنل مركزي 433تعريف آژير فالشر جديد *

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

  

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

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

  


