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  سينتكس  دزدگير راه اندازي  ونحوه نصب 
  : نكات مهم

  .فترچه انجام دهيدخواهشمنداست كليه مراحل نصب و راه اندازي را به ترتيب و تا مرحله آخر ازروي اين د  -1
  )در برنامه ها فقط براي جداكردن كاراكترها از يكديگر مي باشد+ عالمت ( .دستورات و برنامه ها را از چپ به راست اجرا كنيد -2
حركت متوالي چشمي براي نگاه داشتن باتري داخلي  3بوده يعني پس از مشاهده  standby چشمي بيسيم هگزا داراي قابليت -3

  ثانيه به حالت اوليه وسريع خودباز ميگردد 50و سيگنالي به دستگاه ارسال نمي كند وپس از شده خود خاموش
 .ثانيه آژير مي زند 5تا زماني كه شماره تلفن براي سيستم تعريف نكرده باشيد دستگاه به هنگام آالرم فقط  -4

  
  

  :كليدهاي روي دستگاه مركزي  -1 
  ,ضبط پيام صوتي  :    REC/PLAYكليد ,  و غير فعال كردن سيستم  فعال :     ARM/DISARMكليد  -     

  پاك كردن اطالعات:     DELكليد ,  يزي سيستم ر تنظيم و برنامه:  PROGكليد         
 :نصب و راه اندازي سيستم -2
 :نصب دستگاه مركزي  -2-1 

سيم تلفن را . شروع به كار كند  standbyپس از يك دقيقه دستگاه در حالت  منبع تغذيه را به دستگاه مركزي وصل كرده و دستگاه را روشن كنيد تا
دستگاه را به ديوار و وصل كنيد و در نهايت   Sirenآژير خارجي را به دستگاه از ورودي , وصل كرده   Phoneو يا در صورت لزوم    Lineبه ورودي 

  .يا محل مربوطه اتصال دهيد
 :نصب سنسور در و پنجره-2-2

. تكه بزرگتر سنسور را به قسمت ثابت در و تكه كوچكتررابه قسمت متحرك در بچسـبانيد , تدا باتري سنسور رادرداخل آن قرارداده اب
  .فاصله بين دو تكه سنسور نبايد از يك سانتي متر بيشتر باشد 

 ) :چشمي ( نصب دتكتور حركتي -2-3

  ONپـس از  . ارتفاع بهينه براي چشـمي دو متـر مـي باشـد    . محل مناسب برروي ديوار نصب كنيدابتدا باتري سنسور رادرداخل آن قرارداده و آن را در 
  .سپس مي توانيد آن را براي دستگاه در زون مورد نظر تعريف كنيد. كردن چشمي به مدت دو دقيقه به آن فرصت دهيد تا با محيط آشنا شود

  

  : ها تعريف ريموت -2-4  
 سـپس دكمـه  . روشن شده و شروع به چشمك زدن كنـد   STATUSمربوط به  LEDفشارداده تا يك بار ه را برروي دستگا PROGابتدا كليد 

مجددا همان دكمه را فشارداده تا يك صداي بـوق چنـد ثانيـه    , چشمك بزند  POWERمربوط به   LEDبرروي ريموت را فشارداده تا  قفل باز
  .را فشارداده تا ريموت براي دستگاه تعريف گردد  PROGسپس كليد صفر و پس از آن كليد . اي شنيده شود 

  :تعريف سنسورها  -2-5  
  

سپس يك بار سنسور مربوطه را فعال كـرده  . روشن شود   STATUSمربوط به  LEDفشارداده تا  يك بار برروي دستگاه را PROGابتدا كليد 
. فعال كرده  تا يك صداي بوق چند ثانيه اي شـنيده شـود    مجددا همان سنسور را, شروع به چشمك زدن كند   POWERمربوط به   LEDتا 

  .را فشارداده تا سنسور براي دستگاه تعريف گردد  PROGمشخص كرده و پس از آن كليد   9تا  1سپس زون مورد نظر را از شماره 
  :زون بندي و نوع آالرم  -3

  

  :زون بندي اوليه دستگاه به صورت زير مي باشد   
  .زون معمولي مي باشند كه با فعال يا غير فعال شدن سيستم قطع و وصل مي شوند:  6تا  1زون  -    
  .دستگاه در صورت فعال يا غير فعال بودن براثر نشت گاز آالرم مي دهد. زون اعالم گاز مي باشد:  7زون  -    
  .وجود دود آالرم مي دهددستگاه در صورت فعال يا غير فعال بودن براثر . زون اعالم دود مي باشد:  8زون  -    
  اين زون در صورت فعال شدن سنسور در ورودي فعال مي شود و . زون ورودي مي باشد:  9زون  -    

  .نشان دهنده ورود شخصي به محيط مي باشد      
  :تنظيم تلفن كننده سيستم  -4

  

  :دادن شماره تلفن ها به تلفن كننده داخلي دستگاه   -   
  : كه به صورت زير تعريف مي شوند, شماره  مي باشد  14تعداد حافظه هاي تلفن كننده داخلي  .دستگاه بزنيد  LINEلفن را به ورودي ابتدا كابل ت      

  انيه چند ث دستگاه فشار داده تا صداي بوق براي را از روي صفحه اصلي}    14 تا 1و شماره حافظه مورد نظر از    0,   #{  به ترتيب دكمه هاي          
  بوق تاييد دستگاه نشان دهنده تعريف شدن , را فشاردهيد   PROGكرده و در پايان دكمه شماره مورد نظر را بدون كد وارد سپس, به صدا در آيد         
  . ودبدين ترتيب مي توان شماره ها را اعم از تلفن ثابت و همراه براي دستگاه تعريف نم.صحيح شماره مورد نظر مي باشد        

        



   :                                         PROG + 88505152  + 1  +  0  +  #تلفن ثابت                                                          :به عنوان مثال 
  PROG + 09360524596  + 2  +  0  +  #:                                       تلفن همراه 

    PROG +  6103 + * + 88763566  + 3  +  0  +  #:            تلفن داخلي مورد نظر 
  :پاك كردن يك يا چند شماره تلفن از حافظه  -        
  براي چند ثانيه بـه صـدا در آيـد    فشار داده تا صداي بوق  را از روي صفحه اصلي دستگاه}    14تا  1و شماره حافظه مورد نظر از    0,   #{  به ترتيب دكمه هاي        

  .را فشاردهيد تا شماره مورد نظر از حافظه پاك شود  CLEARبعد از شنيدن صداي بوق دكمه , سپس دستگاه زون هاي تعريف شده را نشان مي دهد       
  :ضبط و شنود پيام صوتي براي تلفن كننده   -5

   به محض روشن . روشن مي شود   STATUSثانيه چراغ    3پس از , ده و نگاه داريد روي صفحه كليد دستگاه را فشار دا  REC/PLAYدكمه    
  .را فشار دهيد  REC/PLAYبراي شنيدن پيغام ضبط شده گوشي تلفن را برداشته و كليد . ثانيه بگوييد  10شدن چراغ پيغام خود را حداكثر تا    

  : تاخير در فعال شدن سيستم به هنگام ورود و يا خروج  -7
  ) :   Exit Delay Timer( تاخير به هنگام خروج   -7-1   

  و   *براي تنظيم اين مـدت زمـان  بـه ترتيـب      . سيستم فعال شود  ARMدر اين حالت مي توان مدت زماني كه طول مي كشد تا پس از زدن دكمه         
  :به عنوان مثال . را فشاردهيد PROGكرده و دكمه  وارد)  99تا  0( را زده سپس زمان مورد نظر را به صورت   1عدد         

    :  02  +  1  +  *  فعال مي شود       )   5*2( ثانيه  10سيستم پس از  
    :  08  +  1  +  *  فعال مي شود       )   5*8( ثانيه  40سيستم پس از  

    :  00  +  1  +  *  فعال مي شود     ARMسيستم بالفاصله پس از زدن 
  ) :   Entry Delay Timer(تاخير به هنگام ورود   -7-2   

   براي تنظيم اين مدت زمان  به  .سيستم غير فعال شود,  ARMدر اين حالت مي توان مدت زماني كه طول مي كشد تا پس از زدن دكمه      
  .را فشاردهيد  PROGه و دكمه وارد كرد)  99تا  0( را زده سپس زمان مورد نظر را به صورت   2و عدد    *ترتيب      

  :مدت زمان آژير سيرن  -8  
  .را فشاردهيد  PROGوارد كرده و دكمه )  99تا  0( را زده سپس زمان مورد نظر را به صورت   3و عدد   *براي تنظيم اين مدت زمان  به ترتيب        

    :  02  +  3  +  *  فعال مي شود       )   20*2( ثانيه  40سيستم پس از  
    :  08  +  3  +  *  فعال مي شود      )   20*8( ثانيه  160سيستم پس از  

    :  00  +  3  +  *  !                                    آژير سيرن قطع نمي شود 
  :ارتباط با دستگاه از طريق تلفن   -9
  تلفن ديگر با  بدين ترتيب كه مي توان با يك. مي باشد) ثابت و يا همراه ( ريق تلفن از كاربري هاي بسيار مهم اين سيستم قابليت كنترل سيستم از ط   
  .شماره تلفني كه به دستگاه وصل مي باشد تماس گرفت و پس از وارد كردن رمز ورود مي توان به سيستم متصل شده و آن را كنترل نمود   
  :تعريف رمز عبور براي ارتباط تلفني   -9-1  

  :به عنوان مثال. را فشار دهيد PROGرقمي را وارد كرده و در پايان دكمه  4وسپس رمز   4و    *تيببه تر     
    : PROG + 1234  +  4  +  * تعريف خواهد شد     1234رمز دستگاه  عدد   

  :تنظيم تعداد زنگ هاي تلفن قبل از برقراري ارتباط با سيستم  -9-2  
  :به عنوان مثال.  را فشار دهيد PROGرا وارد كرده و در پايان دكمه )  9تا  1از ( اد زنگ ها وسپس تعد  5و    *به ترتيب     

    :PROG + 6  +  5  +  * بار زنگ خوردن تلفن سيستم وصل خواهد شد      6پس از 
  :تعريف رمز عبور براي ارتباط تلفني   -9-3  

  ل مي باشد تماس گرفته و پس از وارد كردن رمز ورود با شنيدن صداي بـوق  بـه سيسـتم متصـل     با يك تلفن ديگر با شماره تلفني كه به دستگاه وص    
 :از طريق تلفن مي توان سيستم را به صورت زير كنترل كرد شده و     

ل را از طريـق  مي توان صداي محـيط داخـ     3با زدن دكمه   .آژير قطع مي شود  2آژير دستگاه فعال شده و با زدن دكمه    1ا زدن دكمه  ب
MIC   دن صداي محـيط داخـل   شني   6با زدن دكمه  .سيستم غير فعال مي شود  5سيستم فعال و دكمه   4با زدن دكمه   .دستگاه شنيد

  .ارتباط با سيستم قطع مي شود    0با زدن دكمه  متوقف مي شود و 
  را نگـاه داشـته و     CLEARخاموش مي باشد دكمـه   در حالتي كه دستگاه  : بازگرداندن دستگاه به حالت اوليه كارخانه  -10

  .را رها كنيد CLEARثانيه دكمه   10دستگاه را روشن كنيد و پس از                          


