
 

Syntax SX-99   S6 series: 
 

 وضعيت دزدگير از روي نمايشگر

 وضعيت دزدگير LED  روي پنل دزدگير
SF دزدگير مسلح است 
CF دزدگير غير مسلح است 
) وضعيت خطر دستي( دزدگير با ريموت فعال شده است  99  
bF دزدگير به صورت نيمه و يا پارت مسلح است 
F1 خط تلفن قطع شده است 
F4 سيم كارت شناخته نشده و يا آنتن ندارد 

مي باشد 98تا  1بيانگر تحريك شدن سنسور زون  98تا  1عدد  1-98  
 

 تعريف و پاك كردن سنسورها

  دكمه قفل باز ريموت را فشار داده تا دستگاه يك صداي بيپ كوچك بدهد   *0*بعد از زدن كد براي تعريف ريموت 

 سنسور مورد نظر را تحريك كنيد تا دستگاه يك صداي بيپ بدهد  *01*بعد از زدن كد    99تا  1ون از ز براي تعريف رندم سنسورها 

  را تحريك كرده تا صداي بيپ را بشنويدسنسور مورد نظر   *(zone number)8*براي تعريف سنسور  براي يك شماره زون خاص بعد از زدن كد 

 پاك كردن تمامي ريموت ها :  *02*

 پاك كردن تمامي سنسور ها  : #8996#  

                                                                                              تغيير نوع هر زون                                                                                         
#8xxA#     “xx” 00-99    شماره زون ;  “A”   (8-0)  8تا  1نوع زون از,  

1: common mode  حالتي كه دزدگير فعال است سنسور عمل مي كندزون معمولي مانند چشمي و سنسور درب كه در  
2: intelligent mode:  مي باشد عمل نمي كند مانند چشمي داخل اتاق خواب) نيمه فعال(زون پارت يعني سنسور وقتي دستگاه به صورت پارت  
3. Emergency mode:  ساعته مانند سنسور دود و گاز 24زون  

4. Multi-Zones Triggered Mode: 

ثانيه تحريك شوند دزدگير آژير خواهد زد 30در مدت زمان  10و  4يا چند زون مي باشد به طوري كه اگر تمامي سنسورهاي مثال زون  2ص مخصو   
5. delay-alarm mode: زون تاخيري يعني زون با تاخير سيستم دزدگير را تحريك مي كند 
7. Repeat triggered mode: ثانيه بعد يكبار ديگر تحريك شود دزدگير فعال خواهد شد 30ر آژير نزده ولي اگر همان زون تا اگر زون يكبار تحريك شود دزدگي  

 فعال و يا بي صدا كردن آژير دزدگير 
 #00# دزدگير به هنگام آالرم     ) سايلنت كردن آژير( غير فعال كردن آژير     

 فعال كردن آژير دزدگير به هنگام آالرم  #01# 

                                                                                             هاتعريف شماره تلفن 
 #1xxxxxxxxxxxxx(شماره تلفن اول)#         #109123504764# : به عنوان مثال براي تعريف شماره تلفن اول   

 #2xxxxxxxxxxxxx(شماره تلفن دوم)# 

  ….. 

 #6xxxxxxxxxxxxx( تلفن ششم  شماره )#                 example: #688505152# 



 پاك كردن شماره تلفن ها
 براي پاك كردن تلفن پنجم ;#5#                براي پاك كردن تلفن اول ;#1# 
 

 تنظيم مدت زمان آژير به هنگام خطر 
 #9xx(00-30minutes)#   

 #910#     :دقيقه بزند بايد اين كد را وارد كنيد 10به عنوان مثال براي اينكه آژير 

 تنظيم تعداد زنگ هاي تلفن براي اتصال به دزدگير
 *6x(0-9times)* 

زنگ مي توان به سيستم دزدگير وصل شد   3بعد از  *e.g: *63 :به عنوان مثال   

*60*    :  با اولين زنگ به دزدگير وصل ميشود 

به هنگام مسلح و يا غير مسلح كردن با ريموت آژير اطالع رساني بزند دزدگير   

 دزدگير به هنگام مسلح يا غير مسلح شدن با ريموت آژير مي زند   : *21* 
 دزدگير به هنگام مسلح يا غير مسلح شدن با ريموت آژير نمي زند  : *20* 
 

 ضبط پيغام براي تلفن كننده

 *0xxxx(4 numbers password)*  

 ثانيه ضبط كنيد  10پيغام مورد نظر را در   *00000*به عنوان مثال بعد از زدن كد 

 

 آژير زدن يا نزدن دزدگير با قطع تلفن 
 دزدگير با قطع يا خرابي  تلفن آژير مي زند   *51* 
 دزدگير با قطع يا خرابي تلفن آژير نمي زند   *50* 
 

ت گم شدن يك ريموتغير فعال كردن موقتي كليه ريموت ها در صور  

   درصورت وارد كردن اين كد هيچ يك از ريموتها كار نكرده و فقط مي توان دستگاه را با دكمه هاي روي پنل فعال و غيرفعال نمود : *31* 

 ريموت ها فعال خواهند شد : *30* 

 كنترل تلفني دزدگير از راه دور
بوق ممتد زده و در  2ته و رمز را به صورت آرام و شمرده وارد كنيد در صورت ورود رمز اشتباه دزدگير شما مي توانيد در هر لحظه با دزدگير تماس گرف       

  را بزنيد  #  و در پايان حتما كليد سيستم را تلفني  كنترل نمود 5تا  1صورت صحيح بودن رمز مي توان به دزدگير وصل شده و با زدن هر يك از اعداد 

يرفعال كردن آژ :  ”2“        شنيدن صداي محيط اطراف پنل : ”1“        خاموش كردن آژير :  ”3“                               

كردن دزدگيرو قطع غير مسلح               : ”5“                مسلح كردن دزدگير : ”4“          قطع مكالمه : ”#“

) بجز ريموتها و سنسور ها( ن كليه تنظيمات دستگاه به حالت اوليه كارخانهبازگردا  

  *80000*                   0000  : رمز دزدگير   

            در صورت عوض كردن رمز بايد كد فوق را با رمز جديد وارد كنيد
 پاك كردن تمامي سنسور ها  : #8996#                                      پاك كردن تمامي ريموت ها :  *02*  


