
 

Syntax SX-99   V6 series: 
 

 وضعيت دزدگير از روي نمايشگر

 وضعيت دزدگير LED  روي پنل دزدگير
SF دزدگير مسلح است 
CF دزدگير غير مسلح است 
) دزدگير با ريموت فعال شده است ( وضعيت خطر دستي 99  
bF دزدگير به صورت نيمه و يا پارت مسلح است 

مي باشد 98تا  1يك شدن سنسور زون بيانگر تحر 98تا  1عدد  1-98  
 

 مسلح و غير مسلح كردن دزدگير

  روي تلفن 1تماس با دزدگير زدن رمز و سپس عدد  - 3روي پنل   9و سپس عدد ARMزدن دكمه  - 2زدن دكمه قفل بسته ريموت     -1روش هاي مسلح كردن:

  روي تلفن 2تماس با دزدگير زدن رمز و سپس عدد  - 3و سپس صفر روي پنل   ARMزدن دكمه  - 2زدن دكمه قفل باز ريموت     -1روش هاي غيرمسلح كردن:

  

  تمامي دستورها و كدها را در اين مدل از راست به چپ به ترتيب بزنيد

  

 سنسورها ريموت و  تعريف و پاك كردن

   بگويد  Successfulتا دستگاه  را بزنيد SETسپس  و را فشار داده قفل باز ريموتدكمه   SET  #  SET  00  هاي بعد از زدن كدبراي تعريف ريموت 

 SET  00  *  SET  #  SETبراي پاك كردن تمامي ريموت ها كد ها را به اين ترتيب بزنيد: 

  را بزنيد SETو  سنسور مورد نظر را تحريك كنيد و را وارد  99 تا  01 از زون دو رقمي شماره  SET  #  SETبعد از زدن كدهاي  راي تعريف سنسورهاب 

  را بزنيد تا آن زون پاك شود SETو سپس   99  تا 01  زون ازه دو رقمي سپس شمار  SET  #  SET  * سنسور بعد از زدن كدهاي  پاك كردن يكراي ب

 را بزنيد   SET  #  SET   *   #     SETبعد از زدن كدهاي  سنسورهاتمامي  پاك كردنراي ب

  

    SETسپس  4تا  1زون مورد نظر  سپس وضعيت دلخواه زون از  ه دو رقميسپس شمار  * SET  #   SET كدهاي  :  تغيير نوع هر زون
1: common mode زون معمولي مانند چشمي و سنسور درب كه در حالتي كه دزدگير فعال است سنسور عمل مي كند 
2: Stay mode: ند چشمي داخل اتاق خوابزون پارت يعني سنسور وقتي دستگاه به صورت پارت (نيمه فعال) مي باشد عمل نمي كند مان  
3. intelligent mode:  ثانيه بعد يكبار ديگر تحريك شود دزدگير فعال خواهد شد 30اگر زون يكبار تحريك شود دزدگير آژير نزده ولي اگر همان زون تا  
4. Emergency mode:  ساعته مانند سنسور دود و گاز 24زون  

  را به ترتيب از راست به چپ  بزنيد    SET  #   SET * 30    4  SETساعته بايد كدهاي  24ن به زو 3به عنوان مثال براي تغيير زون شماره 

  



                                                                                              تعريف شماره تلفن ها

  SAVE   شماره تلفن  *     9تا  1 سپس عدد    SAVE    م ابتدا د به عنوان مثال براي تعريف شماره سويرا بزنSAVE 3سپس عدد 

  را بزنيد SAVEو در پايان  09360524596سپس ستاره سپس 

را بزنيد مثال براي پاك كردن شماره چهارم بايد  SAVEسپس عدد شماره مورد نظر و در پايان  SAVEابتدا   پاك كردن شماره تلفن ها

SAVE 4 SAVE را بزنيد  

  را بزنيد RECثانيه گفته و در پايان  10را زده و سپس پيام را در حداكثر  RECابتدا   ضبط پيغام براي تلفن كننده: 

  بزنيد SETو سپس  8تا  1سپس تعداد زنگها از  SETسپس ستاره سپس  SETهنگام تماس تلفني با دزدگير: ابتدا  تنظيم تعداد زنگها

را بزنيد و براي فعال  2و سپس عدد  SETگير به هنگام آالرم آژير نزده و فقط تلفن بزند بايد ابتدا يعني دزد كردن دزدگير silentبراي 

  را بزنيد  1و سپس عدد  SETشدن آژير دزدگير به هنگام آالرم ابتدا 

  را بزنيد SET ندر پاياو سپس مدت زمان مورد نظر آژير به دقيقه و   SETسپس   3سپس عدد  SET:  ابتدا  تنظيم مدت زمان آژير

  را بزنيد SETو سپس  زمان مورد نظر براي تاخير به ثانيهسپس  SETسپس   5سپس عدد  SET: ابتدا تنظيم مدت زمان تاخير در خروج

  را بزنيد SETو سپس  زمان مورد نظر براي تاخير به ثانيهسپس  SETسپس   6سپس عدد  SET: ابتدا ورودتنظيم مدت زمان تاخير در 

را بزنيد  7و سپس عدد  SETاگر مي خواهيد دزدگير به هنگام قطع شدن خط تلفن آژير بزند ابتدا : دگير به قطع خط تلفنحساسيت دز

  را بزنيد 8و سپس عدد  SETو براي قطع آژير به هنگام قطع تلفن ابتدا 

  را بزنيد SETرقمي جديد و در پايان  4و سپس رمز  SETسپس  9سپس عدد  SET: ابتدا تغيير رمز دزدگير

 set  01  #  set  # set: براي اينكه هنگام مسلح يا غيرمسلح كردن دزدگير, آژير يك تك بوق بزندبا صدا مسلح شدن دزدگير

  set  02  #  set  # setو براي اينكه هنگام مسلح يا غيرمسلح كردن دزدگير, آژير بوقي نزند  كدهاي روبرو را به ترتيب بزنيد : 

 

 كنترل تلفني دزدگير از راه دور

بوق ممتد زده و در  2شما مي توانيد در هر لحظه با دزدگير تماس گرفته و رمز را به صورت آرام و شمرده وارد كنيد در صورت ورود رمز اشتباه دزدگير        

نمود سيستم را تلفني  كنترل 8تا  1صورت صحيح بودن رمز مي توان به دزدگير وصل شده و با زدن هر يك از اعداد   

دزدگيركردن  غيرمسلح :  ”2“        مسلح كردن دزدگير ”1“  كردن آژير روشن :  ”5“                        

 قطع مكالمه : ” 9 “      قطع شنود صداي محيط : ”8“     شنيدن صداي محيط اطراف پنل : ”7“    خاموش كردن آژير :  ”6“        

 

  را بزنيد  4و سپس عدد   SETابتدا   )بجز ريموتها و سنسور ها(  حالت اوليه كارخانه بازگردان كليه تنظيمات دستگاه به
 


