
G99-SXNew 6zone  

  كنيد ONابتدا سيم كارت بدون پين كد را داخل دزدگير گذاشته و آنتن را وصل كنيد سپس آداپتور وصل و سپس دزدگير را ■

را زده تا كليه چراغ هاي روي پنل روشن شود سپس يك دكمه از ريموت خام را فشار دهيد تا تعريف   setدكمه : تعريف ريموت■
  را چندين بار فشار دهيد تا از حالت تنظيمات خارج شده و تمامي چراغ ها خاموش شوند  setشود و سپس دكمه 

زون بيسيم  6و  5زون بيسيم معمولي براي چشمي و سنسور درب و زون  4تا  1زون مي باشد كه زون  6دزدگير داراي : ورهاسنس تعريف■
را زده تا  setسپس مجددا دكمه را زده تا كليه چراغ هاي روي پنل روشن شود  setدكمه ابتدا . ساعته مخصوص سنسور دود و گاز مي باشد 24

آن سنسور را يكبار تحريك كنيد تا پنل سيگنال  1مي باشد و براي تعريف سنسور روي زون 1بيانگر زون  فقط چراغ شماره يك روشن شود كه
براي تعريف . را چندين بار زده تا از حالت تنظيمات خارج شده و تمامي چراغ ها خاموش شوند setسنسور را دريافت و تاييد كند و سپس دكمه 

  بر روي چراغ همان زون رفته و سپس سنسور مورد نظر را تعريف كنيد  setدكمه بايد با زدن  6تا  2سنسور در زون هاي 

  به سيم كارت  #888860ABCDبا ارسال پيامك متن  :  تنظيمات و تغيير نوع زون هادر صورت نياز■
 Cو ) ساعته  24زون  3ثانيه اي و  40زون با تاخير  2, زون معمولي  1( نوع زون  Bمي باشد و  6تا  1شماره زون از  Aكه در عبارت فوق 

آژير زدن يا نزدن  Dو ) سنسور پنجره 6, سنسور هال 5, سنسور درب 4, سنسور گاز  3, سنسور دود 2, زون درخواست كمك 1( موقعيت زون 
   #8888605261 به زون تاخيري درب و  بيصدا ارسال 5تغيير زون د مثال براي مي باش) زون آژيري با صدا  2زون بي صدا و  1(زون 

defence zone Arm At Home Type Alarm Conditions Siren 

defence zone 1 Valid  Real-time Door lock alarm On 

defence zone 2 Valid  Real-time Hall alarm On 

defence zone 3 (wired) Valid Valid Real-time Window alarm On 

defence zone 4 (wired) Valid Valid Real-time Balcony alarm On 

defence zone 5 (wired) Valid Valid 24 hours Fire alarm On 

defence zone 6 (wired) Valid Valid 24 hours Gas alarm On 

Programming password: 8888 Remote Control: Enabled 

Operation Password: 1234 Ringing Times: Once 

Siren Duration: 180 seconds Warning Siren: Disabled 

  
  :كارخانه اوليه حالت به دستگاهبازگرداندن 

پس از روشن  آداپتور را وصل كنيد نگه داشته وه خاموش است كه دستگا يرا در حال setدكمهكليد دستگاه را خاموش كرده و آداپتور را جدا كنيد سپس 
  را رها كنيد setدكمه  ثانيه اي 3و شنيدن بوق ممتد  ها LEDشدن تمام 



هر يك  ARMباز بزنيد تا دزدگير يك بوق ممتد بلند زده و چراغ  3را  setدر حالت غيرفعال دكمه: ضبط پيغام صوتي براي تلفن كننده■
ثانيه به صورت اتوماتيك ضبط  10پس از ( سانتيمتري از پنل بگوييد  30ثانيه و با فاصله  10ثانيه چشمك مي زدند سپس پيغام مورد نظر را در 

  )خاموش مي شود  armمتوقف شده و چراغ 

  راه دوركنترل تلفني دزدگير از■
  :پس از وصل شدن به دزدگير با زدن هر يك از دكمه هاي زير مي توان . وارد كنيدبا شماره سيم كارت داخل دستگاه تماس گرفته و سپس رمز را 

  ثانيه 30توقف شماره گيري براي -4ثانيه 30شنيدن صداي محيط به مدت -3غير فعال كردن دزدگير- 2فعال كردن دزدگير-1
  ديدكمه هاي فوق دستگاه را كنترل كن مي توانيد با زدن، وقتي دستگاه فعال شد و با شماره تلفن شما تماس گرفت: نكته 

عمل فوق را انجام دهيد و منظور از  4به سيم كارت مي توانيد  #1234Aبا ارسال پيامك : با ارسال پيامك كنترل دزدگير■
A  را به سيم كارت دستگاه بفرستيد #12341مثال براي فعال كردن دزدگير با پيامك از راه دور متن مي باشد  4تا  1عدد  

  :با ارسال پيامك به شماره سيم كارت داخل دزدگير انجام مي شودكليه تنظيمات دزدگير : تنظيمات دزدگير■

Function Operation Instructions Notes 

Operation Password  [Program password] + [30] + [new password] + [#]  Factory default: 1234 

Programming Password  [Program password] + [31] + [new password] + [#]  Factory default: 8888 

Set Phone  [Program password] + [51] + [phone number] + [#]  [51]~[56] 6 groups 

Remote Arm [Operation password] + [1]+ [#]  

Remote Disarm [Operation password] + [2]+ [#]  

  

  براي انجام هر كار عبارت مقابل آنرا به سيم كارت روي دزدگير پيامك كنيد:    اصلي تنظيمات■
  : مي باشند 56تا  51شماره تلفن جهت تماس به دزدگير معرفي كنيد كه كد  6مي توانيد تا : شماره تلفن جديدتعريف  -1
  #88885602188505152ششمتلفن و ....   و #88885209123504764دومتلفن و  #88885109360524596شماره تلفن اول      
  : مي باشند 59تا  57شماره موبايل جهت دريافت پيامك فعال شدن دزدگير معرفي كنيد كه كد  3مي توانيد تا : گيرنده پيامك تعريف شماره  -2
  #88885909123332222سوم تلفنو  #88885809123504764دومتلفن و  #88885709360524596شماره تلفن اول      
   #888855پنجم با ارسال عبارت  پاك كردن شماره تلفنو مثال .... و    #888851اول با ارسال   پاك كردن شماره تلفن -3
  را پيامك كنيد  #8888315555متن 5555مثال براي تغيير رمز اصلي به : هدستگا اصلي تنظيمات تغيير رمز -4
  را پيامك كنيد  #8888304321متن 4321مثال براي تغيير رمز به : ه  دستگا كنترل از راه دور تغيير رمز -5
  #8888750: د با ارسال پيامكوش شدن دزدگير با ريموت مطمئن شويبه هنگام روشن يا خاموش كردن دزدگير با ريموت آژير بيروني تك آژير بزند تا از روشن يا خام -6
   #8888751: به هنگام روشن يا خاموش كردن دزدگير با ريموت آژير بيروني تك آژير نزند و دزدگير بيصدا فعال يا غيرفعال شود با ارسال پيامك -7
  #8888321730ارسال پيامك    17:30به عنوان مثال براي تنظيم ساعت : تنظيم ساعت دزدگير -8

كه منظور   #88889Aابتدا بايد متن پيامك پيش فرض را با ارسال پيامك : تغيير متن پيامك ارسالي به هنگام فعال شدن دزدگير
متن مورد نظر تا  Bشماره زون و  Aكه در آن   #88889A#Bبا ارسال پيامك   شماره زون مورد نظر مي باشد پاك كنيد و سپس  Aاز 
  را پيامك كنيد    # door sensor#888895عبارت  5ال براي تعريف متن پيامك زون حرف مي باشد به عنوان مث 20


