GSM Antenna Connector
LINE1
LINE2
POWER

Connect GSM antenna
Connect LINE1 to telephone uses telephone wire of
standard package list
Connect LINE2 to telephone out line
Connect DC12V adapter uses power adapter of standard
package list

SIREN

Connect siren uses siren of standard package list

ON OFF

Power on battery or power off battery

Wireless Antenna Connector

Connect wireless antenna increase wireless distance

External Speaker
SP+

Connect speaker anode

SP-

Connect speaker negative

GND

Connect wired zones COM port / Output DC12V negative

Wired zones
L1

Wired zone 1, connect wired sensors NC or NO port

L2

Wired zone 2, connect wired sensors NC or NO port

OUT
12V

It is a can be programmed to control the output of the
DC12V
DC12V output, It can supply power for wired sensors

ٍضؼیت دزدگیر از رٍی ًوایشگر
LED

ٍضؼیت دزدگیر

رٍی پٌل دزدگیر

دزدگیر هسلح است

SF

دزدگیر غیر هسلح است

CF

دزدگیر تا ریوَت فؼال ضذُ است ( ٍضؼیت خطر دستی)

99

دزدگیر تِ صَرت ًیوِ ٍ یا پارت هسلح است

bF

خط تلفي لطغ ضذُ است

F1

سٌسَری ترای دزدگیر تاوٌَى تغریف ًطذُ است

F3

سین وارت ضٌاختِ ًطذُ ٍ یا آًتي ًذارد

F4
F5

 GSMرٍضي ضذُ است
دسترسی تِ ضثىِ

F6

ػذد  1تا  98تیاًگر تحریه ضذى سٌسَر زٍى  1تا  98هی تاضذ

1-98

تحریه ضذى زٍى تا سین دزدگیر

L1-L2

اتتذا لثل از رٍضي وردى دزدگیر سین وارتی وِ دارای اػتثار تَدُ ٍ رهس یا پیي وذ
ًذاضتِ تاضذ را داخل خطاب دزدگیر لرار دادُ ٍ آداپتَر را ٍصل وردُ ٍ سپس آًتي
هرتَط تِ سین وارت ٍ آًتي هرتَط تِ سٌسَرّا را ٍصل وٌیذ

هراحل راُ اًذازی
فؼال ٍ غیرفؼال کردى رهس ٍرٍد بِ دزدگیر ٍ تغییر رهس 6.1.1
فؼال وردى رهس ٍرٍد یؼٌی لثل از وار تا دزدگیر تایذ رهس را ٍارد وٌیذ وِ رهس اٍلیِ دزدگیر  0000هی تاضذ

*Command: *11

غیر فؼال وردى رهس ٍرٍد یؼٌی ترای وار تا دزدگیر ًیازی تِ ٍرٍد رهس ًیست

*Command: *10

تِ ػٌَاى هثال *712341234* :

*)رهس  4رلوی جذیذ ()xxxxرهس  4رلوی جذیذ(Command: *7xxxx

فؼال ٍ یا بی صذا کردى آشیر دزدگیر
غیر فؼال وردى آشیر ( سایلٌت وردى آشیر ) دزدگیر تِ ٌّگام آالرم
فؼال وردى آشیر دزدگیر تِ ٌّگام آالرم

6.1.2

Command: #00#
Command: #01#

تؼریف شوارُ تلفي ّا
تِ ػٌَاى هثال ترای تؼریف ضوارُ تلفي اٍل #109123504764# :

6.1.3

)#ضوارُ تلفي اٍل(Command: #1xxxxxxxxxxxxx
)#ضوارُ تلفي دٍم(Command: #2xxxxxxxxxxxxx
…..
)#ضوارُ تلفي ضطن (Command: #6xxxxxxxxxxxxx

پاک کردى شوارُ تلفي ّا

6.1.4

ترای پان وردى تلفي اٍل ;Command: #1#
ترای پان وردى تلفي پٌجن ;Command: #5#

تٌظین هذت زهاى آشیر بِ ٌّگام خطر

6.1.5

Command: #9xx(00-30minutes)#
تِ ػٌَاى هثال ترای ایٌىِ آشیر  10دلیمِ تسًذ تایذ ایي وذ را ٍارد وٌیذ #910#:

تٌظین تاخیر در زدى آشیر پس از اٍلیي تحریک اٍلیي سٌسَر

6.1.6

Command: #7xx(00-99seconds)#
: #730#هثال
سیستن  30ثاًیِ تؼذ از اٍلیي تحریه اٍلیي سٌسَر آشیر هی زًذ

تٌظین تاخیر در خرٍج

6.1.7

*)Command: *4xx(00-99seconds
* *430تِ ػٌَاى هثال
دزدگیر تؼذ از  30ثاًیِ از زدى دووِ آرم تر رٍی ریوَت پا پٌل فؼال خَاّذ ضذ

تٌظیم تؼذاد زًگ ّای تلفي برای اتصال بِ دزدگیر

6.1.8

*)Command: *6x(0-9times
تؼذ از  3زًگ هی تَاى تِ سیستن دزدگیر ٍصل ضذ *: e.g: *63تِ ػٌَاى هثال
تا اٍلیي زًگ تِ دزدگیر ٍصل هیطَد *60* :

دزدگیر بِ ٌّگام هسلح ٍ یا غیر هسلح کردى با ریوَت آشیر اطالع رساًی بسىد

6.1.9

دزدگیر تِ ٌّگام هسلح یا غیر هسلح ضذى تا ریوَت آشیر هی زًذ

Command: *21* :

دزدگیر تِ ٌّگام هسلح یا غیر هسلح ضذى تا ریوَت آشیر ًوی زًذ

Command: *20* :

فؼال ٍ یا غیر فؼال کردى بیسر ٍ سخٌگَی دستگاُ

6.1.10

غیر فؼال وردى سیستن سخٌگَی اطال ع رساًی دزدگیر Command: *041* :
فؼال وردى سیستن سخٌگَی اطالع رساًی دزدگیر

Command: *040* :

خاهَش وردى صذای تیسر دستگاُ Command: *99* :
رٍضي وردى صذای تیسر دستگاُ Command: *98* :

ضبط پیغام برای تلفي کٌٌذُ

6.1.11

*)Command: *0xxxx(4 numbers password
تِ ػٌَاى هثال تؼذ از زدى وذ * *01234پیغام هَرد ًظر را در  10ثاًیِ ضثط وٌیذ

تؼریف ٍ پاک کردى سٌسَرّا
تؼذ از زدى ایي وذ دووِ لفل تاز ریوَت را فطار دادُ تا دستگاُ یه صذای تیپ وَچه تذّذ

6.1.12

Command: *0* :

ترای تؼریف رًذم سٌسَرّا تؼذ از زدى ایي وذ سٌسَر هَرد ًظر را تحریه وٌیذ تا دستگاُ یه صذای تیپ تذّذ Command: *01* :
تؼذ از زدى ایي وذ سٌسَر هَرد ًظر ترای زٍى هَرد ًظر را تحریه وردُ تا صذای تیپ را تطٌَیذ :

*) ضوارُ زٍى Command: *8xx(00-99 :

پان وردى تواهی ریوَت ّا :
پان وردى تواهی سٌسَر ّا

*Command: *02

Command: #8996# :

تغییر ًَع ّر زٍى
ًَ (0-8),ع زٍى از  1تا 8

”“A

; ضوارُ زٍى “xx” 00-99

6.1.14

Command: #8xxA#

سٌسَر در ّیچ حالتی ػول ًىردُ 0: bypass mode:
زٍى هؼوَلی هاًٌذ چطوی ٍ سٌسَر درب وِ در حالتی وِ دزدگیر فؼال است سٌسَر ػول هی وٌذ 1: common mode
زٍى پارت یؼٌی سٌسَر ٍلتی دستگاُ تِ صَرت پارت (ًیوِ فؼال) هی تاضذ ػول ًوی وٌذ هاًٌذ چطوی داخل اتاق خَاب 2: intelligent mode:
زٍى  24ساػتِ هاًٌذ سٌسَر دٍد ٍ گاز 3. Emergency mode:
4. Multi-Zones Triggered Mode:
هخصَظ  2یا چٌذ زٍى هی تاضذ تِ طَری وِ اگر تواهی سٌسَرّای هثال زٍى  10 ٍ 4در هذت زهاى  30ثاًیِ تحریه ضًَذ دزدگیر آشیر خَاّذ زد
زٍى تاخیری یؼٌی زٍى تا تاخیر سیستن دزدگیر را تحریه هی وٌذ 5. delay-alarm mode:
اگر زٍى یىثار تحریه ضَد دزدگیر آشیر ًسدُ ٍلی اگر ّواى زٍى تا  30ثاًیِ تؼذ یىثار د یگر تحریه ضَد دزدگیر فؼال خَاّذ ضذ 7. Repeat triggered mode:
زٍى چاین یا دیٌگ داًگ وِ سٌسَر در حالی وِ دزدگیر غیرفؼال هی تاضذ تِ ػٌَاى زًگ درب یا آیفي تصَیری ػول هی وٌذ 8. Doorbell mode:

آشیر زدى یا ًسدى دزدگیر با قطغ تلفي 6.1.16
دزدگیر تا لطغ یا خراتی تلفي آشیر می زًذ

*Command: *51

دزدگیر تا لطغ یا خراتی تلفي آشیر ًوی زًذ

*Command: *50

غیر فؼال کردى هَقتی کلیِ ریوَت ّا در صَرت گن شذى یک ریوَت 6.1.17
درصَرت ٍارد وردى ایي وذ ّیچ یه از ریوَتْا وار ًىردُ ٍ فمط هی تَاى دستگاُ را تا دووِ ّای رٍی پٌل فؼال ٍ غیرفؼال ًوَد Command: *31* :
ریوَت ّا فؼال خَاٌّذ ضذ Command: *30* :
Wired alarm zones
The alarm system have DC12V output, it can connect to DC input of wired sensors, the alarm output of wired sensors
connect to L1/L2 and GND, the alarm system support two wired zones. the alarm system screen will show L1 when L1 zone
sensors alarm, the alarm screen will show L2 when L2 zone sensors alarm.
Note: The wired zone support NO/NC wired sensor.

تٌظیوات زٍى با سین 6.1.13
تاز وردى زٍى ّای تا سین *Command: *061
تستي زٍى ّای تا سین Command: *060* :
Command: *91010* : set up the wired zone L1 need NC detector
: set up the wired zone L1 need NO detector

*Command: *91011

Command: *91012* : set up the wired zone L1 trigger when it is against normal
: set up the wired zone L2 need NC detector

*Command: *91020

Command: *91021* : set up the wired zone L2 need NO detector
*Command: *91022

: set up the wired zone L2 trigger when it is against normal

تٌظین خرٍجی ٍ 12لت دزدگیر در حالت ّای هختف دزدگیر 6.1.18
Command: #80A#
ٍضؼیت خرٍجی ٍ 12لت دزدگیر از  0تا A: 9
0, not DC12V output
1, output DC12V in the mode of CF(DISARMING), other mode not DC12V output
2, output DC12V in the mode of SF(ARMING), while keeping DC12V output after alarm
3, output DC12V in the mode of SF(ARMING), while close DC12V output after alarm
4, output DC12V in the mode of bF(ARMING), while keeping DC12V output after alarm
5, output DC12V in the mode of bF(ARMING), while close DC12V output after alarm
6, output DC12V in the mode of SF(ARMING) or bF(ARMING), while keeping DC12V output after alarm
7, output DC12V in the mode of SF(ARMING) or bF(ARMING), while close DC12V output after alarm
8, output DC12V in the mode of alarming,
9, keep DC12V output

تٌظین ساػت دستگاُ ٍ زهاى بٌذی هسلح یا غیر هسلح شذى اتَهاتیک 6.1.19 :
ّر دٍ تر حسة  24ساػت در ضثاًِ رٍز هی تاضذ

*Command: *07HHMM
,دلیمِ , “MM” :ساػت “HH” :
:

تٌظین ساػت دستگاُ تِ  6.5تؼذازظْر
ّر دٍ تر حسة  24ساػت در ضثاًِ رٍز هی تاضذ

**071830

Command: #07HHMMA#
,دلیمِ , “MM” :ساػت “HH” :

از صفر ات 9وِ صفر تِ هؼٌی غیرفؼال ضذى زهاى تٌذی ٍ از ػذد  1تا  5زهاى تٌذی هٌظن رٍزاًِ ٍ از  6تا  9زهاى تٌذی فمط ترای یىثار هی تاضذ “A” （0-9）:
غیر فؼال وردى تواهی هسلح ضذى ّای اتَهاتیه زهاى تٌذی ضذُ
ّر دٍ تر حسة  24ساػت در ضثاًِ رٍز هی تاضذ

#0700000# :

:تِ ػٌَاى هثال

Command: #08HHMMA#
,دلیكُ , “MM” :ساػت “HH” :

از صفر تا  9وِ صفر تِ هؼٌی غیرفؼال ضذى زهاى تٌذی ٍ از ػذد  1تا  5زهاى تٌذی هٌظن رٍزاًِ ٍ از  6تا  9زهاى تٌذی فمط ترای یىثار هی تاضذ “A” （0-9）:
غیر فؼال وردى تواهی غیرهسلح ضذى ّای اتَهاتیه زهاى تٌذی ضذُ
ّر دٍ تر حسة  24ساػت در ضثاًِ رٍز هی تاضذ

#0800000#

 :تِ ػٌَاى هثال

Command: #09HHMMA#
,دلیمِ , “MM” :ساػت “HH” :

از صفر تا  9وِ صفر تِ هؼٌی غیرفؼال ضذى زهاى تٌذی ٍ از ػذد  1تا  5زهاى تٌذی هٌظن رٍزاًِ ٍ از  6تا  9زهاى تٌذی فمط ترای یىثار هی تاضذ “A” （0-9）:
غیر فؼال وردى تواهی هسلح ضذى ّای اتَهاتیه زهاى تٌذی ضذُ #0900000#

 :تِ ػٌَاى هثال

تؼریف هتي پیاهک ّای ارسالی
تؼریف هتي پیاهه هَرد ًظر از  1تا  9هتي هتفاٍت دلخَاُ 6.2.1
ترای ایي دزدگیر هی تَاى تا  9هتي دلخَاُ هتفاٍت تِ رٍش زیر تؼریف ًوَد
0000AB
هتي پیاهه دلخَاُ B:
تؼریف هتي پیاهه اٍل

پیاهه تؼریف ضذُ اٍل تا ًْن A:

:ارسال پیاهه

رهس دستگاُ 0000 :

”” 00001 this is a door sensor alarm form holl

 send sms:هثال

Command: #03AAB#
ضوارُ زٍى تحریه ضذُ AA:
ضوارُ پیاهه تؼریف ضذُ هَرد ًظر از  1تا B: 9
دزدگیر تا فؼال ضذى زٍى  4پیاهه تؼریف ضذُ ضوارُ  2را ارسال هی وٌذ

:

#03042#

:هثال

تؼریف ًحَُ تواس دزدگیر ( تواس یا پیاهک با ّردٍ ) با شوارُ تلفي ّای تؼریف شذُ بِ ٌّگام فؼال شذى سیستن ٍ یا قطغ برق
#AB#
از  1تا  6ضوارُ تؼریف ضذُ برای دزدگیر هی تاضذ A:
اگر هی خَاّیذ دزدگیر تا ضوارُ هَرد ًظر فمط تواس تگیرد ػذد  , 2اگر فمط پیاهه تفرستذ ػذد  ٍ 3درصَرت ًیاز تِ ّر دٍ ػذد  4را تسًیذ B:
 :یؼٌی دزدگیر تِ ضوارُ اٍل ّن پیاهه فرستادُ ٍ ّن زًگ هی زًذ #14#

هثال

دزدگیر تِ ضوارُ تؼریف ضذُ چْارم فمط پیاهه هی فرستذ #42# :

در صَرت قطغ شذى برق دزدگیر بِ شوارُ ّا اطالع رساًی اًجام دّذ یا خیر :

*Command: *05A

اگر ػذد صفر ٍارد ضَد دزدگیر تا لطغ ترق ّیچ پیاهىی ارسال ًوی وٌذ ٍ اگر ٍ 7ارد ضَد دزدگیر تا لطغ ترق تِ تواهی ضوارُ ّای تؼریف ضذُ پیاهه زدُ A:
ٍ تا ٍارد وردى ػذد  1تا  6دزدگیر تا لطغ ترق تِ ضوارُ  1تا  6هَرد ًظر پیاهه هی فرستذ
دزدگیر تا لطغ ترق فمط تِ ضوارُ تؼریف ضذُ چْارم پیاهه هی فرستذ  : *54* :هثال

تغییر ًَر ًوایشگر دزدگیر
*Command: *08A
تِ جای  Aػذد  0تا  8را ٍارد وٌیذ وِ ػذد تسرگتر تِ هؼٌا ی رٍضي تر ضذى تصَیرًوایطگر دزدگیر هی تاضذ

کٌترل دزدگیر از راُ دٍر با ارسال پیاهک بِ سین کارت
غیر هسلح وردى دزدگیر

SMS: 0000CF

هسلح وردى دزدگیر

SMS: 0000SF

پارت هسلح وردى دزدگیر

SMS: 0000bF

SMS: 0000STATUS

ٍضؼیت ( هسلح یا غیرهسلح تَدى دزدگیر ) را اطالع هی دّذ

تاز وردى رلِ خرٍجی ٍ 12لت دزدگیر

SMS: 0000ON

تستي رلِ خرٍجی ٍ 12لت دزدگیر

SMS: 0000OFF

Note: All the above mentioned commands can be operated by editing text message with the format of “password + the
content of command”. For example If setup the first phone number as 87654321 by SMS, edit “0000#187654321# ”and send
;it to the alarm panel

کٌترل تلفٌی دزدگیر از راُ دٍر
ضوا هی تَاًیذ در ّر لحظِ تا دزدگیر تواس گرفتِ ٍ رهس را تِ صَرت آرام ٍ ضوردُ ٍارد وٌیذ در صَرت ٍرٍد رهس اضتثاُ دزدگیر  2تَق هوتذ زدُ ٍ در
صَرت صحیح تَدى رهس هی تَاى تِ دزدگیر ٍصل ضذُ ٍ تا زدى ّر یه از اػذاد  1تا  8سیستن را تلفٌی وٌترل ًوَد
خاهَش وردى آشیر “3” :
پخص پیغام ضثط ضذُ “6” :
لطغ هىالوِ “#” :

فؼال وردى آشیر “2” :

ضٌیذى صذای هحیط اطراف پٌل “1” :

غیر هسلح وردى دزدگیر “5” :

هسلح نردى دزدگیر “4” :
تاز وردى رلِ خرٍجی ٍ 12لت “7” :

تستي رلِ خرٍجی ٍ 12لت “8” :

بازگرداى کلیِ تٌظیوات دستگاُ بِ حالت اٍلیِ کارخاًِ
رهس دزدگیر:

0000

*Command:*80000

در صَرت ػَض وردى رهس تایذ وذ فَق را تا رهس جذیذ ٍارد وٌیذ

