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 :قابلیت های دستگاه
  زون بی سیم ( 5زون )  5دارای 
  دائمخروجی قابل کنترل به صورت لحظه ای  و  5دارای 
  حافظه 30دارای تلفن کننده 
 قابل فعال یا غیر فعال شدن توسط پیامک و تماس با سیم کارت 
 تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت 
 ... قابلیت نام گذاری برای زون ها، ریموت ها و 
 گزارشات قابلیت ارسال 
 ارسال نام زون هنگام آالرم 
  ثانیه پیام قابل ضبط 30حافظه شماره و  30دارای 
  مد شماره گیری و اعالم هشدار 2دارای 
 ( قابلیت حذف زون توسط نرم افزارomit ) 
 قابلیت گزارش گیری اتفاقات اخیر از طریق پیامک 
 دارای حفاظت بلندگو      
 بر روی هر کدام از زون ها سیم امکان ست کردن چشم بی  
 قابلیت انتخاب زون های حالت نیمه فعال 
 قابلیت انتخاب زون دینگ دانگ 
 قابلیت تغییر رمز دستگاه توسط نرم افزار 
 قابلیت بی صدا شدن بلندگوی خارجی توسط گوشی هوشمند 
 دارای تایمر قابل تنظیم برای فعال یا غیر فعال شدن در یک زمان مشخص 
 دارای رله برای درب بازکن 
  گزارش اخیر همراه با تاریخ و ساعت 100قابلیت ذخیره 
 تقویم هجری شمسی 
 امکان متوقف کردن شماره گیری با وارد کردن رمز هنگام پخش پیام صوتی 
  تحریک + و  2دارای– 
  ثانیه 400تا  1تنظیم مدت زمان آژیر از 
 گزارش دوره ای شارژ سیم کارت 
  ریزی و کنترل دستگاه توسط نرم افزار اندرویدقابلیت برنامه 
   دارای خروجی رله برای کنترل وسایل برقی از راه دور 
  ساعته( به دو حالت  24) 5امکان تنظیم زون NO و NC 
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 :مراحل نصب و راه اندازی
 

 :1مرحله ی 
 

 دقات کنیاد   د و آنتن را تاا انتااا بااال بکشاید    جعبه ی دستگاه را در جای مناسب نصب نمایی .

 .از بقیه اشیاء فاصله داشته باشد سانتی متر 30دستگاه حداقل 
  

  :2 ه یمرحل
 

 ر سیم ها را سیم بندی کرده و سپس س انبی را نصب نمایید و مطابق نقشه،تجایزات ج کلیه ی

   .وارد دستگاه نمایید
 ده و برق شار را به ترمینال تارانس وصال کنیاد. سایم     سیم بندی کر تگاه را مطابق نقشه،دس

 . باتری را در این مرحله وصل نکنید
 

 :3مرحله ی 
 

 ترانس را سر جای خود قرار دهیدسپس و بلندگوی داخلی  کتورهای آنتن،کان. 
 شودبه کار نید تا دستگاه آماده کمی صبر ک ند،دستگاه شروع به کار می ک . 
 ا مراجعه به بخاش راهنماای تنظیماات،   به باتری وصل کرده و ب جات،ا رعایت ری را بسیم بات 

 . تنظیمات الزم را انجام دهید
 

باا  برای این کار از سیم  تیاط به ترمینال ترانس وصل کنید.سیم های برق شار را با اح احتیاط:

   .ضخامت مناسب استفاده نمایید

 .باشید برق را متصل کرده بایستیوصل کنید، ری را به دستگاه قبل از اینکه بات هشدار:
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 :پنل برد

   : (ترمینال باتری )

به مثبات و سایم مشاکی باه     ) سیم قرمز  م باتری را وصل کنید.سی با دقت در رعایت جات،

 . آمپر مجاز است 3مسیر به یک فیوز این  .منفی وصل شود (
 :  AUX -و +AUXترمینال  (1

سپس با رعایت جات  موازی به هم وصل کنید. به طور ،تتغذیه کلیه چشم ها را با حفظ جا

.  به منظور آمپر مجاز است 1ن مسیر به یک فیوزای متصل نمایید. AUXصحیح به ترمینال 

 .در نظر گرفته شده است – خروجی 2و + خروجی 2نصب برای این ترمینال  ساولت در

  :SIR ترمینال  (2
سیم های آن را با رعایت جات صحیح باه ترمیناال    استفاده می کنید، اگر از آژیر یا برد آژیر 

SIR وصل کنید. 
 :  SP ترمینال (3

ساپس آنااا را باه ترمیناال      .(اهم 8دوبلند گویبلندگوها را به طور موازی به هم وصل کنید )

SP وصل کنید. 
 : ترمینال زون ها (4

 .  ده و به ترمینال مربوطه وصل کنیدچشمی های هر زون را سری کر
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 : خروجی منفی (5
OUT1-    این ترمینال هنگامی که آژیر دستگاه فعال شود، خروجی منفی می دهد و با قطع آژیر این

 خروجی نیز قطع می شود.

OUT2-     ی باشد .م برق شاریا و این ترمینال نشانگر وضعیت دستگاه 

 این خروجی توسط تنظیمات پانل قابل تعیین میباشد . عملکرد

 :  تحریک ها (6
 

 دارای دو نوع تحریک می باشد:دستگاه 
   :داخلیتحریک  (1

با متصل کردن کانکتور تلفن کننده به برد پنل، اطالعاات مرباوط باه آژیار بارای تلفان       

ارسال می شود و در صورت هرگونه تحریاک، تلفان کنناده بارای شاماره هاای         کننده 

 تماس می گیرد. 30تا  16پیام تحریک را ارسال کرده  و با شماره های   15تا  1حافظه 
 

 
 :  (-,+ TRG  ) خارجیتحریک های  (2

 2عملکرد این نوع تحریک مانند تحریک اصلی بوده و برای فعال شادن بایاد باه مادت     

ثانیه به ولتاژ مثبت یا منفی متصل شود. از تحریاک هاای جاانبی بارای اعاالم هشادار       

تعیاین ماتن    دستگاه های دیگر مانند پنل های اعالم حریق مای تاوان اساتفاده نماود.    

 تحریک ها توسط نرم افزار امکان پذیر می باشد.  
 

 مشترک می باشد.   1شماره  خارجیو تحریک  داخلیتحریک هشدار برای متن  نکته:
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 :RELAY  های ترمینال (8
 

نرم افزار گوشی هوشمند ( کنترل میشود و دارای دو حالت  خروجی دستگاه توسط پیامک ) 5هر 

 میباشد .لحظه ای و دایم 
 یموت کنترل نیز قابل کنترل است .خروجی یک عالوه بر پیامک به وسیله ر

( : (out1 ,  out 2  ,  out 3   

آمپر میباشد که از آن برای درب باز کن یا  7این خروجی ها مجاز به یک رله  های  ترمینال

 د . ناشب شود و دارای دو حالت لحظه ای و دایم می کنترل وسایل برقی استفاده می

 
(out 4 ,  out 5)  : 

 دهد . در حالت فعال شدن ، خروجی منفی می

کنید مدار زیر توصیه  برای کنترل وسایل برقی استفاده می 5یا  4خروجی درصورتی که :  توجه

 .  میشود
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 کانکتور مربوط به اتصال آنتن               (9
 

 : کنندهنکتور مربوط به اتصال تلفن کا (10
 . ر کامل سرجای خود قرار گرفته استهنگام اتصال مطمئن شوید کانکتو

 استفاده : بدون حذف زون های (11
  .ون مورد نظر را باز یا بسته نمودمی توان ز 5تا  1استفاده از دیپ سوئیچ  با

 : بلندگوی داخلیکانکتور اتصال  (12

 . عبور کرده باشدباالی برد داخلی از داخل شیار دگوی هنگام اتصال بایستی سیم های بلن    

 تک آژیر: chirpصدای  (13
 (Lوصدای کم  H) صدای زیاد  Chirp پین برای تنظیم صدای تک آژیر

 : sp پتانسیومتر  (14
 .( می باشدSP)ی خارجی س بلندگوفرکان برای تنظیم این پتانسیومتر

 :شارژپتانسیومتر  (15
) این پتانسیومتر قبالً تنظیم  .تاژ شارژ باتری قابل استفاده استبرای تنظیم ولاین پتانسیومتر 

 (.لطفاً آن را تغییر ندهید ده است،ش
 آمپر AUX  (1 )فیوز مربوط به ( 16

 
 

  آمپر ( 3فیوز مربوط به شارژ باتری ) ( 17
 

𝟐اتصال ترانس  (18 ×  (ولت   (𝟏𝟔

  :برد تلفن کننده 
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 :قراردادن سیم کارتمحل  -1
 .طور کامل در محل خود قرار گیرد توجه داشته باشید که سیم کارت در جات صحیح و به

 

 :تلفن ثابت -2
تلفان ثابات   در صورتی که نیاازی باه اتصاال     را به این ترمینال متصل کنید. خط تلفن ثابت

 غیر فعال کنید. تلفن کننده، آن را از طریق منوی تنظیمات ندارید،
 

 کانکتور اتصال تلفن کننده به پنل -3
 هنگام اتصال، مطمئن شوید کانکتورها به طور کامل سر جای خود قرار گرفته باشند.

  :راه اندازی

سیم بندی را مطابق نقشه سیم بندی انجام دهید. سیم های تغذیه دستگاه بایستی با قطر  -

بندی ها کامل و سیم های مناسب انتخاب شده و حتماً قبل از اتصال تغذیه دستگاه، سیم 

 اضافه حذف شده باشند.
 کابل ارتباطی پنل و تلفن کننده را متصل کنید. -
 .  م کارت را در شیار خود قرار دهیدسی -

 

تمااً  و ح آن را  داخال گوشای قارار داده     اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید :نکته مهم

 .  پین کد آن را غیر فعال کنید
 

حتماً آن را داخال گوشای    ،استفاده می کنید کارت همراه اول برای اولین بارم سی اگر از :توجه

 .  خود را انتخاب کرده و تأیید کنیدزبان مورد نظر  سپس و یک تماس برقرار کنید،قرار داده 
 

 .اطمینان حاصل فرمایید ،اخل دستگاهاز شارژ سیم کارت د -
 

میکنید، با ارسال یک پیامک خالی به چنانچه از سیمکارت اعتباری ایرانسل استفاده  -

 . باقیمانده شارژ را غیرفعال کنید سرویس اطالع از هزینه تماس و اعالم  3941،
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 نقشه سیم بندی:
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MEM رمز کاربری 

MEM ###1 

  پنل تنظیمات بخش اول:
ر شاده و عالمات قفال    پس از وصل کردن تغذیه دستگاه کمی صبر کنید تا دستگاه آماده باه کاا  

 .(روی صفحه نمایان شود  lockبودن دستگاه )

   .باز کنید زیرقفل صفحه کلید را به روش  

 
 

 

 .  می باشد"0000 "راحل برنامه ریزی و کنترل دستگاهرمز پیش فرض در کلیه م :توجه

 شکل رو به رو مشاهده خواهد شد.  با باز شدن قفل صفحه نمایش، 
                                      ور                نام اپرات             میزان آنتن دهی 

                                                   ساعت      تاریخ 

 
را وارد  1و سپس عادد    # # #سپس کد  ،MEMجات ورود به بخش تنظیمات پنل ابتدا کلید 

 .کنید

 

 

 فعال قرار دهید.توجه: قبل از انجام تنظیمات، دستگاه را در حالت غیر 

 ت شامل بخش های زیر می باشد:مساین ق
Siren Time,  Zone 24h [ Z 5] ,  Zone 5 Mode,  Chirp, 
220 V Alarm, Relay Mode ,OUT 2- Mode , SP Protection 
Partset , Chime , Chime Zone  
 

هرر  ی تغییرر حاتر    به بخش بعدی و برا   CHECK  در هر بخش با زدن کلید :توجه

 . استفاده کنید 6و 4های بخش از کلید
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 :( SIREN TIME ) تنظیم زمان آژیر
 

و ساپس زماان      ENTER  ثانیاه ابتادا کلیاد    400تا  1در این بخش جات تنظیم زمان آژیر از 

 .  را فشار دهید  ENTER  کلید مورد نظر را وارد کرده و
 
 

 

 : ( ZONE 24 h)   ساعته 24 زون
 ساعته را دارد. 24دستگاه، قابلیت تبدیل شدن به یک زون  5زون شماره ی 

 24زون در صاورتی کاه    .ساعته را فعال یاا غیار فعاال کنیاد     24توسط این گزینه می توان زون 

و در صاورت   .می کناد   ساعته تغییر پیدا 24حالت  ( از حالت نرمال به5زون ) ،فعال شودساعته 

 .آژیر فعال خواهد شد ،که باشد یدستگاه در هر حالت ،باز شدن این زون
 

 : ZONE 5 MODE   
 ماورد اساتفاده قارار بگیارد .      N-Cو   N-Oحالات   2این قابلیت را دارد که در  دستگاه  5زون شماره 

 انتخاب کرد . 5نظر را برای زون  توسط این گزینه میتوان حالت مورد
 

 (chirp) :تک آژیر 

 توسط این گزینه میتوان یکی از سه حالت زیر را برای تک آژیر را انتخاب کرد 

 : in sp  . در این حالت تک آژیر فقط از بلندگوی داخلی پخش میشود 
  : in sp + siren  در این حالت تک آژیر  از بلندگوی داخلی و هم از Siren . پخش میشود 

 : in sp + siren + out-sp  تک آژیر از بلندگوی داخلی ، از در این حالتsiren   و  از

 بلندگوی خارجی پخش میشود .

 220 V  ALARM : 

سااعت طاول    چااربرق شار بیش از قطع ( در صورتی که ENABLEبا فعال کردن این گزینه )

 .دستگاه یک دوره آژیر خواهد زد ،بکشد
 

SIREN 
TIME 

ENTER 
مدت زمان  

 آژیر
ENTER 
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 RELAY MODE : 

حالات   2 توسط ریموت در یاین خروج .می باشدروجی رله بر روی برد پنل دستگاه دارای یک خ

 ، قابل کنترل می باشد.لحظه ای و دائم
قابل   (ON-OFFیا دائم ) (PULSE 2sec) حالت لحظه ای ، برای تنظیم عملکرد این رله 

 .  می باشد انتخاب

 : ( PULSE  2 sec ) حالت لحظه ای (1
انیاه فعاال و   ث 2رلاه بارای    ،ریماوت           با انتخاب این حالت با یک بار فشار کلیاد 

 .سپس غیر فعال می شود
 :( ON-OFF) حالت دائم (2

 ایان  له فعال شده و با فشار مجددر  ،ریموت        با انتخاب این حالت با یک بار فشار کلید

 غیر فعال می شود.رله  ،کلید
 

: OUT 2 – MODE 

 را تعیین کرد : 2شماره  توسط این گزینه میتوان حالتاای کاری خروجی منفی

 برق شار را نشان میدهد . وضعیت out 2  : با انتخاب این گزینه    Powerگزینه 

وضعیت فعال یا غیر فعال بودن دستگاه را نشان  out 2: با انتخاب این گزینه    Systemگزینه 

 میدهد .

 : SP - PROTECTION   

 باشد . بلندگوی خارجی میاین دستگاه دارای قابلیت حفاظت از قطع 

باشد ، پس از قطع سیم بلند گوی خارجی یک  (Enable)فعال    sp-protectionدر صورتی که 

ارسال خواهد   پیامک هشدار مبنی بر قطع سیم بلندگوی خارجی به حافظه شماره یک ) مدیر سیستم  (

 کرد .

 : تغییرات پس از یک بار فعال و غیر فعال کردن دستگاه اعمال میشود . توجه
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                   PART SET  : 

کدام یک از زون ها فعال و کدام یک غیر فعال  Part setتوسط این گزینه میتوان تعیین کرد درحالت 

 باشند 

 بایستی عدد آن زون را وارد کرد. Part setبه منظور انتخاب زون های مورد استفاده در حالت 

 میباشد . Part setزون های فعال در حالت شماره ی اعداد نمایش داده شده  

 

                      Partset zone >> 1  3 5        به عنوان مثال :                                                         

 فعال هستند . Partsetدر حالت  5و  3و  1زون های 

CHIME  :  

 توسط این گزینه میتوان حالت دینگ دانگ را فعال یا غیر فعال کرد .

      +با فشار دادن یکبار کلید های                  : کنترل دینگ دانگ توسط ریموت 
شانیدن  و شنیدن صدای دینگ دانگ این گزینه فعال شده و با فشار دادن مجدد این کلید ها  و  

 . بار صدای دینگ دانگ، غیر فعال می شود 2
 

  : CHIME ZONE  

را میتوان به عنوان زون دینگ دانگ انتخاب کرد ، عدد نمایش  5تا  1توسط این گزینه یکی از زون های 

 داده شده بیانگر زون دینگ دانگ میباشد .

 شده باشد . (Enableفعال ) chimeتوجه : برای استفاده از دینگ دانگ ، میبایست ابتدا گزینه 
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MEM ##5  شماره حافظه

 (8تا  1)ریموت 
ENTER 

نگه داشتن 
      کلید    

 ریموت

فشار دادن 
 #کلید 

نمایش 
کلمه 
SAVE 

MEM ##7 ENTER 

  : حذف و اضافه ی ریموت ها و چشمی بی سیم
 

 عدد سنسور بی سیم را دارد. 8عدد ریموت و  8دستگاه، قابلی  ذخیره کردن 
 

 : ریموت اضافه کردن
 

 به روش زیر عمل ،ریموت ها به دستگاه پس از باز کردن قفل دستگاهکردن جات اضافه 

  کنید :

 می شاود.    محل حافظه آن نشان داده ،شده باشد ذخیره دستگاه درقبالً ریموت چنانچه  :نکته

 .  را فشار دهید   *  کلید ،برای خروج از منوی ریموت

 :  ریموتحذف کردن 
 

 :از روش زیر استفاده کنید، ریموت یک  جات حذف کردن

 

 

 :جات حذف همه ی ریموت ها از روش زیر استفاده کنید
    

          

   

 .درا فشار دهی *   و برای انصراف کلید
 
 
 

MEM ##5 
شماره حافظه  

 ENTER ENTER ریموت
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MEM 

 

##8 ENTER 

MEM ##6 
شماره حافظه          

 بی سیم

(8تا  1)   

ENTER ENTER 

MEM ##6 
شماره حافظه بی    

 سیم  

 (8 تا 1) 

ENTER 

وارد کردن عدد 
تا  1زون مربوطه 
5 

 : سنسور بی سیم کردن اضافه 
 

 اضافه کردن سنسور بی سیم :
 این دستگاه قابلیت اضافه کردن چشمی بی سیم در زون های مختلف را دارا میباشد  .

 

 مراحل اضافه کردن سنسور بی سیم : 

 .را به صورت دلخواه تنظیم کنید  7تا  0جامپرهای 
 باتری چشم را متصل کنید.

 سیم را به دستگاه اضافه کرد : به روش زیر میتوان سنسور بی
  

       

 
 

 

 کردن سنسور بی سیم:  حذف 
 

 جات حذف سنسور های بی سیم از مسیر زیر استفاده کنید:

   

 

 
 

 :  سنسورهای بی سیم از روش زیر استفاده کنید حذف کل جات

   

 

 نکته :  برای انصراف، کلید  *   را فشار دهید.

ENTER 
فشاردادن 
  #کلید

فشار کلید  
تحریک سنسور 
 بی سیم

ENTER 
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MEM 0 ENTER پیش شماره ENTER 

MEM شماره حافظه ENTER شماره تلفن ENTER 

MESSAGE ENTER ضبط پیغام بعد از شنیدن بوق ENTER 

MEM  15تا  1شماره حافظه  MESSAGE 

MESSAGE CHECK پخش پیام صوتی ضبط شده 

MEM شماره حافظه ENTER شماره تلفن ENTER 

 تلفن کننده  تنظیمات : بخش دوم

 :ذخیره ی شماره ها و پیغام صوتی
 :  لفن کننده به ترتیب زیر عمل کنیدبرای راه اندازی ت

  0را در حافظه ی پیش شماره محل نصب در صورتی که از تلفن ثابت استفاده می کنید،  (1
 021مثال:          .ذخیره کنید

  

 

ذخیاره   15تاا   1، در حافظاه ی  ناا پیام ارسال شاود ماره تلفن هایی که می خواهید به آش (2

 (.را فشار دهید   *   کلید، خیره. ) برای انصراف از ذکنید

 

 30تاا   16، در حافظاه  با آناا تماس صوتی برقرار شود ید هواخمی  هایی را کهتلفن  هشمار (3

 .ذخیره کنید
 شماره ها باید کامل و همراه با پیش شماره وارد شوند.نکته: 

 
 

یا ضابط  توقف پخش برای )  .پیام صوتی را امتحان کنید و سپس پیام صوتی را ضبط کنید (4

 را فشار دهید(. ENTERصدا 
 

 

 
 . ان کنیدارسال پیام را امتح (5
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MEM 30تا 16شماره حافظه  MESSAGE 1 

MEM 30تا 16شماره حافظه  MESSAGE 2 

MEM شماره حافظه ENTER ENTER 

MEM شماره حافظه CHECK 

MEM CHECK 

 . از طریق سیم کارت را امتحان کنیدشماره گیری  (6

 

 .از طریق خط ثابت را امتحان کنید شماره گیری (7
 

 

 نکته:

 : حذف شماره های حافظه -

 برای حذف یکی از شماره های حافظه به روش زیر عمل کنید:

 

 

 : بررسی شماره های ذخیره شده درحافظه -
ذخیره شده را مشاهده کنید به روش زیر عمل مای  در صورتی که می خواهید یکی از شماره های 

 کنیم:

 

در صورتی که می خواهید همه ی شماره های ذخیره شده را مشاهده کنید به روش زیر عمل می 

 :کنیم

 
 

 فظه ی بعدی نمایش داده خواهد شد.حا،   CHECK کلیدبا هر بار فشار دادن  
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MEM ###2 

 منوی تنظیمات تلفن کننده:
و ساپس    # # #، ساپس کاد      MEMابتدا کلیاد   تلفن کننده جات ورود به بخش تنظیمات 

 را وارد کنید. 2عدد 

 

 این قسمت شامل بخش های زیر می باشد:

TRG MODE, LINE DIALING, GSM ALARM, SMS MODE, LOG MODE, 
JAMMING , TELL  LINE  ALARM  

بخش بعدی و بارای تغییار حالات هار بخاش از      به    CHECKدر هر بخش با زدن کلید  توجه:

را فشاار    *    برای خروج از هر قسامت نیاز کلیاد     .صفحه کلید استفاده کنید 6و  4 کلید های

 دهید .

 TRG MODE : 

 :باشد این دستگاه دارای دو نوع تحریک می

  :( LEVEL TRIGGERتحریک سطحی )  (1
 می شود .   شماره گیری متوقف ،()آژیر قطع شود در این حالت هرگاه تحریک قطع شود

 

 (: EDGE TRIGGER پالس ) تحریک لبه (2
 دستگاه با تمامی شماره ها تماس می گیرد .  ین حالت حتی اگر تحریک قطع شود، در ا 

 . ریک سطحی قراردارد: دستگاه در صورت پیش فرض در حالت تحتوجه
LINE DIALING  )فعال و غیر فعال شدن(  : 

 فعال و در غیر این صورت ،استفاده از خط تلفن ثابت در صورت این بخش را 

  غیر فعال کنید . 

 LINE DIALING)تعیین حالت شماره گیری(  : 
 ( را انتخاب کرد .   Pulse-Tone) در این بخش می توان حالت شماره گیری

 .  به درستی عمل نمی کند Toneشماره گیری  ،: دربرخی از مراکز مخابراتتوجه
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ارسال پیام برای 
تا  1حافظه های 

15 

تماس با            
تا 16حافظه های 

30 

تکرار تماس های 
 نا موفق

ارسال پیام برای 
1حافظه   

تماس با حافظه 
16 

ارسال پیام برای 
15تا  2حافظه    

تماس با حافظه 
30تا  17های   

تکرار  تماس  
 های  ناموفق

 GSM ALARM   : 
 

 :این بخش دارای دو حالت بوده

ای تماامی  ، دساتگاه بار  ه صورت پیش فرض نیز فعال می باشد. پس از تحریککه ب :حات  اول

ارسال مای کناد و ساپس در صاورت     متن پیغام را  16تا  1حافظه ی شماره های ذخیره شده در

شاماره هاای موجاود در     داشتن تحریک یا فعال بودن حالت تحریک لبه به ترتیب با تمامی ادامه

. در مرحله آخار  رفته و پیغام صوتی را پخش می کندتوسط سیم کارت تماس گ 30تا  16حافظه 

. در مادتی  پیگیری مای کناد   ثابت و سپس با خط تلفن سیم کارتبا تماس های نا موفق را ابتدا 

یاا وارد کاردن    ،و دستور توقاف پیامک به محض دریافت  ،دهد ل باال را انجام میکه دستگاه مراح

، اعالم هشدار توساط تلفان کنناده    حافظه در حین پخش پیغام 18 تا 16رمز توسط شماره های 

 .  متوقف می شود

این حالت برای کنترل بیشتر روی دساتگاه مای باشاد و در صاورت فعاال شادن         :حات  دوم

مای کناد و    ارساال  هشادار را  متن پیغاام  ،1برای شماره ذخیره شده در حافظه دستگاه  ،تحریک

فعال بودن حالت تحریک لبه با شماره موجود در حافظه  در صورت ادامه داشتن تحریک یاسپس 

اگرشاماره گیاری باا وارد     توسط سیم کارت تماس می گیرد و پیغام صوتی را پخش می کند. 16

ماتن پیغاام را   ، 15تا  2اره های ذخیره شده در حافظه دستگاه برای شم ،کردن رمز متوقف نشود

تحریک لبه به ترتیب حالت ارسال می کند و سپس در صورت ادامه داشتن تحریک یا فعال بودن 

غام را پخش توسط سیم کارت تماس گرفته و پی 30تا  17تمامی شماره های موجود در حافظه با 

های ناموفق را ابتدا با سیم کارت و ساپس باا خاط تلفان ثابات       تماس می کند و در مرحله آخر،

 می کند . پیگیری
 

MODE 1: 

 

 

 

MODE 2:    
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FULL 
پیام ارسال  15تا  1پس از آالرم برای همه شماره های حافظه 

 می شود

TRG ارسال پیام تا زمانی ادامه دارد که آالرم فعال باشد 

 SMS MODE: 
 

تاا   1افظه برای کلیه شماره های موجود درح ،ندستگاه در حالت پیش فرض، پس از تحریک شد

ارساال پیاام   ، حتی اگار تحریاک قطاع شاود      (FULL)حالت  پیامک هشدار ارسال می کند 15

ه تاا پاس از قطاع    می توانیاد ایان حالات را تغییار داد     TRGانتخاب گزینه با  .متوقف نمی شود

 . تحریک )آژیر( ارسال پیام نیز متوقف شود
 

 

 

 

 

 

 

 LOG MODE: 

 .  ( می باشد)اقتصادی  Economic)کامل( و Fullاین بخش دارای دو قسمت 

(Full )گزارشات را ارسال خواهد کرد . تمامی  ،: دستگاه 

 (Economic )فقط پیام های هشدار را ارسال می کند .   ،: دستگاه 

 JAMMING   : 

یاا غیار   و را فعاال  ) Jammer (در این قسمت می توان هشدار استفاده از محدود کننده آنتن

 فعال کرد .  

تضعیف کنناده سایگنال   از دستگاه ، در صورتی که در محل نصب دستگاه با فعال شدن این گزینه

 .  هشدار برای مدیر ارسال خواهد کرددستگاه یک پیام  ،آنتن استفاده شود

 

TELL  LINE  ALARM : 
سیم تلفن ثابت متصل باه دساتگاه قطاع     ، در صورتی که این گزینه (ENABIE) با فعال شدن

 شود ، دستگاه یک پیام هشدار برای مدیر ارسال میکند .
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MEM ##1 
وارد کردن 

 رمز فعلی

وارد کردن 

 رمز جدید

تکرار رمز 

 جدید
ENTER 

MEM ##2  رمز کارت شارژ  ENTER 

 : (Passwordرمز )تغییر 
 ی توان رمز ورودی را تغییر داد:از روش زیر م

 

پس از تغییر رمز ورود دستگاه، بایستی رمز جدید را در نرم افزار گوشی هوشمند خاود نیاز   توجه: 

 تغییر دهید، در غیر این صورت دستگاه، دستورهای نرم افزار را اجرا نمی کند.

 : صفحه کلیدطریق از  شارژ سیم کارت
 :رژ سیم کارت می توان استفاده کرداز روش زیر جات شا

 

 نیز امکان پذیر است. iOSو  Android: شارژ سیم کارت از طریق نرم افزار توجه

 باقیمانده شارژ را به صورت دوره ای برای مدیر سیستم ارسال خواهد کرد. ،دستگاه : توجه

 :  تنظیم ساعت و تاریخ

شاوید و   وارد منوی تنظیم سااعت     MEM             3##    کد م ساعت توسط برای تنظی

   را فشار دهید.ENTER   رقمی وارد کنید و کلید 6ساعته و  24سپس ساعت را به صورت 

 08:20:00دقیقه                                    20و  8ساعت                           برای مثال : 

وارد مناوی تنظایم تااریخ شاوید و       MEM             4##     برای تنظیم تاریخ توساط کاد  

 را فشار دهید.  ENTER   رقمی وارد کرده و کلید 6سپس تاریخ را به صورت 

 97/01/01        هفتیکم فروردین ماه سال نود و                                  مثال:           

تااریخ و سااعت   کرد زمان سنج ها با توجاه باه   عمل : ذخیره و ارسال گزارش ها و همچنین توجه

  انجام خواهد شد .تنظیم شده 
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 :  نکات

 : ) خاموش و روشن کردن ( دن دستگاهریست کر
 

قفل صفحه کلیاد را بااز    ،در صورتی که در موارد نادر نیاز به خاموش و روشن کردن دستگاه باشد

ثانیه به طاول   20ممکن است . بارگزاری مجدد دهیدثانیه فشار  6را به مدت     0   کرده و کلید

 .  انجامد

 :  برگشت به حالت کارخانه
 

تذکر: برگشت به حالت کارخانه به معنی پاک شدن حافظه ها و بازگشت کلیاه تنظیماات پنال و    

را قطاع  تغذیه دستگاه تلفن کننده به حالت پیش فرض می باشد. برای برگشت به حالت کارخانه، 

پس از چند ثانیه وصل کنید.  را فشار دهید و نگه دارید. سپس تغذیه دستگاه را*      کلید کرده،

   .را رها کنید   *   سپس کلید ،روی صفحه نمایش داده خواهد شد  RESET  عبارت

 :  برگشت رمز ورود به حالت پیش فرض
 

را    #  کلیاد   و ابتدا تغذیه دساتگاه را قطاع کارده    ،ش کردیدورا فرام کاربری در صورتی که رمز

در ایان   .را رهاا کنیاد     #   ثانیه کلید 5بعد از  ،تغذیه دستگاه را وصل کنید سپس نگه داشته و

 .  تغییر می یابد  0000  عدد حالت رمز کاربری ریست شده و به چاار
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MEM (0000)رمز ورود   پیش فرض 

MEM ### 1 

MEM ##5 1-8 ENTER ENTER 

MEM ### 2 

##5     1-8     ENTER 
  نگه داشتن 

 
# SAVE 

##6 1-8 ENTER 
تحریک سنسور  

 SAVE # بی سیم

MEM ##1 
وارد کردن 

 رمز فعلی

وارد کردن 

 رمز جدید

تکرار رمز 

 جدید
ENTER 

MEM ##2  رمز کارت شارژ  ENTER 

MEM ##6 1-8 ENTER ENTER 

 راهنمای سریع تنظیمات :
 بازکردن قفل دستگاه

  به قسمت تنظیمات پنلورود 

 اضافه کردن ریموت جدید  

           
 ج

 

 حذف ریموت
 

 اضافه کردن سنسور بی سیم

 

 حذف سنسور بی سیم

 

 ورود به قسمت تنظیمات تلفن کننده

 تغییر رمز دستگاه

 

 شارژ سیم کارت از طریق صفحه کلید
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MEM  15تا  1حافظه   ENTER شماره تلفن ENTER 

MEM  30تا16حافظه  ENTER شماره تلفن ENTER 

MEM CHECK 
با فشار دادن مجدد این کلید به 

 گزینه بعد می روید

MEM شماره حافظه CHECK 
با فشار دادن مجدد این 

 کلید به گزینه بعد می روید

MEM 
شماره حافظه 

15تا 1  
MESSAGE 

MEM 
شماره حافظه 

30تا16  
MESSAGE 1 

دستگاه شماره گیری و 

 پیام را پخش می کند 

MEM ##3   ساعت: دقیقه : ثانیه  ENTER 

MEM ##4  سال/ ماه  /  روز  ENTER 

MEM 0 ENTER پیش شماره ENTER 

MEM شماره حافظه ENTER ENTER 

 تنظیم ساعت

 تنظیم تاریخ

 شماره محل نصبوارد کردن پیش 

 

 وارد کردن شماره تلفن برای پیامک  

 

 وارد کردن شماره تلفن برای تماس

 

 پاک کردن شماره تلفن 

  

 نمایش شماره های حافظه 

 

 
 مشاهده شماره تلفن  

 

 
 

 تست ارسال پیام  

 
 

 تست شماره گیری با سیم کارت 
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MEM 
شماره حافظه 

30تا16  
MESSAGE 2 

دستگاه شماره گیری و 

 پیام را پخش می کند 

MESSAGE ENTER 
ضبط پیام پس 

 از شنیدن بوق
ENTER 

MESSAGE CHECK 
پخش پیام 

 صوتی
ENTER 

 تست شماره گیری با خط ثابت

 

 
 

 ضبط پیام  

 

 پخش پیام  

 

 SMSاهنمای سریع کدها )ر  
( 1حافظه امکان پذیر میباشد. و مدیر سیساتم )حافظاه شاماره     5تا  1توجه : کنترل  دستگاه فقط برای شماره های 

 را حذف کند . 4تا  2میتواند توسط نرم افزار گوشی هوشمند خود دسترسی شماره های 

 

 .(0000در همه دستورها رمز ورود دستگاه می باشد )رمز اولیه  ،PASSمنظور از نکته : 

 

 PASS**01* فعال کردن سیستم
 PASS**02* غیر فعال کردن سیستم

 PASS**03* نیمه فعال کردن سیستم
 PASS**10* توقف هشدار

 PASS**11* اعالم وضعیت سیستم
 #PASS**24*CHARGE CODE* شارژ سیم کارت

 PASS**23* کنترل شارژ
 PASS**#11* روشن کردن خروجی اول

 PASS**#10* خاموش کردن خروجی اول
 PASS**#12* روشن کردن لحظه ای خروجی اول

 PASS**#21* روشن کردن خروجی دوم
 PASS**#20* خاموش کردن خروجی دوم

 PASS**#22* روشن کردن لحظه ای خروجی دوم
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 راهنمای سریع استفاده از ریموت  
.با فشار مجدد آژیر تحظه ای فعال  می شود .دستگاه فعال می شود                    
دستگاه غیر فعال می شود .                        
زمانی که دستگاه غیرفعال اس  با فشار این کلید نیمه فعال می شود .                      
بازکن یا کنترل وسایل دیگرب فرمان به رته خروجی برای در                    
دینگ دانگ  ردن فعال و غیر فعال ک                    

 کاربرراهنمای استفاده از دستگاه  برای 
 ARMفعال یا 

به نشانه  ARMبا فشار دکمه         ریموت ، دستگاه با یک تک آژیر )یک بیپ طوالنی در بلندگوی داخلی ( فعال می شود. چراغ 

 فعال بودن دستگاه، روشن خواهد شد .

 صورت تحظه ای فعال می شود.در این حات  تمام زون ها فعال خواهند بود. با فشار مجدد این دکمه ریموت، آژیر اضطراری به 

 DISARMغیر فعال یا 
ریموت، دستگاه با دو تک آژیر غیر فعال می شود. )اگر قبال آژیر فعال شده باشد، دستگاه با یک تک آژیر  با فشار دکمه          

آن، دستگاه یک بار آالرم  ساعته باشد، در صورت تحریک 24در وضعی   5اضافه غیر فعال می شود(. در حات  غیر فعال، اگر زون 

آالرم قطع می شود و زون  غیر فعال می شود. برای فعال شدن زون کافیس           می دهد. در این حات  با فشار دادن دکمه

 دستگاه یک بار فعال و غیر فعال شود. 

 PART SETنیمه فعال یا 
ها د، که در این حات  فقط زون ریموت، دستگاه با یک بیپ کوتاه )فقط از بلندگوی داخلی( نیمه فعال می شو          با فشار دکمه 

PART SET  شد ساعته باشد در این وضعی  نیز فعال خواهد 24درحات   5فعال خواهند بود و اگر زون . 

 روشن می شود. ARMدر این حات  چراغ 

 CHIMEدینگ دانگ یا 

دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند و شما می توانید ،  (1)پیش فرض زون دینگ دانگ  انتخاب شده به عنوان  با تحریک زون

 هر زمان که بخواهید این ویژگی را فعال یا غیر فعال کنید. تنها کافیس : 

 (.DISARMدستگاه را در حات  غیر فعال قرار دهید ) (1
 یکی از ریموت ها را به طور همزمان یک تحظه فشار دهید.          و         دکمه (2

 پخش یک دینگ دانگ نشان دهنده فعال و پخش دو دینگ دانگ نشان دهنده غیر فعال شدن این ویژگی اس .

 ارسال درخواس  کمک در مواقع اضطراری
ثانیه، پیغام درخواس  کمک شما برای  5به مدت هنگامیکه دستگاه غیر فعال باشد، با فشار دادن و نگه داشتن کلید        ریموت، 

 مدیر و شماره هایی که دریاف  گزارش برای آنها فعال باشد، ارسال خواهد شد.
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 مشاهده گزارشات اخیر :
 

 اتفاق اخیر را دارد . 100دستگاه قابلیت ذخیره کردن 

و    4میتوانید آخرین اتفاق را مشاهده کنید و با استفاده از کلید های   CHECK توسط کلید

 صفحه کلید نیز اتفاقات قبل و بعد، نمایش داده خواهد شد .   6

 

 :تماس کنترل دستگاه از طریق 
 

 حافظه دستگاه، مجاز می باشد . 17و  16این قابلیت فقط برای شماره های 

رمز "ابتدا باید با شماره سیم کارت داخل دستگاه ، تماس گرفته  و منتظر بمانید تا دستگاه پیغام 

می  0000را پخش کند. پس از وارد کردن رمز )این رمز به صورت پیش فرض،  "را وارد کنید

صورتی که رمز صحیح باشد،وارد قسمت کنترل خواهید شد در این قسمت با وارد باشد(، در 

 ، دستگاه  غیر فعال می شود .2، دستگاه فعال و با وارد کردن عدد 1کردن عدد 
نکته: در صورتی که رمز صحیح نباشد، دستگاه پیغام مربوط به اشتباه بودن رمز را پخش خواهد 

 کرد.

 

   : یادداشت
 

 

 5نام زون  4نام زون  3نام زون  2نام زون  1نام زون 

 
 

    

 8ریموت  7ریموت  6ریموت  5ریموت  4ریموت  3ریموت  2ریموت  1ریموت 
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   : یادداشت .
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