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 .دیصفر( وارد نرم افزار شو۴) ۰۰۰۰فرض  شیبا رمز پ دیتوان یبعد از نصب نرم افزار م

 .دینرم افزار شو ماتیتنظ یچرخ دنده از گوشه باال سمت راست وارد منو کونیآ یزدن بر رو باز

 

 

 .دیمربوطه شو ماتیوارد قسمت تنظ دیتوان یها م نهیهر کدام از گز یبا زدن بر رو -۱

 

 یکارت داخل دستگاه و رمز چهار رقم میکه دستگاه نصب شده است و شماره س یقسمت نام محل نیمحل نصب: در ا ماتیتنظ -۲

 .دیرا فشار ده رهیدستگاه را وارد کرده و سپس دکمه ذخ

 یشما ارسال نم یبرا یخاموش شدن آن خروج ایروشن  امیپ دیکن رفعالیرا غ یکه هر خروج ی: در صورتیخروج ماتیتنظ -۲-۱

 شود.

 .دیدقت کن یدائم بودن خروج ای یلحظه ا میتوجه: در تنظ

را  رهیسپس اطالعات را وارد کرده و ذخ دیرا فشار ده دیابتدا دکمه جد دیمحل جد کیاضافه کردن  یاضافه کردن محل: برا -۲-۲

 .دیفشار ده
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رمز عبور  دیتوانیم نی. همچندیکن یکارت و حالت ارسال گزارش ها را انتخاب م میقسمت نوع س نیا : درشتریب ماتیتنظ -۳

 .دیده رییبخش تغ نیدستگاه را از ا

 

 رهیدستگاه ذخ کیکه شماره شما در حافظه  ی. درصورتدیرا فعال کن ینوع کاربر دیتوان یقسمت م نی: در اینوع کاربر نییتع -۴

 .دیرا فشار ده رهیذخ دیرا انتخاب و کل یصورت کاربر عاد نیا ریو در غ دیرا انتخاب کن ستمیس ریشده است مد

 داده شود. شیتا رمز نما دیعالمت چشم فشار ده یرو دیبهتر است هنگام وارد کردن رمز جد نان،یاطم یتوجه: برا

 .دیبعد از نصب برگردان هینرم افزار را به حالت اول دیتوان یم هیاول ماتیبا استفاده از قسمت بازگشت به تنظ -۴-۱
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 .دیکن رهیو ذخ شیرایموجود در حافظه تلفن را مشاهده و و یشماره ها دیتوان یقسمت م نی: در ایشماره ها و سطح دسترس -۵

 .دیکن نییتع دیتوان یم زین ۵تا  ۱موجود در حافظه  یشماره ها یسطح دسترس نیهمچن

و ارسال آن  رهیذخ دیتوسط کل شیرایو پس از و دیاستعالم کن ای یبهتر است ابتدا اطالعات را به روزرسان راتییاز انجام تغ قبل

 .دیدستگاه ازسال کن یبرا

  .شود یشناخته م ستمیس ریباشد و به عنوان مد ینم رییقابل تغ امی: شماره اول حافظه پتوجه

 .دیده رییتغ دیتوان یدستگاه م قیرا از طر ۱شماره  حافظه

 

 .دیرا مشاهده کن امیگرفتن پ یموجود در حافظه تلفن برا یشماره ها دیتوان یقسمت م نی: در اامیحافظه پ -۶
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 .دیرا مشاهده کن امیگرفتن پ یموجود در حافظه تلفن برا یشماره ها دیتوان یقسمت م نیحافظه تماس: در ا -۷

 

 .دیکن نییکاراکتر تع ۱۰نام زون ها را با توجه به محل تحت پوشش حداکثر در  دیتوان یقسمت م نینام زون ها: در ا -۸

قابل  ستمیس ریمد یبرا نهیگز نیکند )ا یارسال م زیدستگاه ن یکرده و برا رهیو ارسال اطالعات را درنرم افزار ذخ رهیذخ دیکل

 باشد.( یدسترس م

 .دهد یم شیزون ها را از دستگاه گرفته و نما کیاستعالم نام ها اطالعات مربوط به تحر دیکل

 .شود یم رهیاطالعات فقط در نرم افزار ذخ نی: اتوجه

 باشد. یم شیرای( قابل و۱)حافظه ستمیس ریاطالعات فقط توسط مد نی: اتوجه
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 .دینام اختصاص ده کی ستمیس یاز کاربرها کیهر  یبرا دیتوان یقسمت م نینام کاربرها: در ا -۹

 .هستند ۸تا  ۱ یها موتیکاربرها، ر یموتیر یدستگاه ها در

 

 .دیکن نییکاراکتر تع ۱۰متصل به دستگاه را حداکثر در  یها یقسمت نام خروج نیها: در ا ینام خروج -۱۰
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 .دیکن رهیذخ دیتوان یقسمت مشخصات نصب کننده دستگاه را م نینام نصاب: در ا -۱۱

 .شود یشما ارسال م یگزارش برا کیبه صورت  ریمشخصات پس از اتمام آژ نیا

 

 کاراکتر( ۴۰. )حداکثر دیده رییتلفن کننده را تغ یها کیمتن تحر دیتوان یقسمت م نیها: در ا کیمتن تحر -۱۲

 .شود یتلفن کننده ارسال م ۱۰تا  ۱موجود در حافظه  یشماره ها یزدن دستگاه برا ریمتن هنگام آژ نیا

 .باشد یم M200 سوم مربوط به تلفن کننده مدل کی: تحرتوجه
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کنترل  ای یحفاظت ستمیکردن س رفعالیغ ایفعال  تیباشد که قابل یم یدو زمان سنج داخل یزمان سنج: دستگاه دارا میتنظ -۱۳

 ۵ یخروج ۲۰۰و در دستگاه مدل  ۱ یخروج ۹۱۰رله در دستگاه مدل  یرله در زمان مشخص را دارد. )منظور از خروج یخروج

 باشد.( یم

 .دیو ارسال را فشار ده رهیذخ نهیمورد نظر را انجام داده و گز ماتیاز زمان سنج ها تنظ کیهر  میتنظ یبرا

 .دییزمان سنج متوقف شود، آن را حذف نما دیخواه یکه م یصورت در

 .باشد یم رهینوع عملکرد قابل ذخ کیاز زمان سنج ها، تنها  کیهر  ی: براتوجه

 

 یداخل یبلندگو ای یداخل یصورت فقط بلندگو نیباشد به ا یم میقابل تنظ رهایآژ تیبخش وضع نیپنل: در ا ماتیتنظ -۱۴

 .دهند یهشدار م یهمگ رنیو س یو خارج یداخل یبلندگو ایهشدار داده  رنیهمراه با س
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 هیکه قصد انجام کل یارسال استفاده کرده و در صورت دیاز کل د،یکن میاز موارد را تنظ یکیفقط  دیخواه یکه م یصورت در

 .دیارسال همه موارد استفاده کن دیاز کل د،یرا دار ماتیتنظ

 

. )منظور از کاربرها دیینما رفعالیغ یاز کاربرها را به طور موقت کیهر  دیتوان یکاربرها م یقسمت کنترل دسترس قی: از طرتوجه

 باشد.( یم ۸تا  ۱شماره  یها موتیر

 


