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 مقدمه -1

این محصول،انتخاب مناسبی برای خانه، ویالو دفاتر کاری و...می باشد. با دقت و بدون داشتن خطا امنیت و آسایش را 

 برای شما به ارمغان می آورد.

 :صولاز ویژگی های منحصر به فرد این مح

 یلمس بوردیک 

 قابلیت استفاده از سیم کارت 

  استفاده از اینترنت سیم کارت 

  نرم افزار تحت وب و کامال فارسی 

  زون سیمی 8زون بی سیم و 32دارای 

 مختلف یزون ها یرو میس یب حسگرهای میتنظ تیقابل 

  مدیریت پکیچ دزدگیر،ازطریق اپلیکیشن اندروید وIOS 

 خیساعت و تار شینما تیقابل 

 دکمه فعال  سازی حالت اضطراری بر روی ریموت 

 هر زون به صورت نییتع امکان NC و NO  

 آالرم امیدر پ میس ینام زون و شماره چشم ب ارسال 

 (یسیو انگل یبه صورت مجزا )فارسهر زون  ینامگذار 

 محرمانه یریدر گزارش گو تگ  موتیشماره ر ارسال 

 و تنظیم تاخیر ورود و خروج ریمدت زمان آژ میتنظ 

 تعریف گروه تماس و پیامک 

 خط ثابت قیدستگاه از طر کنترل 

  قابلیت گزارش گیری و رویت رویدادهای سیستم 

  ضبط صداقابلیت 

  فارسی دارای صدای گویا و کامال 

 قابلیت گزارش گیری و مشاهده رویداد های سیستم از روی پنل، اپلیکیشن و صفحه وب 

 و اپلیکیشن اینترنتی و پیامکی کوتاه امیپ قیبه صورت مجزا از طر موتیحذف هر ر امکان 

  ساعته ،زون تاخیری و ...24زون آتش ،زون پیرامونی ،زون 

 مند و بینهایت قابلیت دیگر...امکان کنترل خانه هوش  
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 نصب دستگاه -2

 محتویات پکیج -1-2

 عدد1   دستگاه مرکزی 

 حسگر تشخیص حرکت( PIR)  1عدد 

 عدد 1   سنسور درب 

 عدد 2   ریموت کنترل 

  باتری CR123   2 عدد 

  عدد 1  آمپر 2ولت  15منبع تغذیه 

  تگ  RFI   2 عدد 

 

 گیردزد دستگاه نصب  -2-2

 ار پیچ کنیداستند فلزی را محکم به دیو. 

  سیگنال وایرلس اختالل ایجاد  را نصب می کنید دیوار فلزی یا فضای بسته فلزی نباشد تا در دستگاهدر محلی که

 نشود.

  ن برسانید.آرا به استند نصب کنید و کابل برق را به دستگاه 
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 کابل ها تصالا -3-2

 .لطفا به تصویر نگاه کنید

نیز مانند  40 ،39 ،38،37،36 ،35سیم بندی زون های بندی شده است،  مانند سیم 39،38،35،34 ،برای نمونه زون

 .شکل می باشد

 سیمی حسگرهاینصب  -4-2

صورت خودکار غیرفعال هستند. لطفا در ابتدا این زون ها را فعال کنید. اگر اختاللی در ه زون های سیمی ب .1-4-2

 یش داده می شود.نما LCDدستگاه هشدار می دهد و شماره زون در صفحه  د آیدوجوه زون ها ب

در صورت نیاز به جریان میلی آمپر تامین کند.  100ولت و  15می تواند برق حسگر های سیمی را تا دستگاه  .2-4-2

 میلی آمپر از منبع تغذیه استفاده کنید. 100بیش از 
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 سیم نصب حسگرهای بی -5-2

 دستگاه فضای باز نسبت به متر  150، در فاصله حداکثر نمائید استفادهراهنما  دفترچهبرای نصب حسگر ها از  .1-5-2

کنید. لطفا پس از نصب حسگر را تست کنید و مطمئن شوید که درست  ثبترا در دستگاه  نصب کنید و کد آن

 کار میکند.

و  دستگاهبین مانعی و  دستگاه باشدبی سیم خیلی دور از  حسگرهنگامی که  عملکرد تقویت کننده بی سیم: .2-5-2

شما             می دستگاه و حسگر برقرار نمی شود، برای رفع این مشکل،  حسگر وجود داشته باشد، سیگنالی بین

 توانید از تقویت کننده   بی سیم استفاده نمائید. 

 

 پیش فرضو اطالعات  دستگاهکلید های  -3

 کلید های دستگاه -1-3
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چراغ  چراغ روشن در وضعیت حضور در خانه /

 روشن در وضعیت فعال

 
 یت غیرفعالچراغ روشن در وضع

 

چراغ روشن مداوم به معنی عملکرد صحیح چشمک 

 زدن هنگام کاهش باتری,ناحیه معیوب

 
 چشمک زدن المپ هنگام فعال شدن

 

 فعال

 

 
 فعال درخانه

 

 غیرفعال

 

 جست و جو

 

کلیدهای جهت دار)صفحه قبل،صفحه 

 بعد،قبلی،تائید(

 
RFID کارت 

 

ید تا هشدار حریق تحریک سه ثانیه کلید را نگه دار

 شود.

 

سه ثانیه کلید را نگه دارید برای درخواست کمک 

 پزشکی

 
 سه ثانیه کلید را نگه دارید برای شرایط اضطراری
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سه ثانیه کلید را نگه دارید و سپس رمز کاربررا 

 جهت تغییر وضعیت زمان تاخیر زنگ وارد کنید.

 

رمز کاربری را سه ثانیه کلید را نگه دارید و سپس 

 وضعیت PGMخروجی وارد کنید.  درتغییر 

 

سه ثانیه کلید جهت تغییر وضعیت حالت تعلیق نگه 

 دارید.

 

سه ثانیه کلید را نگه دارید و سپس رمز کاربر را 

 برای تغییر وضعیت کلید برق وارد نمائید.

سه ثانیه کلید را نگه دارید سپس رمز کاربر را برای  

 زون وارد نمائید. ر وضعیتییتغ

سه ثانیه کلید را نگه دارید سپس رمز عبور رابرای  

 آزمایش های دستگاه و آژیر وارد نمائید.

 

را نگه دارید تا یک مکالمه تلفنی 0سه ثانیه دکمه 

 ثانیه مهیا گردد.240

 
 دکمه قبلی

 
 دکمه تائید

 

 نکته:

زمانی که مدیر وارد تنظیمات شود، به همین صورت باقی می ماند.  (: شاخص صدا غیرفعال می شود، تا6دحالت خواب)کلی

 ، وضعیت شاخص صدا فعال می شود.6نگه داشتن کلیدبا 

است، زمانی که در وضعیت فعال و فعال در  (: زون خارج از سرویس در وضعیت غیرفعال8زون خارج از سرویس)کلید

 خانه قرار بگیرد، زون خارج از سرویس لغو خواهد شد.

 (: بررسی وضعیت تست های ارتباط آژیر، آزمایش راه رفتن  با دستگاه اصلی9تست آزمون ارتباط)کلید
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 تنظیمات اصلی -2-3

 رمز ورود مدیر

 )پیش فرض کارخانه(
012345 

 رمز ورود کاربری

 )پیش فرض کارخانه(
1234 

 جای خالی)تنظیمات کاربر قابل تغییر نیست( 16-2کاربر

 (غیرفعال1234بر+) رمز عبور کار غیرفعال

 فشاردادن فعال در خانه فعال در خانه

 .را فشاردهید"فعال "دکمه  فعال

 دکمه جستجو گزارش رویدادها

 خاموش کردن
را نگه دارید و سپس رمز کاربری  #سه ثانیه کلید 

 .(را وارد کنید1,2,3,4)

 وارد کردن تنظیم سامانه
مدیر را وارد سه ثانیه کلید * را نگه دارید و سپس رمز 

 .کنید

 وارد کردن تنظیم کاربر
سه ثانیه کلید * را نگه دارید و سپس رمز کاربری را وارد 

 .کنید

 ناحیه بازرسی
در یک دقیقه اولیه روشن شدن دستگاه ناحیه سیمی را 

 .بازرسی نکنید

 بازیابی رمز عبور
را  000000پس از یک دقیقه از روشن شدن دستگاه 

 .د منو اصلی شویدوارد کنید تا وار
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 های صفحه نمایشنماد -3-3

 مفهوم آیکون مفهوم آیکون

 
 موبایل نآنت

 
 شبکه موبایل فعال

 
 اینترنت

 
 سامانه فعال شد

 
 کاهش باتری حسگر

 
 غیرفعال

 
 کاهش باتری دستگاه

 
 فعال

 
 هشدار

 
CMS فعال شدن 

 
 فرمان صوتی

 

فقط مدیر می تواند ، نمایش داده می شود LCD ن شماره زنگ هشدار بر روی صفحهاولیه، زو غیرفعالبعد از زنگ نکته:

 از روی صفحه نمایش هشدار غیرفعال را قطع کند.
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 فعال / غیر فعال شدن دزدگیر -4-3

 

 فعال

دی “کلید فعال در ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید، سیستم فعال می شود. لطفا با شنید صدای 

 دزدگیر با موفقیت فعال شده است. ،شویداز منطقه خارج  "دی

 

 

 غیرفعال

کلید غیر فعال در ریموت را فشار دهید یا رمز کاربر را در صفحه کلید وارد کنید و کلید غیرفعال 

دستگاه با موفقیت   ،"سیستم غیر فعال "و صدای  "دی دی "بعد از شنیدن صدای  را فشار دهید.

 غیر فعال شده است.

 

 

 

 هفعال در خان

 "سیستم فعال در خانه "ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید با شنیدن صدای کلید فعال در خانه 

 نمایش آیکون مربوطه در صفحه نمایش سیستم فعال می شود.

 

 

 هشدار اضطراری

ثانیه نگه دارید. دستگاه  3در صفحه کلید را  3کلید اضطراری در ریموت را فشار دهید و یا کلید 

 هد.هشدار می د

 :دیتوجه داشته باش

، غیرفعال /فعال یمختلف برا یها راه. شود یم غیرفعال /فعالکنترل از راه دور  قیباال از طر عکس

 یبرا ییآموزد که چه راه ها یدهد و به شما م یرا نشان م ریو اس ام اس کد ز CMS مرکز هشدار

 .باشد یم ستمیس غیرفعال /فعال
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47~40 

کنترل، می تواند کار کند، اگر  ریموت 8این دزدگیر با 

ای شما توسط ریموت فعال/غیرفعال سازی کنید، کده

 .را دریافت می کنید 47 تا 40

16~01 
 اگر فعال/غیرفعال سازی از طریق رمز عبور کیبورد

 16است. فعال شدن با کد 1~16کد  انجام شود، دستگاه 

60 
انجام اگر کاربر از طریق نرم افزار فعال/غیر فعال سازی 

 است. 60دهد، کد

81~80 
 81و 80، کدبندی فعال /غیرفعال یا کلید زون برای زمان

 است.

 39تا 20غیرفعال کردن تگ، کد از  برای فعال /   20 ~ 39

70 
برای استفاده از آی پی برنامه نویسی تحت وب فقط 

 است. 70کد

 کنترل ناشناخته بر روی فعال و غیرفعال کردن 90
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 زدگیر هوشمند مکسرونشماتیک د -5-3
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 GSMدریافت صدای هشدار و کنترل از طریق  -4

 کنترل با تلفن -1-4

می توانید با گرفتن شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر، دستگاه را کنترل کنید. به محض وصل شدن به دستگاه، صدایی 

 پخش می شود و از شما رمز کاربری را می خواهد.

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 مز را وارد کنیدلطفا ر

 ( پیش فرض) رمز 1234

 .دستگاه فعال می شود 1دکمه 

 دستگاه غیر فعال می شود. 2دکمه 

 می شود. دستگاه فعال در خانه 3دکمه 

 شود. می وضعیت دستگاه بررسی 4دکمه 

 کلید برق کنترل می شود. 5دکمه 

 کنترل می شود PGM 6دکمه 

 قطع می شود. 0دکمه 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 دزدگیر اتوماتیک رها استدستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 کارت دستگاه تماس بگیرید. با سیم
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 دریافت هشدار از دستگاه -2-4

)لغو هشدار( یا   1به ترتیب زنگ می زند. اگر دکمه ذخیره دارد، دستگاه به شماره هایی که  ،هنگامی که اتفاقی رخ دهد

می      دیگر تماس ذخیره شده، با شماره های  ،خودکاربه صورت تگاه )غیر فعال کردن دستگاه( را فشار ندهید. دس 4دکمه 

 گیرد.

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 پیام صوتی پخش می شود.

 دکمه هشدار لغو می شود.

 رویداد بررسی می شود. 2دکمه 

 دستگاه فعال می شود 3دکمه 

 دستگاه غیر فعال می شود. 4دکمه 

 شود.می  دستگاه فعال در خانه 5دکمه 

 آژیر فعال می  شود. 6دکمه 

 شنود می شود. 7دکمه 

 کنترل می شود. PGM 8دکمه 

 .قطع می شود 0دکمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کاربر جواب می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ذخیرهدستگاه با شماره هایی که 

 شده است تماس می گیرد.
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 دور سیم کارت راه از عملکرد -3-4

 رقمی را وارد کنید. 4رید، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربری کارت دستگاه تماس می گی وقتی با سیم
 دستگاه فعال 1دکمه 
 دستگاه غیر فعال 2دکمه 
 دستگاه فعال در خانه 3دکمه 
 بررسی وضعیت دستگاه 4دکمه 
 کنترل کلید برق 5دکمه 
 گفتگو 9دکمه 
 قطع ارتباط 0دکمه 

 

 دریافت هشدار از سیم کارت -4-4
 را تلفن اینکه محض به می کند. با شماره پیش فرض برقرار تماس خودکار، طوره ب کننده تلفن ،می آید داصبه  ژیرآ وقتى
 ر رقمی کاربری خود را وارد کنید:کد چها می دهید، پاسخ

 لغو هشدار 1دکمه 
 بررسی رویداد هشدار 2دکمه 
 دستگاه فعال 3دکمه 
 دستگاه غیر فعال 4دکمه 
 نهدستگاه فعال در خا 5دکمه 
 یر فعالژآ 6دکمه 
 شنود 7دکمه 
 PGMکنترل  8دکمه 

 مکالمه 9دکمه 
 قطع ارتباط 0دکمه 

 

 کنترل دستگاه با پیامک -5-4

#PWD1234#ARM فعال 

#PWD1234#DISARM غیر فعال 

#PWD1234#HOME فعال در خانه 

#PWD1234#CHECK بررسی وضعیت 

#PWD1234#PGMOPEN  فعال شدنPGM 

#PWD1234#PGMCLOSE ر فعال شدن غیPGM 

#PWD1234#SWITCHOPEN XX فعال شدن کلید برق 

#PWD1234#SWITCHCLOSE XX غیر فعال شدن کلید برق 
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 نکته:

 پیش فرضکاربری باید رمز جدید را جایگزین رمز  رمزاست. در صورت تغییر  پیش فرضکاربری  رمز، 1234 رمز .1

 کنید.

 پشتیبانی می کند( 16تا  01)از شماره شماره کلید را وارد کنید. .را پشتیبانی می کند برق  کلید 16دستگاه تا  .2

 

 تنظیمات کاربری -5

 

 

 

 تنظیم ساعت دستگاه -1-5

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 22:59:36 2012/12/22برای مثال : تنظیم به زمان 

 

 ه های باال و پایین ، اعداد را تغییر داد.توان با استفاده از دکم ثانیه، می دقیقه، ساعت، روز، ماه، سال،نکته:برای تغییر 

  

دستگاه تنظیم ساعت  

 تنظیم رمز کاربر

 تنظیم صدای تلفن
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 تنظیم رمز کاربر -2-5

 .می گذاریم 5678را  16برای مثال رمز شماره 

 نگه دارید. 3کلید * را برای 

 

 نکته:

 استفاده کرد. 16تا  01 رمز کاربری برای دستگاه تعریف کرد و برای وارد کردن شماره رمز از اعداد بین 16می توان تا  

 

 دستگاهتنظیمات  -6

 .دارید نگهثانیه  3لطفا کلید * را برای 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تنظیم رمز

شبکه تنظیم  

 CMSتنظیم   

 تنظیم تلفن تماس

 دیگر تنظیم گزینه های

یمس تنظیم تجهیزات بی  

 تنظیم زون

 تنظیم نگهداری

 تنظیم گزینه های دیگر
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 تنظیم رمز  -1-6

 .نگه دارید 3کلید * را برای 

 

 نکته:

با رمز کاربر می توان دستگاه را کنترل کرد مانند فعال و غیر فعال کردن  ،تنظیم رمز مدیر با کاربر متفاوت است.1

 .جام دادو با رمز مدیر می توان تنظیمات دستگاه را ان دستگاه

  

 رمز مدیر .تنظیم 1

 رمز را وارد کنید 

 و کلید تایید را بزنید

 رمز ذخیره شد

تنظیم رمز کاربر. 2  

 تنظیم رمز ورود

 شماره رمز کاربر

 را وارد کنید

 رمز را وارد کنید

 و کلید تایید را بزنید

 رمز ذخیره شد
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انتخاب  16تا  01است و برای انتخاب شماره کاربر باید رقمی بین رقم  4رمز کاربر  رقمی است و 6رمز مدیر .3

 کرد.

 888888برای مثال رمز مدیر

 

 نکته:

 یقبل یتا منو دیبرگشت را فشار ده دینادرست رخ داده باشد، لطفا کل اتیاگر عمل ح،یصح اتیعمل یدر باال بر رو.1

 .دیکن ینشانرا باز

 .است 1234است، رمز عبور کاربر  012345مدیر  پیش فرضرمز .2

 .دیمراجعه کن دیلطفا به رمز جد د،یعبور را اصالح کرده ا.3

 تنظیم شبکه -2-6

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز ورود

 رمز راوارد کنید و کلید تایید را بزنید

 

 .تنظیم 1
 IPآدرس

 رقمی 12لطفا عدد 
را وارد کرده و  IPآدرس  

 کلید تایید را بزنید  سپس

 رقمی 12لطفا عدد 
را وارد کرده  subnetآدرس  

 و سپس کلید تایید را بزنید 

 تنظیمات ذخیره شد

 

 تنظیمات ذخیره شد

.تنظیم 2

Gateway 
 .تنظیم3

subnet mask 

 تنظیم شبکه

 .تنظیم5
CMS Port 

.تنظیم 4

CMS IP 
 .تنظیم کاربر6

CMS 

 .تنظیم رمز 7

 CMS کاربر

 

 

 تنظیمات ذخیره شد

 رقمی 5لطفا شماره 
 را وارد CMSپورت 

 کرده وسپس کلید  
 تاییدرا بزنید 

رقمی 8لطفا عدد   
 رمز کاربری
 را وارد کرده

.و کلید تایید را بزنید  

 رقمی رمز 8طفا عدد ل
CMSرا وارد کرده 

 .و کلید تایید را بزنید

 تنظیمات ذخیره شد تنظیمات ذخیره شد
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IP:192.168.1.81 Gateway:192.168.1.1 
Subnet MASK:255.255.255.0 CMS IP:192.168.1.1 
CMS Account:88888888 CMS Port:07974 

 CMS Password:00000000 
 

 نکته:

را تنظیم کنید. اگر تنظیم نباشد آدرس  می باشد. لطفا محیط شبکه192,168,1,81دستگاه  پیش فرضآدرس شبکه  .1

 شبکه نمی تواند تکرار شود.

، فا در صورت تک رقمی بودن قبل از رقملط ،رقم باشد عمل نمی کند 3، اگر کمتر از GATEWAYتنظیم آدرس شبکه و  .2

 صفر بگذارید.

 و از برنامه خارج شود تا تغییرات معتبر باشد. کاربر باید تنظیمات را ذخیره کند .3

 

 CMSتنظیم  -3-6

 .نگه دارید 3کلید * را برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CMSتنظیم 

تنظیم شماره . 1

 1CMSتلفن 

تنظیم شماره . 2

 2CMSتلفن 

تنظیم شماره . 3

 حساب کاربر

زمان .تنظیم 4

 تماس
فاصله زمانی.تنظیم 5  

 تست ارتباط 

. طفا شماره تلفن را وارد کنیدل

برای . حذف می کند* کلید 

را به مدت  1مکث تلفن عدد 

تایید کرده و . طوالنی نگهدارید

.سپس کلید بازگشت را بزنید  

 .تنظیمات ذخیره شد .تنظیمات ذخیره شد .تنظیمات ذخیره شد .تنظیمات ذخیره شد

لطفا شماره حساب کاربر را 

د را دکمه تایی. وارد کنید

زده و کلید بازگشت را 

.بزنید  

لطفا زمان تماس را 

تایید کرده . وارد کنید

و کلید بازگشت را 

.بزنید  

لطفا زمان بررسی برقراری 

ارتباط را وارد کنید. عدد 

0برای غیر فعال کردن 

تایید کرده و کلید . است

 بازگشت را بزنید
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 نکته:

؛ زمان شود یکاربر استفاده ماز کد  CMS 2و    CMS 1، برای  است CMS کد شناسایی در تنظیمات ،کد کاربر .1

شود،  میساعت تنظ 999تا  0تواند  یم یارتباط یبازرس یکرد، فاصله زمان میتنظ15تا  1بین توان یرا م یریبارگ

 ساعت است. 24معمول  میتنظ

 تنظیم تلفن تماس -4-6

  .دارید نگه 3برای  را کلید *

تنظیم تلفن 

 تماس

تنظیم. 1  

1 تلفن تماس  
تنظیم. 2  

2تلفن تماس   

تنظیم. 3  

3تلفن تماس   

تنظیم. 4  

4تلفن تماس   

تنظیم. 5  

5تلفن تماس   

تنظیم. 6  

6تلفن تماس   

حذف می * کلید . لطفا شماره تلفن تماس را وارد 

در شماره گیری مکث  1با فشار دادن کلید . کند

کلید تایید را زده و سپس کلید . ایجاد می گردد

. بازگشت را بزنید  

تایید . زمان تماس را وارد کنید لطفا

. کرده وکلید بازگشت را بزنید  

فعال  -1  

غیرفعال  -2  

 .تنظیمات ذخیره شد .تنظیمات ذخیره شد .تنظیمات ذخیره شد
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 نکته:

 تنظیم کنید 15تا  1زمان تماس را می توانید بین  -1

هنگام ورود به تماس، رمز عبور کاربر را  د،یرمز عبور را فعال کن بازرسیکه پانل تماس تلفن کاربر، اگر شما  یهنگام -2

 .دیکنمی وارد 

 3برای مثال: تنظیم تلفن تماس شماره 

 .نگه دارید 3کلید * را برای 

 تنظیمات دستگاه -5-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

  

 تنظیم زمان دستگاه

تنظیم زمان تاخیر 

 ورود
 تنظیم زمان تاخیر خروج

 تنظیم زمان آژیر

 تنظیم بررسی حسگر

غیر فعال /تنظیم صدای فعال  

غیرفعال/تنظیم گزارش فعال  

 تنظیم هشدار اضطراری

 گزینه های دیگر
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 تنظیم ساعت دستگاه .1-5-6

 22:59:36 2012/12/22ال : تنظیم به زمان برای مث

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

نکته: زمان به ترتیب سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، تنظیم می شود. با زدن کلید به سمت باال یا پایین می توانید تنظیم 

 نمائید.

 

 تنظیم زمان تاخیر ورود  .2-5-6
 ثانیه است( 10 پیش فرضیین می کند.) زمان تاخیر عود را تبرای هشدار دادن، زمان تاخیر ور

 ثانیه ثبت می کنیم. 2برای مثال: زمان تاخیر ورود را 

 . دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

  کند.ن  جادیا ریانواع منطقه ممکن است تاخ گریموثر است. د ریمنطقه تاخ یورود فقط برا ریتوجه: تاخ

 دقیقه ساعت روز سال

 ثانیه

 ماه

 رمز را وارد کنید

 لطفا شماره تلفن را وارد کنید.
 کلید ]*[ را فشار دهید تا حذف شود،

ثانیه نگه دارید، ،برای ذخیره دکمه تایید را 1را  ]1[کلید

 دهید.کلید بازگشت را برای خروج فشار  فشار دهید،
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 جتنظیم زمان تاخیر خرو .3-5-6

 ثانیه است( 10دستگاه  پیش فرضبعد از اینکه دستگاه را فعال کردید کاربر مهلت دارد تا از منطقه خارج شود.) زمان 

 ثانیه ثبت می کنیم. 20برای مثال : زمان تاخیر خروج 

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 تنظیم زمان آژیر .4-5-6

 دقیقه است(  5ژیر آ پیش فرضمانی که دستگاه آژیر می کشد.) زمان ز

 دقیقه ثبت می کنیم. 10برای مثال:  زمان آژیر 

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

لطفا زمان خروج را وارد کنید، برای 

ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید 

 بازگشت را برای خروج فشار دهید.

 رمز را وارد کنید

دقیقه زمان آژیر را وارد  30تا  0لطفا 

برای ذخیره دکمه تایید را فشار  کنید،

لید بازگشت را برای خروج دهید، ک

 فشار دهید.
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 تنظیم بررسی حسگر .5-5-6

وضعیت را  یبررسکه تعریف می شود  یاطالعات هشدار دهنده را در بازه زمان ای حسگرها تیهشدار دهنده وضع دستگاه 

 .)کند یم رفعالیعملکرد را غ نیا ،0فرض  شیپ می)تنظ انجام می دهد.

 ساعت 8برای مثال زمان بررسی حسگر 

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 تنظیم صدای فعال/غیرفعال .6-5-6

 از طریق کنترل از راه دور می توانید صدای فعال یا غیرفعال بودن را تنظیم نمائید.

 کنترل از راه دور. قیاز طر یرفعالغ/  فعالکوتاه هنگام  یبا صدا ریآژ میعنوان مثال: تنظ به

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

ساعت زمان تاخیررا وارد  99تا  0لطفا 

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کنید، 

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید

 رمز را وارد کنید

 .لطفا کلید فعال/غیرفعال را انتخاب کنید
 ه تنظیم آژیر با صدای کوتا: 1صدای 

 .بدون صدا2
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 

 .خروج فشار دهید
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 تنظیم گزارش فعال/ غیرفعال .7-5-6

 گزارش دهد یا خیر)تنظیم پیش فرض غیر فعال( CMSاگر فعال/غیر فعال شود به 

 .برای مثال: گزارش فعال/غیرفعال ارسال شود

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم نوع هشدار اضطراری ) پیش فرض خاموش( .8-5-6

 صورت نقطه ایه برای مثال: تنظیم آژیر ب

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

  

ا وارد کنیدمز رر  

 لطفا کلید زون آژیر را انتخاب کنید

 نقطه پدال .1نوع: 

 .صدای پالس2

 .بی صدا، تنظیمات بی صدا3

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 

 .خروج فشار دهید

 رمز را وارد کنید

 لطفا فعال / غیرفعال را انتخاب کنید
 ، غیر فعال کردن2، فعال کردن، 1گزارش: 

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.
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 تنظیم دیگر گزینه ها .9-5-6

 

 

 

 

 

 

 فعال فوری میتنظ .9.1-5-6

 بای پس امیباشد و پفعال تواند  یم ستمی، سشته باشدمنطقه وجود دا ی در که مشکل یزمان ،اگر فعال فوری تنظیم شود

 دستگاه فرض کارخانه  شیباشد )پ فعالتواند  ینم ستمیفعال شود، س ریغ دستگاهگزارش دهد. اگر  CMS منطقه را به

 است( رفعالیغ

 فعال فوریعنوان مثال:  به

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

  

 تنظیم فعال فوری

 تنظیم زمان بررسی قطع برق

 فعال شدن بررسی حسگر تماس

خرابکاری حسگربررسی وضعیت   

 تنظیم زون  زمان هشدار

 تنظیم زمان شنود

 . فعال خودکار1لطفا انتخاب کنید: 
 .فعال کردن از طریق کنترل از راه دور2

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج 

 ..فشار دهید
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 تنظیم بررسی قطع شدن برق دستگاه .9.2-5-6

 .دقیقه است( 30خیر وجود دارد) زمان پیش فرض از تا CMSاگر برق دستگاه قطع شود در گزارش به 

 دقیقه 15برای مثال: تنظیم زمان بررسی قطع برق از  یبازرس

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسیتماس مغناط .9.3-5-6

کند  یم   عبور را از فرستنده  یسیکه نوار مغناط ینه زمان ایاست  LCD صفحه یزنگ خطوط زلزله مشکل بر رو ایکه آ دیکن میتنظ

 (دیکن رفعالیرا غ یفرض بازرس شی)کارخانه به طور پ

 غیرفعال  یسیمغناط یعنوان مثال: بازرس به

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 رمز را وارد کنید

 ، بازرسی مغناطیسی را فعال کنید.1لطفا انتخاب کنید: 

ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای .برای 2

 خروج فشار دهید.

 رمز را وارد کنید

 را وارد کنید. خاموش ACدقیقه زمان واقعی  255تا  0لطفا 
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را 

 .برای خروج فشار دهید
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 دیکن یرا بررس میس یب حسگرهای  صیتشخ .9.4-5-6

 د،یکن رفعالیرا غکردن  ک. اگر چکننده فعال می شود ، هشدارحسگر فعال استکه  یهنگام د،یاگر چک کردن را فعال کن

 فعال است(فرض کارخانه چک کردن  شی. )پدهنده فعال نمی شودهشدار 

 .دیکن رفعالیرا غ میس یب ریعنوان مثال: چک کردن دزدگ به

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 تنظیم زمان هشدار .9.5-5-6

هشدار دستگاه شود،  یمجددا فعال م گریاما منطقه بار د شود، یکه زنگ شروع م یزمان د،یکن میتنظ 1اگر زنگ هشدار را به عنوان  

 .کند ینم جادیا

 .دیکن میبار تنظ 1مثال: زمان زنگ زون منطقه را  یبرا

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

  

 رمز را وارد کنید

 ، باز کردن کنترل تردد بی سیم را فعال کنید.1نتخاب کنید: لطفا ا
.برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 2

 خروج فشار دهید.

 رمز را وارد کنید

 :لطفا زمان زنگ زون را انتخاب کنید
 2,1محدودیت زمان .بدون 1

 ا برای خروج فشار دهید.برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت ر
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 ثانیه( 10)زمان پیش فرض  تنظیم زمان شنود .9.6-5-6

 .دیکن میتنظ هیثان 20مثال: زمان گوش دادن را به عنوان  یبرا

 .دارید نگهثانیه  3برای  کلید *

 

 

 

 سیم مدیریت تجهیزات بی -6-6

  .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 رمز را وارد کنید

 ثانیه در زمان گوش دادن وارد کنید. 255تا  10لطفا 
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج 

 فشار دهید

 تنظیم ریموت کنترل

 تنظیم حسگر

RFID تنظیم   

 تنظیم کلید برق 

 ثبت دستگاه آژیر

 تنظیم زنگ  درب
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 تنظیم ریموت کنترل .1-6-6

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 کدینگ کردن ریموت کنترل .1.1-6-6

 3برای مثال: کدینگ ریموت کنترل شماره 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کدینگ کردن ریموت کنترل

 کد ریموت کنترلQRثبت 

 حذف ریموت کنترل

 رمز را وارد کنید

لطفا شماره سریال ریموت کنترل را وارد 

 نمائید.
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید 

 .بازگشت را برای خروج فشار دهید

 ثبت نام موفقیت آمیز است

 .یدلطفا کنترل از راه دور را فعال کن
کلید بازگشت را برای خروج فشار  

 .دهید
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 ریموت کنترل کد QRوارد کردن  .1.2-6-6
 .وارد کنید 8برای ریموت کنترل  112113114کد   QRبرای مثال: 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 حذف ریموت کنترل .1.3-6-6

 5برای مثال: حذف ریموت کنترل شماره 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 لطفا شماره سریال ریموت کنترل را وارد نمائید.

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 

 خروج فشار دهید

 لطفا شماره ریموت کنترل را وارد کنید.

 رمز را وارد کنید

 کنترل را حذف کنید. ریموت لطفا شماره سریال 

 را وارد نمائید. 0برای حذف همه وارد،  

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.
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 تنظیم حسگر .2-6-6

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 کدینگ حسگر .2.1-6-6

 9مثال :کدینگ کردن حسگر شماره  برای

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 لطفا شماره حسگررا وارد نمائید.

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت 

 را برای خروج فشار دهید.

 ا حسگررا فعال کنید.لطف

کلید بازگشت را برای 

 ثبت نام موفقیت آمیز است. .حسگر فعال است
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 کد حسگر QRوارد کردن  .2.2-6-6

 .وارد می کنیم 011022033به کد  7کد حسگر شماره  QRبرای مثال :  

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 حذف حسگر .2.3-6-6

 3برای مثال: حذف حسگر شماره 

 .یدنگه دارثانیه  3کلید * برای 

 

 RFIDتنظیم تگ  .3-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

  

 را وارد نمائید، تا همه را حذف کنید. 00لطفا شماره سریال حسگررا حذف کنید،

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

کنیدرمز را وارد   

 RFIDکدینگ کردن تگ 

 RFIDحذف تگ  
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 RFIDکدینگ کردن تگ  .3.1-6-6

 1شماره  RFIDبرای مثال : کدینگ تگ 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

مراجعه  29، به صفحه RFIDیفعال کردن برچسب ها یمنطقه را برا ماتیتنظبرای دیباموفق،  RFIDپس از ثبت نام نکته: 

 .دیینما

 

 RFIDتگ  حذف .3.2-6-6

 2شماره   RFIDبرای مثال حذف تگ 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 را وارد نمائید. RFIDتگ لطفا شماره 

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید،

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید 

 را در نزدیکی   RFIDتگ 

 داریدمنطقه حسگرنگه 

 ثبت نام موفقیت آمیز است

 رمز را وارد کنید

 را وارد کنید . 00را حذف کنید، RFID ا شماره سریال تگلطف

کلید تایید را فشار دهید تا ذخیره شود، کلید برگشت را برای خروج 

 فشار دهید.
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 نظیم کلید برقت .4-6-6

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 کدینگ کردن کلید برق  .4.1-6-6

 به دستگاه 1برای مثال : وصل کردن خودکار کلید شماره 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف کلید برق .4.2-6-6

 4ی مثال: حدف کلید برق شماره برا

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

  

 کدینگ کردن کلید برق

 حذف کلید برق

 رمز را وارد کنید

 لطفا شماره سریال کلید برق را وارد کنید.

لید برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، ک

 بازگشت را برای خروج فشار دهید.

 لطفا کلید برق را فعال کنید.

کلید بازگشت را برای خروج 

 ثبت نام موفقیت آمیز است کلید برق فعال شد.

 رمز را وارد کنید

را  0لطفا شماره سریال کلید برق را برای پاک کردن وارد کنید، 

 کنید.برای حذف همه وارد 
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 سیم کدینگ کردن آژیر بی .5-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 سیم یر بیژکدینگ آ .5.1-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 
 شینما 41ر دهنده منطقه پانل زنگ هشدا LCDشود، صفحه  یدو طرفه هشدار دهنده م میس یب ریکه آژ ینکته: هنگام

  شود. یداده م

 ر بی سیمکدینگ آژی

حدف آژیر 

بیسیم
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 سیم یر بیحذف آژ .5.2-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 دو طرفه حذف شده است. میس یب ریآژ نیتوجه: ا

 

 تنظیم زنگ درب .6-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 کدینگ زنگ درب .6.1-6-6

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

   

 رمز را وارد کنید

 آژیر بی سیم را حذف کنید.

دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 

 خروج فشار دهید.

 کدینگ زنگ درب

 حذف زنگ درب

 رمز را وارد کنید

 لطفا زنگ درب را فعال کنید.

 ثبت نام موفقیت آمیز است .زنگ درب فعال شد کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.
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 حذف زنگ درب .6.2-6-6

 .نگه داریدثانیه  3ای کلید * بر

 

 

 

 

 

 

 تنظیم محدوده -7-6

 .دارید نگهثانیه  3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 زنگ درب را حذف کنید.

دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج فشار 

 دهید.

 تنظیم  نوع زون 

 تنظیم زون آژیر

 تنظیم زون وابسته

 RFIDتنظیم 
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 تنظیم نوع زون .1-7-6

 انواع مناطق زون ها به شرح زیر است.

 .6    ساعته 24زون . 5     زون اضطراری       .4زون داخلی      .3زون پیرامون       .2زون تاخیر        .1غیرفعال         .0

 زون کلید    . 7آتش         زون 

که  یشود. هنگام یفعال م زونکه  یزمان دستگاه LCDدر صفحه  شینما هینوع زنگ هشدار ناح زون صیتخص.1

 .هشدار منطقه این زون هشدار نمی دهدشود. هنگام  یفعال م ریمنطقه غ د،یکن یم میتنظعنوان صفر را ب

 فعال باشدزون داخلی تنها زمانی هشدار می دهد که دستگاه .2

 تاخیر و پیرامون زمانی هشدار می دهد که دستگاه در حالت فعال یا فعال در خانه باشد..3

 تش در هر لحظه که تحریک شوند هشدار می دهند.آساعته، زون  24زون اضطراری، زون .4

شود،  یم میتنظ یدیکل زون به عنوان یمیس زون که یکند. هنگام میرا تنظ دیکل زونتواند نوع  ینم زون بی سیم.5

را فعال              می  ستمی، سدهنبازگردانزون شود.  یمغیرفعال  ستمیکند، س یم لیرا به حالت خاموش تبد زون

 است. یسترسکنترل د ستمیس نی. اکند

 است. 40تا  33زون کلید فقط برای زون های سیمی .6

 زون 00 زون. استال فع ریغ 33-40 یمیس زون ، است فعال 1-32 میس یب زونفرض کارخانه:  شیپ

 دو طرفه است. میس یب ریزون آژ 41  زون است. ستمیس

 

 نوع زون کلید،   39برای مثال: تنظیم زون 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

  

 رمز را وارد کنید

 لطفا شماره زون را وارد نمائید.

 تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید. برای ذخیره دکمه

 :لطفا نوع زون را انتخاب کنید

.زون آتش  6ساعته   24.زون 5.زون اضطراری   4   .زون داخلی3 .زون محیط2.زون تاخیر   1را غیرفعال کنید.     :زون0

 .زون راهنما7
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 ) نوع آژیر پیش فرض دائمی( نوع زون آژیرتنظیم  6.7.2

 تغییر به آژیر لحظه ای 23برای مثال : نوع آژیر زون 

 .نگه داریده ثانی 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 + زمان وابستگی + حالت گزینه ها 2+ زون  1زون  تنظیم زون وابسته: 6.7.3

 فعال ریزون وابسته در حالت غ .1

را  1شود. ابتدا منطقه  ینم یبه طور جداگانه باعث نگران 2 ای 1حالت دوگانه ماشه: منطقه ماژور  یورود یخروج .2

باعث زنگ زدن منطقه  2و  1ماشه مربوطه، سپس هر دو منطقه  2سپس در طول زمان مربوط به منطقه  د،یفعال کن

 باعث زنگ زدن نشود. 1شوند، سپس منطقه  یم 2

بار، و سپس در طول زمان  نیاول 2زنگ. زدن منطقه  1ماشه، منطقه  1مدل ماژول تک: منطقه  یورود یخروج .3

را در طول زمان مربوطه  1سپس منطقه  د،یرا فعال کن 2. منطقه دینکن جادیماشه، هشدار را ا 1مربوط به منطقه 

 زند. یزنگ م 2سپس منطقه  د،یمحرک نکن

 ای 1کند. در زمان مربوط به منطقه  ینم جادیماشه فقط هشدار را ا 2منطقه  ای 1حالت زنگ هشدار دوگانه: منطقه  .4

 دهد. یزنگ هشدار م 2منطقه  ای 1ماشه، سپس منطقه  2منطقه 

 ثانیه 120وابسته، زمان وابستگی  صداهای وه شماره در گر 9و زون  5تنظیم زون 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

  

 رمز را وارد کنید

 د.لطفا شماره زون را وارد نمائی

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید 

 بازگشت را برای خروج فشار دهید.

 لطفا زون  آژیر را انتخاب نمائید. 

 .قطع3.صدای پالس  2.پدال نقطه ای  1

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، کلید بازگشت را برای 

 خروج فشار دهید.
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  گروه وابسته می توان تعریف کرد. 8نکته: حداکثر 

 RFIDیم حالت تگ تنظ 6.7.4

 در حالت غیر فعال و ارسال پیامک 2برای مثال: تنظیم تگ شماره 

 .نگه داریدثانیه  3کلید * برای 

 

 رمز را وارد کنید

 را وارد نمائید. RFIDتگ لطفا شماره 
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، 

 خروج فشار دهیدکلید بازگشت را برای 

 را تنظیم کنید: RFIDتگ لطفا عملکرد 
 .غیر فعال1
 .غیرفعال و وضعیت در خانه 2
 .غیرفعال و ارسال پیامک3
 .وضعیت در خانه و ارسال پیامک4
 1.غیرفعال و تماس شماره تلفن 5

 رمز را وارد کنید

 ،#یدوارد گروه همبستگی شو
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید یا کلید 

 بازگشت را برای خروج از تنظیمات  فشار دهید.

 ،#وارد اولین  همبستگی زون  شوید
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید یا کلید بازگشت را برای 

 خروج  از تنظیمات فشار دهید.

 ،# را وارد نمائید 2تنظیمات ذخیره شد، زون مریوطه 
برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید. یا کلید بازگشت را برای خروج از 

 تنظیمات فشار دهید.

  
 ثانیه زمان ارتباط زون ها را وارد کنید  255تا  0لطفا از 

برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید. یا کلید بازگشت را برای خروج از 

 تنظیمات فشار دهید.

  
 ها به دفترچه راهنما مراجعه نماِئید. برای تعیین نوع زون

 .نوع اول 1
 .نوع دوم2

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید. یا کلید بازگشت را برای خروج از تنظیمات فشار دهید.
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 یم نگهداری تنظ -8-6

 .دارید نگه 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم زمان بندی فعال/ غیر فعال .1-8-6

 17:30و فعال شدن در ساعت  8:30برای غیر فعال شدن در ساعت  3رای مثال: تنظیم گروه شماره ب

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه زمان بندی برای فعال و غیر فعال می توان ایجاد کرد. 4نکته: 

  

 رمز را وارد کنید

 لطفا زمان فعال بودن را وارد نمائید/

 شماره گروه غیرفعال 

 نامعتبراست.ساعت  00لطفا زمان فعال را وارد کنید، 

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، 

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

ساعت  00لطفا زمان غیر فعال را وارد کنید، 

 نامعتبراست.

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، 

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

غیر فعال/زمان بندی فعال  

 ضبط

 پخش ضبط

تنظیم تغییرات پورت 

 ها 
 حذف رویداد دستگاه

 بازگشت به تنظیم کارخانه
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  ضبط .2-8-6

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 ثانیه صدا ضبط خواهد شد. شما می توانید پخش کنید برای تلفن از پیش تعیین شده. 15نکته: 

 پخش ضبط .3-8-6

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 .می شنوید“ Bi“آغاز ضبط، زمانی که  صدای 

 رمز را وارد کنید

 ضبط کنید
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 شیخواهد کرد. )پ رییتغ 14,5به  0ولتاژ از  دادها،یرو یبه محض وقوع برخ: دیکن میرا تنظ PGMپورت  .4-8-6

 کند( یزنگ را دنبال م یرض خروجف

 :کرد میتنظ ریتوان به صورت ز یحوادث تلخ را م

 .دیزنگ را دنبال کن یخروج .1

 .دیرا دنبال کن AC برق یخطا یخروج .2

 .دیرا دنبال کنفعال  یخروج .3

 .دیرا دنبال کن غیرفعال یخروج .4

 .دیارتباطات را دنبال کن یخطا یخروج .5

 

 
 

سپس رمز عبور  د،یفشار ده هیثان 3 یرا برا 5 دیشود، کل یم میکنترل رمز عبور تنظ یکه به عنوان خروج ینکته: هنگام

تواند خروج را  یم زیاس ام اس ن اییشود. تلفن صوت یبسته م ایبرنامه باز خواهد شد  یپورت خروج د،یکاربر را وارد کن

 بسته کند. ایباز 
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 کنترل رمز عبور یخروج .5-8-6

 ی کنترلبرای مثال: تنظیم رمز برای خروج

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 حذف رویداد سیستم .6-8-6

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

برای برگشتن به حالت اولیه کارخانه کلید تایید را 

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید،  .فشار دهید

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

 رمز را وارد کنید

 برای برگشتن به حالت اولیه کارخانه کلید تایید را فشار دهید.

 برای ذخیره دکمه تایید را فشار دهید، 

 کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.
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 یفرض وجود ندارد، لطفا برا شیپ میتنظ یبرا ییصدا چی( هیصوت امی)بدون پ 6,9 شرفتهیپ ماتیتنظ یها نهیگز -9-6

 :دیمراجعه کن ریز ماتیتنظ

 دستگاه فعال در خانه 60 پیامک تنظیم زبان 01

 باتری ضعیف است 61 تنظیم صدا دستگاه 02

 برق دستگاه قطع است 62 تنظیم روشنایی صفحه نمایش 03

 بازگشت برق دستگاه CMS 63تنظیم ضربان  04

 حذف هشدار GSM 64تنظیم صدای  05

 باتری حسگر ضعیف است GSM 65تنظیم میکروفون  06

 ربازگشت باتری حسگ 66 تنظیم گزینه های زنگ درب 07

 سیم قطع است ارتباط دستگاه بی WEB 67تنظیم پورت  08

 PGMانتخاب  CMS 68تنظیم شبکه  09

 خطا در فعال شدن سیستم 69 هشدار  تاخیر 50

 تست ارتباط 70 هشدار پیرامونی 51

 زون خارج از سرویس 71 هشدار داخلی 52

 بازگشت باتری دستگاه 72 ساعته 24هشدار  53

 خطا در ارتباط دستگاه 73 یهشدار اضطرار 54

 بازگشت زون خارج از سرویس 74 هشدار آتش 55

 بازگشت ارتباط دستگاه 75 درخواست کمک 56

 خطا در مدار زون ها 76 هشدار خرابکاری 57

 بازگشت مدار زون ها 77 دستگاه فعال 58

  دستگاه غیر فعال 59
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 .انگلیسی(1.فارسی/0تنظیمات زبان پیامک ) .1-9-6

 .انگلیسی تنظیم کنیدپیامک را زبان ثال:برای م

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 

 

 (8-1)دستگاه  حجم صدای .2-9-6

 تنظیم کنید. 8برای مثال:حجم صدا را بر روی 

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

  

کنید رمز را وارد  

 رمز را وارد کنید
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3-9-6. LCD  .روشنایی آماده به کار است 

 05به عنوان  LCD تنظیم نوربرای مثال:

 .ه داریدنگ 3کلید * برای 

 

است.  مربوط به تازه کردن صفحه نمایش ال سی دی، این سطح، را تنظیم نکنید 04یا  03سطح ، 01-10نکته: سطح 

 .کردخواهد شروع به چشمک زدن صفحه نمایش 

 

 

 CMS (شدنیفاصله زمان سنکرون )همزمان تنظیم .4-9-6

ثانیه ، 10-255از  محدوده ارزش ).ثانیه در نظر بگیرید 25را  CMS (شدنیفاصله زمان سنکرون )همزمانبرای مثال: 

 ثانیه است(25پیش فرض 

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

  

 رمز را وارد کنید

 رمز را وارد کنید
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5-9-6. GMS SPK 

 (60محدوده پیش فرض:     01-99: ارزش )محدوده       50مربوط به  GMS SPKبری مثال:تنظیم کردن 

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

6-9-6. GSM MIC 

   0 7مربوط به  GMS MICبرای مثال : تنظیم کردن 

 (04محدوده پیش فرض:     07-01 :ارزش  )محدوده

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 گزینه های زنگ درب .7-9-6

 زنگ درب دینگ دانگ است.:برای مثال .خوش آمدید.    1.دینگ دانگ  0دو تا گزینه: 

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

  

 رمز را وارد کنید

 رمز را وارد کنید

 رمز را وارد کنید
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 (00080(تنظیمات پورت وب .8-9-6

 00080پورت وب  برای مثال:تنظیم محدوده    .00000-65535تنظیمات پورت وب:  محدوده

 .نگه دارید 3کلید * برای 

 

 

 

 

 

 CMSتنظیمات شبکه  .9-9-6

 برای فعال1   غیرفعالCMS   :0تنظیمات شبکه 

 فعال است. CMSشبکه  مثال: 
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 رمز را وارد کنید

 رمز را وارد کنید

http://www.maxroniot.com/
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