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مقدمه -1

این محصول پنل آپارتمانی نام گذاری شده است لذا برای آپارتمان، دفتر کار و فضاهایی با ابعاد کوچک مناسب است

زون سیمی نیز پیش بینی شده است. اما در صورتیکه برای کارخانه های  8البته برای پشتیبانی از فضاهای دورتر امکان 

بزرگ و یا باغ بزرگ قصد دارید که از این پنل استفاده کنید پیشنهاد می کنیم پنل شماره دو دزدگیر هوشمند مکسرون 

 را برای فضاهای بزرگتر در نظر بگیرید.

صول:گی های منحصر به فرد این محاز ویژ

 یلمس بوردیک

 یمیزون س 8و  میس یزون ب 32 یدارا 

 و ... یریساعته ،زون تاخ24،زون  یرامونیآتش ،زون پ زون

 یو کامال فارس ایگو یصدا یدارا 

 یافزار تحت وب و کامال فارس نرم 

 مکارتیس نترنتیکارت و ا میاستفاده از س تیقابل

 ضبط صدا و مکالمه دوطرفه تیقابل

 امکیگروه تماس و پ فیتعر

 ورود و خروج ریتاخ میو تنظ ریمدت زمان آژ میتنظ

 (یسیو انگل یهر زون به صورت مجزا )فارس ینامگذار

 مختلف یزون ها یرو میس یب یحسگرها میتنظ تیقابل

 خیساعت و تار شینما تیقابل

 و  دیاندرو شنیکیاپل قیازطر ر،یدزدگ چیپک تیریمدIOS

 نرم افزار تحت وب لیموبا شنیکی/ اپل امکیخط ثابت تلفن / پ قیدستگاه از طر کنترل /

 نرم افزار تحت وب / پنل  لیموبا شنیکیاپل قیاز طر ستمیس یدادهایرو تیو رو یریگزارش گ تیقابل /

یلمس

 برق دیحسگر نشت دود، نشت گاز، نشت آب و کل لیاز قب یجانب زاتیافزودن تجه امکان

  هر زون به صورت  نییامکان تعNC  وNO 

 نرم افزار تحت وب و  ینترنتیا شنیکیاپل قیبه صورت مجزا از طر موتیحذف و اضافه کردن هر ر امکان ،

یپنل لمس

 موتیو ر یپنا لمس قیاز طر یحالت اضطرار یساز فعال

 یراهنما فارس دفترچه 
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نصب دستگاه -2

بستهمحتویات  -1-2

 عدد1   دستگاه مرکزی

  عدد 1  آمپر 2ولت  15منبع تغذیه

 عدد 2   ریموت کنترل

 تگ RFID   2 عدد

گیردزد دستگاهنصب نحوه  -2-2

  را محکم به دیوار پیچ کنید پالستیکی دستگاه مرکزیاستند.

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

نشود.ایجاد 

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

 NOو یا   NCاتصال حسگر های سیمی مطابق شکل زیر عمل کنید و توجه داشته باشید که وابسته به نوع حسگر که لطفا 

می باشد نحوه اتصال مطابق شکل فرق می کند.

 ) اتصال بسته( سیم بندی شده است. NCشکل برای شرایط مانند  34و 35 های  برای نمونه زون

.) اتصال باز( سیم بندی شده است NOبرای شرایط نیز مانند شکل  38و  37سیم بندی زون های  همچنین

بنابراین با توجه به نمونه های ارائه شده سایر زون ها بر اساس نیاز شما قابل انتخاب و سیم بندی  می باشد.

حسگرها سیمینصب  -4-2

ی زون ها ابتدا  جهت استفاده از حسگر های سیمیغیرفعال هستند. لطفا  پیش فرضصورت ه زون های سیمی ب :1نکته

نمایش  LCDدستگاه هشدار می دهد و شماره زون در صفحه  د آیدوجوه را فعال کنید. اگر اختاللی در زون ها ب سیمی

 داده می شود.

در صورت نیاز به جریان بیش میلی آمپر تامین کند.  100ولت و  12را تا واند برق حسگر های سیمی می تدستگاه  :2نکته

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

 برای نصب حسگرهای بی سیم لطفا از دفترچه راهنمای حسگر مربوطه استفاده نمایید. حداکثر فاصله حسگر :1نکته 

. لطفا پس از نصب حسگر را تست کنید و مطمئن شوید که درست متر می باشد 150تا دستگاه اصلی در فضای باز  سیم بی

کند. کار می

 باشدمرکزی بیش از میزان یاد شده دستگاه بی سیم از  حسگرفاصله هنگامی که  عملکرد تقویت کننده بی سیم: :2نکته

و حسگر برقرار نمی شود، برای رفع این  مرکزی بین دستگاه ارتباطحسگر وجود داشته باشد، و  دستگاهبین مانعی یا و 

 بی سیم استفاده نمائید.  (repeater)توانید از تقویت کننده شما می مشکل، 

پیش فرضو اطالعات  دستگاهکلید های  -3

کلید های دستگاه -1-3
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می  (Disarmدر وضعیت غیر فعال این چراغ روشن )

 باشد.

می باشد. (Armفعال این چراغ روشن )در وضعیت 

 می باشد صحیح  عملکرد = چراغ روشن مداوم

خطا در زونچراغ چشمک زدن = کاهش باتری/ 

در زمان دریافت هشدار این چراغ در وضعیت چشمک 

زن خواهد بود.

(Arm) فعال کلید 

(At Home)  فعال درخانه کلید

(Disarm)ل  غیرفعاکلید 

گزارش گیری کلید  

 کلیدهای جهت دار

(کم و زیاد،بل،صفحه بعد)صفحه ق

RFID کارتمحل 

را سه ثانیه  "1"برای تحریک هشدار حریق کلید 

دارید. نگه

را سه ثانیه  "2"برای تحریک درخواست پزشکی کلید 

 دارید. نگه

را سه ثانیه  "3"برای تحریک شرایط اضطراری کلید 

 دارید. نگه
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را  "4"کلید  (Chimeبرای تغییر وضعیت زنگ درب )

دارید و سپس رمز کاربری را وارد کنید. سه ثانیه نگه

را سه  "5"کلید  PGMبرای تغییر وضعیت خروجی 

 ثانیه نگه دارید.

را سه  "6"کلیه  (Sleepبرای تغییر وضعیت تعلیق )

 ثانیه نگه دارید.

را سه ثانیه  "7"کلید برق کلید برای تغییر وضعیت  

 نگه دارید.

را سه ثانیه  "8"برای تغییر وضعیت زون کلید 

 دارید. نگه

را سه ثانیه  "9"برای آزمایش دستگاه و آژیر کلید 

نگه دارید و سپس رمز کاربر را وارد نمایید.

را سه ثانیه نگه دارید و  "0"برای مکالمه تلفنی کلید 

 را وارد کنید.شماره مربوطه 

را سه ثانیه  "*"برای ورود به بخش تنظیم کلید 

 دارید. نگه

را فشار دهید. "#"برای تایید در هر بخش کلید 

نکته:

  حالت( تعلیقSleep) شود، به همین  ها د، تا زمانی که مدیر وارد تنظیم: شاخص صدا غیرفعال می شو{"6"}کلید

وضعیت شاخص صدا فعال می شود." 6"کلید نگه داشتنصورت باقی می ماند. با 

 (زون خارج از سرویسBy Pass)در صورتی که یک زون به صورت خارج از سرویس تنظیم هشدار: {"8"}کلید :

شود، در وضعیت های فعال و یا فعال در خانه زون مربوطه کامال غیر فعال است.

  ا دستگاهب سایر حسگرها یاآزمایش ارتباط آژیر : بررسی وضعیت {9آزمایش ارتباط}کلیدتست

  را سه ثانیه نگه دارید و رمز  "#"برای خاموش کردن دستگاه، ابتدا آداپتور را از دستگاه قطع کرده و سپس کلید

کاربر را وارد نمایید.
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اولیه  های تنظیم -2-3

رمز ورود مدیر

)پیش فرض کارخانه(
012345

رمز ورود کاربری

کارخانه()پیش فرض 
1234

کاربر می تواند داشته باشد 16این دستگاه تا   کاربر قابل تغییر نیست( های )تنظیم 

غیرفعال  غیرفعال( + 1234)رمز عبور کاربر

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

 .بازرسی نکنید
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 های صفحه نمایشنماد -3-3

آیکون  مفهوم آیکون مفهوم

موبایل نآنت شبکه موبایل فعال

اینترنت سامانه فعال شد

کاهش باتری حسگر غیرفعال

کاهش باتری دستگاه فعال

هشدار  CMS  فعال شدن

صدای دستگاه

می تواند از روی صفحه نمایش  کاربرفقط ، نمایش داده می شود LCDبعد از فعال شدن هشدار شماره زون در صحفه  نکته:

 .را لغو کندهشدار 
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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. ،از منطقه خارج شوید "دی

 غیرفعال

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

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

 غیر فعال شده است.

 فعال در خانه

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

 نمایش آیکون مربوطه در صفحه نمایش سیستم فعال می شود. "خانه

 هشدار اضطراری

برای فعال سازی حالت هشدار اضطراری کلید مربوط به هشدار اضطراری بر روی ریموت را فشار 

 ثانیه نگه دارید. 3بر روی دستگاه را  " 3 "دهید و یا کلید
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اشاره شده در بند قبلی برای حالتی است که شما از ریموت استفاده می کنید اما اگر از اپلیکیشن نکته: موارد 

 یا از پیامک استفاده می کنید شرایط مانند جدول زیر می باشد.

47~40

 ریموت را دارد. 8این دستگاه قابلیت اضافه کردن تا 

از شماره های ریموت در زمان فعال / غیر فعال شدن در گزارش 

می باشد. 47الی 40

16~01

 کاربر را پشتیبانی مب کند. 16این دستگاه تا 

انجام  دستگاه  اگر فعال/غیرفعال سازی از طریق رمز عبور کیبورد

می باشد. 16الی  1شماره های کاربران در گزارش از  شود،

54  ~  50

تلفن تماس را دارد. 4این دستگاه قابلیت فعال / غیر فعال شدن تا 

الی  50در این صورت شماره های تلفن های  تماس در گزارش از 

 می باشد 54

60
انجام دهد،  CMSرا از طریق اگر کاربر افزار فعال/غیر فعال سازی 

 می باشد. 60شماره آن در گزارش عدد 

81~80
اگر فعال / غیر فعال سازی از طریق زمان بندی انجام شود کد 

 می باشد. 81الی  80مربوطه در گزارش از 

39 ~ 20
انجام شود کد مربوطه در  RFIDاگر فعال سازی از طریق تگ 

 می باشد. 39الی   20گزارش از 

70
اگر  برای فعال / غیر فعال سازی از نرم افزار وب استفاده شود کد 

 می باشد. 70مربوطه در گزارش عدد 

90
باشد کد مربوطه اگر فعال / غیر فعال سازی غیر از موارد یاد شده 

 می باشد. 90در گزارش عدد 
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شماتیک دزدگیر هوشمند مکسرون -5-3
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(GSM تماس تلفنی ) و کنترل از طریق هشدار تلفنیدریافت  -4

 از طریق تلفن تماسکنترل  -1-4

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

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

کارت دستگاه تماس  با سیم-1

 بگیرید.
دستگاه به تلفن  های تماس به صورت -2

 خودکار پاسخ می دهد.

موارد زیر به صورت گویا می -3

 باشد.
 لطفا رمز را وارد کنید

 ) رمز پیش فرض (1234

 .دستگاه فعال می شود 1دکمه 

 دستگاه غیر فعال می شود. 2دکمه 

 می شود. دستگاه فعال در خانه 3دکمه 

وضعیت دستگاه اعالم می گردد. 4دکمه 

 .امکان کنترل کلید برق 5دکمه 

 .کنترل می شود PGM 6دکمه 

 مکالمه دو طرفه. 9دکمه 

.قطع تماس تلفنی 0دکمه 
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 تلفنی )تماس تلفنی(دریافت هشدار  -2-4

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

 دیگر تماسذخیره شده، با شماره های  ،خودکاربه صورت )غیر فعال کردن دستگاه( را فشار ندهید. دستگاه  4دکمه 

 گیرد.  می

دستگاه با شماره هایی که ذخیره  -1

کاربر جواب می دهد.-2 شده است تماس می گیرد.

موارد زیر به صورت گویا می -3

 باشد.
 هشدار لغو می شود. 1 دکمه

 رویداد بررسی می شود. 2دکمه 

 دستگاه فعال می شود 3دکمه 

 دستگاه غیر فعال می شود. 4دکمه 

 می شود. دستگاه فعال در خانه 5دکمه 

 آژیر فعال می  شود. 6دکمه 

 شود. میبر قرار  مکالمه دوطرفه 7دکمه 

 کنترل می شود. PGM 8دکمه 

 .قطع می شودتماس  0دکمه 
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دور سیم کارت راه از عملکرد -3-4

رقمی را وارد کنید. 4کارت دستگاه تماس می گیرید، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربری  وقتی با سیم
 دستگاه فعال 1دکمه 
 دستگاه غیر فعال 2دکمه 
 فعال در خانهدستگاه  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 صدابه  ژیرآ وقتى
 کاربری خود را وارد کنید:ر رقمی کد چها می دهید، پاسخ

 لغو هشدار 1دکمه 
 بررسی رویداد هشدار 2دکمه 
 دستگاه فعال 3دکمه 
 دستگاه غیر فعال 4دکمه 
 دستگاه فعال در خانه 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 PGMفعال شدن 

#PWD1234#PGMCLOSE PGMغیر فعال شدن 

#PWD1234#SWITCHOPEN XX فعال شدن کلید برق

#PWD1234#SWITCHCLOSE XX غیر فعال شدن کلید برق
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پیش کاربری باید رمز جدید را جایگزین رمز  رمزاست. در صورت تغییر  پیش فرضکاربری  رمز، 1234 رمز :1نکته

کنید. فرض

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

کاربری های تنظیم -5

تنظیم ساعت دستگاه -1-5

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

به شرح زیر عمل می کنیم. 22:59:36و زمان  2012/12/22 به تاریخ  تنظیم به زمانبرای : مثال

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

دستگاه تنظیم ساعت

تنظیم رمز کاربر

تنظیم صدای تلفن
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 تنظیم رمز کاربر -2-5

.می گذاریم 5678را  16رمز شماره  : مثال

 نگه دارید. 3کلید * را برای 

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

 کرد.

 دستگاه های تنظیم -6

.دارید نگهثانیه  3لطفا کلید * را برای 

تنظیم رمز

شبکه تنظیم

CMSتنظیم   

تنظیم تلفن تماس

دیگر تنظیم گزینه های

سیم تنظیم تجهیزات بی

تنظیم زون

تنظیم نگهداری

تنظیم گزینه های دیگر



20 

تنظیم رمز  -1-6

.نگه دارید 3کلید * را برای 

با رمز کاربر می توان دستگاه را کنترل کرد مانند فعال و غیر فعال کردن  ،متفاوت استتنظیم رمز مدیر با کاربر  :1نکته

.دستگاه را انجام داد های و با رمز مدیر می توان تنظیم دستگاه

انتخاب کرد. 16تا  01است و برای انتخاب شماره کاربر باید رقمی بین رقم  4رمز کاربر  رقمی است و 6رمز مدیر : 2نکته

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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مانند روش زیر عمل می کنیم. 888888رمز مدیر : برای تغییرمثال

را  یقبل یتا منو دیبرگشت را فشار ده دیکلنادرست رخ داده باشد،  اتیاگر عمل ح،یصح اتیعمل یدر باال بر رو :1نکته

.دیکن یبازنشان

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

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

 تنظیم شبکه -2-6

.دارید نگهثانیه  3 کلید * را 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 

ذخیره شد ها تنظیم ذخیره شد ها تنظیم 

.تنظیم 2
Gateway

 .تنظیم3
Subnet mask

تنظیم شبکه

 .تنظیم5
CMS Port

.تنظیم 4

CMS IP

 .تنظیم کاربر6
CMS

 .تنظیم رمز 7

CMS کاربر

ذخیره شد ها تنظیم  

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 8لطفا عدد 

CMSرا وارد کرده

.و کلید تایید را بزنید

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

CMS Password:00000000

آدرس دستگاه را بر اساس نوع آدرس باشد. لطفا می  192.168.001.081دستگاه  پیش فرضآدرس شبکه  :1نکته

بدیهی است در صورت استفاده از بیش از یک دستگاه با مشکل آدرس های تکراری مواجه می  .تنظیم نماییدشبکه خود 

شوید لذا حتما آدرس دستگاه را بر اساس نیاز خود تغییر و ذخیره نمایید.

لطفا در  ،، ارقام بین دو نقطه باید سه رقم باشدGATEWAYتنظیم آدرس شبکه و لطفا توجه کنید که در خصوص  :2نکته

صفر بگذارید.، صورت تک رقمی بودن قبل از رقم

.ه خارج شود تا تغییرات ذخیره گرددو از برنام را ذخیره کند ها کاربر باید تنظیم: 3نکته

CMSتنظیم  -3-6

.نگه داریدثانیه  3 کلید * 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 

. لطفا شماره تلفن را وارد کنید

برای . حذف می کند* کلید 

را به مدت  1مکث تلفن عدد 

تایید کرده و . طوالنی نگهدارید

.سپس کلید بازگشت را بزنید

.ذخیره شد ها تنظیم  .ذخیره شد ها تنظیم .ذخیره شد ها تنظیم .ذخیره شد ها تنظیم

لطفا شماره حساب کاربر را 

دکمه تایید را . 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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؛ زمان شود یاز کد کاربر استفاده م CMS 2و    CMS 1، برای  است CMS کد شناسایی در تنظیمهمان   ،کد کاربر :1نکته

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

 ساعت است. 24پیش فرش 

 تنظیم تلفن تماس -4-6

.نگه داریدثانیه  3 کلید * را برای

تنظیم تلفن 

تماس

تنظیم. 1  

اول تلفن تماس  
تنظیم. 2  

دومتلفن تماس 

تنظیم. 3  

سومتلفن تماس 

تنظیم. 4  

چهارمتلفن تماس 

. تنظیم زمان 5

تماس

فعال یا غیر فعال . 6

بودن رمز تلفن 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 . لطفا زمان تماس را وارد کنید

. کرده وکلید بازگشت را بزنید

فعال  -1  

غیرفعال  -2  

.شد ذخیره ها تنظیم .ذخیره شد ها تنظیم .ذخیره شد ها تنظیم
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.تنظیم کنیدثانیه  15تا  1زمان تماس را می توانید بین  :1نکته

در صورتیکه رمز تلفن تماس فعال شده باشد، در هنگامیکه دستگاه با تلفن کاربر تماس می گیرد، بالفاصله پس : 2نکته

 از برداشتن گوشی رمز مورد نظر را وارد کنید.

برای اضافه کردن شماره تماس سوم مانند زیر عمل می کنیم.مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

دستگاه های تنظیم -5-6

.نگه داریدثانیه  3 کلید * را 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

0912XXXXXXX 
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 تنظیم ساعت دستگاه .1-5-6

مانند نمونه زیر عمل می کنیم. 22:59:36 و ساعت   2012/12/22 برای تنظیم به تاریخ: مثال

.نگه داریدثانیه  3 کلید * را برای

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

 تنظیم نمائید.ساعت دستگاه را 

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

می کنیم. ثانیه مانند جدول زیر عمل 2برای ثبت زمان تاخیر ورود به مثال: 

. دارید نگهثانیه  3 کلید * را برای

 

و برای سایر زون ها قابل اجرا نمی باشد. .زون های با تاخیر قابل اجرا است یورود فقط برا ریتاخ :نکته

سال روز ساعت دقیقه

ثانیه

ماه

رمز را وارد کنید5

 رهیذخ یبرارا وارد کنید،  لطفا زمان ورود

بازگشت  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا

.دیرا فشار ده

2
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 تنظیم زمان تاخیر خروج .3-5-6

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

 .ثانیه مانند جدول زیر عمل می کنیم 20 به  تاخیر خروج زمانبرای تغییر : مثال

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

.حتماباید سه رقمی باشدارقام زمان در جدول فوق  نکته:

 تنظیم زمان آژیر .4-5-6

دقیقه است(  5آژیر  پیش فرض.) زمان مدت زمانی که آژیرفعال است و عمل می کند

 می کنیم. عمل دقیقه مانند جدول زیر 10به   زمان آژیربرای ثبت مثال:  

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

.باشد به دقیقه میارقام زمان در جدول فوق  نکته:

 رمز را وارد کنید

 یبرالطفا زمان خروج را وارد کنید، 

 دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ

.دیبازگشت را فشار ده

رمز را وارد کنید

زمان آژیر را وارد دقیقه  30تا  0لطفا 

 یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا کنید،

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل
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تنظیم بررسی حسگر .5-5-6

 .کندمی  یبررسکه تعریف می شود  یرا در بازه زمان و سایر تجهیزات بی سیم حسگرهاارتباط  تیوضع مرکزی دستگاه 

 .)این تنظیم را غیر فعال می کند "صفر "در صورت تنظیم عدد )

تنظیم شده است. ساعت 8 در جدول زیر حسگرارتباط زمان بررسی  :مثال

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

صدای فعال/غیرفعالاجرای تنظیم  .6-5-6

یعنی اگر از طریق ریموت  .این بخش مربوط به اجرا یا عدم اجرای صدای هشدار فعال یا غیر فعال بودن دستگاه میباشد

کنترل دستگاه اصلی فعال یا غیر فعال شود یک صدای هشدار این عملیات را اطالع رسانی می کند. که به صورت پیش 

 فرض این صدا اجرا نمی گردد.

 در جدول زیر صدای فعال / یا غیر فعال شدن دستگاه به صورت با صدا نمایش  داده شده است.مثال: 

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

را بررسی ارتباط ساعت زمان  99تا  0لطفا 

 یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبراوارد کنید، 

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل

کنید رمز را وارد

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

 .بدون صدا2
بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیده



28 

تنظیم گزارش فعال/ غیرفعال .7-5-6

(به صورت پیش فرض غیر فعال استگزارش دهد یا خیر) CMSفعال/غیر فعال شود به  دستگاه  اگر

 در جدول زیر نشان داده شده است.  CMSبه گزارش فعال/غیرفعال ارسال مثال: 

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

تنظیم نوع هشدار اضطراری .8-5-6

 .است پیش فرض خاموشبه صورت  نکته:

مانند جدول زیر عمل می کنیم. صورت نقطه ایه تنظیم آژیر ببرای ثال: م

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

مز را وارد کنیدر

لطفا کلید زون آژیر را انتخاب کنید

نقطه پدال .1نوع: 

.صدای پالس2

بی صدا های .بی صدا، تنظیم3

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیده

رمز را وارد کنید

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

بازگشت را  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیفشار ده
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گزینه ها تنظیم سایر .9-5-6

 سازی اجباریفعال  میتنظ .9.1-5-6

درحالت عادی اگر شما دستگاه را فعال کنید و اشکالی در یک زون وجود داشت باشد، دستگاه فعال نمی شود تا شما مشکل 

تواند  یم ستمی، سشته باشدوجود دا زونیک ی در که مشکل یزمان ،شود سازی اجباری اجرااگر فعال مذکور را حل کنید. اما 

 (فعال سازی اجباری به صورت پیش فرض خاموش است) گزارش دهد. CMS را به زون، بای پس امیباشد و پفعال 

 برای فعال سازی اجباری مانند جدول زیر عمل می کنیم.مثال: 

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

 تنظیم فعال فوری

 تنظیم زمان بررسی قطع برق

فعال شدن بررسی حسگر تماس

بررسی وضعیت خرابکاری حسگر

هشدارتنظیم زون  زمان   

تنظیم زمان شنود

 خودکار. فعال 1لطفا انتخاب کنید: 
 .فعال کردن از طریق کنترل از راه دور2

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیده
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 تنظیم بررسی قطع شدن برق دستگاه .9.2-5-6

 30) زمان پیش فرض  قطع شده است یا خیر را تنظیم نماییمدستگاه  اینکه برقزمان بررسی  توانیممی در این بخش 

.ه است(دقیق

 مانند جدول زیر عمل می کنیم. دقیقه 15 بهتنظیم زمان بررسی قطع برق برای مثال: 

دقیقه یک بار بررسی می شود که آیا برق دستگاه اصلی قطع شده است یا خیر؟( 15) این بدان معنی است که هز 

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 سنسور دربارتباط تنظیم وضعیت بررسی  .9.3-5-6

تنظیم پیش فرض ) ؟ارتباط سنسور درب را بررسی کند یا خیروضعیت دستگاه مرکزی در این بخش میتوانیم تنظیم نماییم که آیا 

 کارخانه خاموش است(.

درب مانند جدول زیر عمل می کنیم  سنسور ارتباط وضعیتبررسی فعال نمودن  برایمثال: 

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

 لطفا انتخاب کنید:

.بررسی وضعیت ارتباط  روشن.1 

.بررسی وضعیت ارتباط خاموش.2

رمز را وارد کنید

خاموش را وارد کنید. AC دقیقه زمان واقعی  255تا  0لطفا 

بازگشت را  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیفشار ده
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 میس یب حسگرهای  بررسی ارتباطتنظیم  .9.4-5-6

؟را بررسی کند یا خیربی سیم  حسگر هایوضعیت ارتباط دستگاه مرکزی در این بخش میتوانیم تنظیم نماییم که آیا 

 است(. تنظیم پیش فرض کارخانه روشن)

بررسی وضعیت ارتباط حسگر های بی سیم در جدول زیر خاموش است.مثال: 

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

زون هشدار های  تنظیم زمان .9.5-5-6

در این بخش امکان انتخاب دو نوع هشدار برای هر زون وجود دارد.

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

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

 لطفا انتخاب کنید:

.بررسی وضعیت ارتباط حسگر های بی سیم روشن، 1 

 .خاموشبررسی وضعیت ارتباط حسگرهای بی سیم .2

رمز را وارد کنید

 :لطفا زمان زنگ زون را انتخاب کنید
 هشدار نوع اول.1

 هشدار نوع دوم. 2
.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا
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شنیدنتنظیم زمان  .9.6-5-6

ثانیه 10زمان پیش فرض  نکته:

.مانند جدول زیر عمل کنید هیثان 20 برایزمان گوش دادن برای تنظیم ثال: م

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

سیم مدیریت تجهیزات بی -6-6

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

 وارد کنید. شنیدن رازمان  ثانیه  255تا  10لطفا از  
.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 تنظیم ریموت کنترل

 تنظیم حسگر

RFID تنظیم   

 تنظیم کلید برق 

 ثبت دستگاه آژیر

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

 .دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

 ریموت کنترل معرفی خودکار .1.1-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 3برای معرفی خودکار ریموت شماره مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 

 

ریموت کنترل معرفی خودکار

ریموت کنترل )سریال( کد QRثبت 

ریموت کنترلحذف 

رمز را وارد کنید

 لطفا شماره ریموت کنترل را وارد نمائید.
 دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیبازگشت را فشار ده

 ثبت با موفقیت انجام شد

لطفا یکی  از کلیدها ریموت را فشار دهید.

.کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید 
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به صورت دستی ریموت کنترلمعرفی  .1.2-6-6

را به شرح زیر به دستگاه مرکزی وارد پشت آن  (سریال) کد QR معرفی ریموت کنترل به صورت دستی بایدبرای  نکته:

 کنیم.

مانند جدول زیر  8 ریموت کنترل و شماره" 112113114 "با سریال  (سریال) کد  QR برای ثبت ریموت از طریق ثال:م

 .کنیم می عمل

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 کنترلحذف ریموت  .1.3-6-6

می کنیم. لمانند جدول زیر عم 5حذف ریموت کنترل شماره برای مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

لطفا شماره ریموت کنترل را وارد نمائید.

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیده

ریموت کنترل را وارد سریال لطفا شماره 

 کنید.

رمز را وارد کنید

کنید. واردریموت کنترل را  لطفا شماره

را وارد نمائید. "صفر"تمام ریموت ها برای حذف 

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا
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 حسگر معرفی .2-6-6

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

 حسگر معرفی خودکار .2.1-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم.9حسگر شماره  برای معرفی خودکار :مثال

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

لطفا شماره حسگررا وارد نمائید.

بازگشت  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیرا فشار ده

کنید. لطفا حسگررا تحریک

کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

.حسگر فعال است  .ثبت با  موفقیت انجام شد

حسگر معرفی خودکار  

حسگر )سریال( کد QRثبت 

حسگرحذف 
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به صورت دستی حسگرمعرفی  .2.2-6-6

را به شرح زیر به دستگاه مرکزی وارد کنیم.پشت آن  (سریال) کد QR به صورت دستی باید حسگرمعرفی برای  نکته:

 .می کنیممانند جدول زیر عمل  "011022033 "سریال  و 7شماره با حسگر )سریال( کد   QRبرای وارد کردن  :ثالم

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 حذف حسگر .2.3-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 3حذف حسگر شماره برای مثال: 

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

RFIDتگ  معرفی .3-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

را وارد کنید. "00"برای حذف همه حسگر ها  لطفا شماره حسگررا وارد کنید،

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

رمز را وارد کنید

RFIDتگ  معرفی 

RFIDحذف تگ  
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 RFIDتگ  معرفی خودکار .3.1-6-6

مانند جدول زیر عمل می  کنیم. 1 شماره با   RFIDتگ برای معرفی خودکار: مثال

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

برای فعال کردن آن به بخش تنظیم  زون ها مراجعه کنید.  RFIDپس از ثبت  موفقیت آمیز تگ نکته: 

RFIDتگ  حذف .3.2-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 2شماره  با   RFIDحذف تگ برای  :مثال

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

  

رمز را وارد کنید

را وارد نمائید. RFIDتگ لطفا شماره 

 دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا

را در نزدیکی   RFIDتگ 

داریدمنطقه حسگرنگه 

با موفقیت انجام شد.ثبت 

رمز را وارد کنید

را وارد  "00"برای حذف تمام تگ ها کنید، وارد را  RFIDلطفا شماره تگ

کنید.

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا
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 کلید برق معرفی .4-6-6

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

 کلید برق  معرفی خودکار .4.1-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. به دستگاه 1شماره برق خودکار کلید  برای معرفی: مثال

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 حذف کلید برق .4.2-6-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 4حدف کلید برق شماره برای مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

کلید برقمعرفی خود کار 

برقحذف کلید 

رمز را وارد کنید

لطفا شماره سریال کلید برق را وارد کنید.

 دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیبازگشت را فشار ده

.تحریک کنیدلطفا کلید برق را 

کلید بازگشت را برای خروج

کلید برق فعال شد. با  موفقیت انجام شد. ثبت 

رمز را وارد کنید

برای حذف تمام کلیدهای برق  وارد کنید،کلید برق را لطفا شماره 

کنید.وارد   را"  0 "
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سیم آژیر بیمعرفی  .5-6-6

آژیر بی سیم شامل دو نوع یک طرفه و دو طرفه می باشد. یک طرفه فقط فرمان می گیرد و آژیر به صدا در می : 1تذکر

بر امکان آژیر یک طرفه امکان ارسال وضعیت باتری و تمپر آژیر به دستگاه مرکزی را دارا آید اما آژیر دو طرفه عالوه 

 می باشد.

می باشد. و تعداد آژیر های دوطرفه بی نهایت تعداد آژیر های یک طرفه که به این دستگاه می توان اضافه کرد  :2تذکر

می باشد.یک عدد فقط 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

سیم یر بیژآ معرفی خودکار .5.1-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

.می دهد شینمارا  41منطقه هشدار  دستگاه LCDشود، صفحه  یم فعالدو طرفه  میس یب ریکه آژ یهنگامنکته: 

آژیر بی سیم معرفی خودکار

حدف آژیر 

بیسیم
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سیم یر بیحذف آژ .5.2-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 زنگ درب معرفی .6-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

زنگ درب معرفی خودکار .6.1-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

برای حذف آژیر بی  سیم کلید تایید را فشار 

.دهید

کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.

زنگ درب معرفی خودکار

حذف زنگ درب

رمز را وارد کنید

کنید. تحریکلطفا زنگ درب را 

کلید بازگشت را برای خروج فشار دهید.  ثبت با موفقیت انجام شد زنگ درب فعال شد.
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حذف زنگ درب .6.2-6-6

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 (محدودهزون )تنظیم  -7-6

.دارید نگه ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

زنگ درب را حذف کنید.

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیده

تنظیم  نوع زون 

نوع آژیر زونتنظیم 

تنظیم زون وابسته

RFID عملکرد تنظیم
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 تنظیم نوع زون .1-7-6

زون ها به شرح زیر است:انواع 

 زون پیرامون .2   یزون تاخیر.1    غیرفعال .0

    ساعته 24زون . 5   زون اضطراری .4   زون داخلی.3

   زون کلید. 7    زون آتش  .6

نکته: نوع هشدار زون های فوق بر روی نمایشگر دستگاه اصلی در صورت انتخاب نمایش داده می شود.

 لطفا به نکات ریز توجه فرمایید:

در این صورت هشدار صوتی عمل شود.  یفعال م ریغ زون د،یکن یم مینظتصفر را  زون در حالت که یهنگام -1

.نخواهد کرد

.زون داخلی تنها زمانی هشدار می دهد که دستگاه فعال باشد -2

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

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

زون بی سیم نمی تواند به عنوان زون کلید مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که زون کلید فعال شود  -5

دستگاه مرکزی فعال می شود و در صورتی غیر فعال شود دستگاه مرکزی غیرفعال می شود.

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

:فرض های کارخانهحالت های پیش 

 است فعال 1-32 میس یب های  زون

  و در صورت نیاز باید فعال شود. .استفعال  ریغ 33-40 یمیسهای  زون

  است. ستمیس زون 00 زون 

  دو طرفه است. میس یب ریزون آژ 41  زون 
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مانند جدول زیر عمل می کنیم زون کلید به عنوان،   39تنظیم زون برای مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

آژیر زوننوع تنظیم  6.7.2

 است نوع آژیر پیش فرض دائمینکته: 

مانند جدول زیر عمل می کنیم. به آژیر لحظه ای  23برای تنظیم نوع آژیر زون   :ثالم

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

لطفا شماره زون را وارد نمائید.

.دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

:لطفا نوع زون را انتخاب کنید

 .زون آتش6ساعته   24.زون 5اضطراری   .زون 4   .زون داخلی3 پیرامونی .زون 2   ی.زون تاخیر1   غیرفعال  زون :صفر

کلید.زون 7  

رمز را وارد کنید

وارد نمائید. لطفا شماره زون را

 دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیبازگشت را فشار ده

را انتخاب نمائید.  نوع آژیر زونلطفا 

.قطع3.صدای پالس  2.پدال نقطه ای  1

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیده
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تنظیم زون وابسته: 6.7.3

به صورتی که اگر در فاصله زمانی مشخص هر زون وابسته به این معنی است که دو زون می توانند با هم مرتبط باشند 

 تحریک شوند هشدار دریافت کنیم.به شرح زیر دو زون 

حالت گزینه ها+ زمان وابستگی +  2+ زون  1زون  

حالت گزینه های به شرح زیر است:

ا باید حسگر های زون اول و دوم در فاصله زمانی تعریف شده تحریک هشدار دو گانه: در این حالت حتمحالت  .1

ابتدا زون یک و سپس زون دوم و یا برعکس  همچنین دراین حالت تحریک می تواندتا هشدار فعال شود شوند 

 باشد

غیر فعال: در این حالت زون های وابسته غیر فعال هستند و به صورت جداگانه با  تحریک هر یک زون حالت  .2

هشدار دریافت می گردد.

باشد، در غیر  "زمان وابستگی"شدن زون بعدی باید در زمان تعریف شده در کلیه حالت های فوق تحریک  :1نکته

 اینصورت هشدار ایجاد نمی شود.

ثانیه 120وابسته، زمان وابستگی  صداهای در گروه شماره  9و زون  5تنظیم زون : 2نکته

.نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

 رمز را وارد کنید

 ،#شویدوارد گروه زون های  وابسته 
 دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیبازگشت را فشار ده

 ،#وارد زون اول )وابسته(  شوید
بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیده

 ،#ذخیره شد، زون دوم )وابسته( را وارد نمائید  ها تنظیم

دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا .  

 ثانیه زمان تحریک زون های وابسته را وارد کنید.  255تا  0لطفا از 

دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا .  

برای تعیین نوع زون ها به دفترچه راهنما مراجعه نماِئید.

 .نوع اول 1
 .نوع دوم2

 .دیبازگشت را فشار ده دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا
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می باشد. گروه 8 حداکثر تعداد گروه زون های وابسته: نکته

RFIDتگ  یم کارکردتنظ 6.7.4

مانند جدول زیر عمل  و ارسال پیامک کردن دستگاه مرکزی غیر فعال وضعیت برای 2تنظیم تگ شماره برای مثال: 

 کنیم. می

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

نگهداری  و تنظیم -8-6

.نگه داریدثانیه   3کلید * را برای 

غیر فعال/زمان بندی فعال

ضبط

پخش ضبط

تنظیم تغییرات پورت 

 ها 
 حذف رویداد دستگاه

بازگشت به تنظیم کارخانه

رمز را وارد کنید

 را وارد نمائید. RFIDتگ لطفا شماره 
خروج  یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

 .دیبازگشت را فشار ده دیکل

 را تنظیم کنید: RFIDتگ لطفا عملکرد 
 .غیر فعال1
 .وضعیت در خانه 2
 .غیرفعال و ارسال پیامک3
 .وضعیت در خانه و ارسال پیامک4
با تلفن تماس شماره یک.غیرفعال و تماس 5
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تنظیم زمان بندی فعال/ غیر فعال .1-8-6

 .است یخودکار دستگاه مرکز یفعال ساز ریو غ یفعال ساز های میبخش، تنظ نیگروه در امنظور از : 1نکته

 میدر زمان تنظ نیبه  طور خودکار فعال شده و همچن یکه بر اساس زمان مورد نظر کاربر، دستگاه مرکز بیترت نیبد

 یفعال ساز ریو هم زمان غ یحالت هم زمان فعال ساز  نیدر ا نکهیا لیشود به دل یفعال م ریشده به صورت  خودکار غ

 .شود  یحالت گروه گفته م نیشود به ا فیتعر  دیبا

 باشد. یگروه م 4خودکار  یفعال ساز ریو غ یفعال ساز یتعداد گروه هاحداکثر  :2نکته

مانند جدول زیر 17:30و فعال شدن در ساعت  8:30برای غیر فعال شدن در ساعت  3تنظیم گروه شماره برای مثال: 

 عمل می کنیم.

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

صدای  هشدار ضبط .2-8-6

صدای ضبط شده این امکان را به شما می دهد که در زمان هشدار در زمان فعال شدن تماس تلفنی این پیام برای : 1نکته

 شما پخش گردد.

 ثانیه است.  15حداکثر زمان ضبط صدا : 2نکته

.نگه داریدثانیه   3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

لطفا زمان فعال بودن را وارد نمائید/

شماره گروه غیرفعال

نامعتبراست. 00:00لطفا زمان فعال را وارد کنید، 

بازگشت  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیرا فشار ده

نامعتبراست. 00:00لطفا زمان غیر فعال را وارد کنید، 

بازگشت را  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیفشار ده

رمز را وارد کنید

.پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگویید
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شنیدن صدای ضبط شده .3-8-6

برای شنیدن صدای ضبط شده مانند جدول زیر عمل میکنیم. مثال:

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

PGMتنظیم درگاه .4-8-6

 خواهد کرد. رییتغ 11.5به  صفر ولتاژاز دریافت هشدار، به محض  PGMدرگاه 

ولت ثابت می ماند )هشدار دائم(. 11.5در  PGM: در حالت پیش فرض در زمان هشدار ولتاژ نکته

 را تحریک نمود: PGMفهرست حالت هایی که می توان بر اساس آنها خروجی 

 در زمان فعال شدن هشدار .1

 در زمان قطع شدن برق اصلی دستگاه .2

 در زمان فعال شدن دستگاه .3

 در زمان غیر فعال شدن دستگاه .4

در هنگام ایجاد خطا در مکالمه .5

دن پسورداز روی صفحه کلید و پس از وارد کر PGMدر هنگام فعال کردن  .6

رمز را وارد کنید

شنیدن صدای ضبط شده



48 

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

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 

 کردن رویداد های دستگاه مرکزیپاک  .5-8-6

 برای  پاک کردن رویدادهای دستگاه مرکزی مانند جدول زیر عمل می کنیم.مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

کارخانه بازگشت به تنظیم .6-8-6

و رویدادهای قبلی  حذف می گردد. ها کارخانه کلیه  تنظیم نکته: درصورت  بازگشت به تنظیم

 .نگه داریدثانیه   3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

 کلید تایید را فشار دهید. پاک کردن رویدادهابرای 

بازگشت  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیرا فشار ده

رمز را وارد کنید

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

بازگشت را فشار  دیخروج کل یو برا دییدکمه تا رهیذخ یبرا

.دیده
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:(یصوت امی)بدون پ شرفتهیپ های میتنظ یها نهیگز -9-6

:دیمراجعه کن ریز به جدول میتنظ یفرض وجود ندارد، لطفا برا شیپ میتنظ یبرا ییصدا چیه 

دستگاه فعال در خانه  60پیامک تنظیم زبان 01

باتری ضعیف است  61دستگاهتنظیم صدا  02

برق دستگاه قطع است  62 تنظیم روشنایی صفحه نمایش 03

بازگشت برق دستگاه  CMS63تنظیم ضربان  04

حذف هشدار  GSM64تنظیم صدای  05

باتری حسگر ضعیف است  GSM65تنظیم میکروفون  06

بازگشت باتری حسگر  66 تنظیم گزینه های زنگ درب07

سیم قطع است ارتباط دستگاه بی  WEB67تنظیم پورت  08

PGMانتخاب   CMS68تنظیم شبکه 09

خطا در فعال شدن سیستم  69هشدار  تاخیر 50

تست ارتباط  70هشدار پیرامونی 51

زون خارج از سرویس  71هشدار داخلی  52

بازگشت باتری دستگاه  72ساعته 24هشدار   53

خطا در ارتباط دستگاه  73یاضطرارهشدار   54

بازگشت زون خارج از سرویس  74هشدار آتش  55

بازگشت ارتباط دستگاه  75 درخواست کمکهشدار   56

خطا در مدار زون ها  76هشدار خرابکاری  57

بازگشت مدار زون ها  77دستگاه فعال  58

غیر فعال کردن صدای گویا 120دستگاه غیر فعال  59

فعال کردن صدای گویا 121
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تنظیم زبان پیامک .1-9-6

صفر برای پیامک زبان فارسی و عدد یک برای تنظیم پیامک به زبان انگلیسی می باشد.نکته: 

 .مکنیمانند جدول زیر عمل می انگلیسی  پیامک به زبانزبان برای تنظیم  مثال:

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

دستگاه حجم صدای .2-9-6

.می باشد 8الی  1حجم صدای دستگاه مرکزی از  نکته:

.برای تنظیم  صدای  دستگاه در بلندترین حالت مانند جدول زیر عمل می کنیم مثال:

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید
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Standbyدر حالت  LCDتنظیم میزان روشنایی نمایشگر .3-9-6

می باشد. 10الی  01تعداد سطوح روشنایی از : 1نکته

برای تنظیم روشنایی صفحه  استفاده نکنید چون در این حالت نمایشگر در وضعیت چشمک  04و  03لطفا از سطح : 2نکته

زدن قرار می گیرد.

مانند جدول زیر عمل می کنیم.  5به میزان  LCD تنظیم نوربرای  مثال:

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

CMSسنکرون شدن () همزمانیفاصله  تنظیم .4-9-6

 .مانند جدول زیر عمل میکنیمثانیه  25 به CMS  (سنکرون) همزمانی صله تنظیم فا برای مثال:

ثانیه است 25عدد پیش فرض کارخانه  می باشد. ثانیه 10- 255از  قابل تنظیم محدوده نکته: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید
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تنظیم صدای دستگاه مرکزی در زمان تماس  تلفنی .5-9-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 50صدای دستگاه مرکزی در زمان تماس تلفنی به عدد تنظیم کردن برای  مثال:

 می باشد. 60کارخانه می باشد، پیش فرض  99الی  01محدوده قابل تنظیم از نکته: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای  

تنظیم سطح میکروفن در زمان تماس تلفنی .6-9-6

مانند جدول زیر عمل می کنیم. 7سطح میکروفن به عدد تنظیم کردن  برای :مثال

 است. 04می باشد، تنظیم کارخانه  07الی  01قابل تنظیم از  محدودهنکته: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید
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گزینه های زنگ دربتنظیم  .7-9-6

باشد. "خوش آمدید "و یا صدای  "دینگ دانگ "صدای زنگ درب می تواند یکی از دو حالت : 1نکته

 دینگ دانگ عدد صفر و برای تنظیم خوش آمدگویی عدد یک را انتخاب کنید."رای تنظیم : 2نکته

 مثال: برای تنظیم زنگ به  حالت دینگ دانگ مانند جدول زیر عمل می کنیم.

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

:(00080(پورت وب تنظیم .8-9-6

می باشد. "65535"الی  "00000"از  پورت وب قابل تنظیم محدودهنکته: 

 مانند جدول زیر عمل می کنیم. "00080"پورت وب به  برای تنظیم مثال: 

 .نگه دارید ثانیه  3کلید * را برای 

CMSشبکه  تنظیم .9-9-6

می  باشد. "یک  "و حالت فعال عدد  "صفر "در حالت غیرفعال  CMSتنظیم شبکه  نکته:

 مانند جدول زیر عمل می  کنیم. CMSبرای فعال کردن شبکه  مثال: 

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید

رمز را وارد کنید




