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قابل كنترل  ي تلفن انتقال داده و از راه دور هوشمند سيماران اطالعات آالرم را از طريق شبكه ارتباط بي سيمدزدگير  

اده در عملكرد كامل، انعطاف پذيري تنظيمات، محافظت قوي و نصب آسان، دستگاه مذكور را براي استف. باشدمي

  .است كرده، بيمارستان ها و غيره ايده آل مدارسها، بانك ها، مغازه ها، كارخانه: محلهايي از قبيل

  :مشخصات

   ناحيه با سيم4،   ناحيه بي سيم16:   ناحيه قابل كنترل20- 

 LCDنمايشگر داراي  - 

  آالرم صوتي در زمان وقوع ي ها هشداربه منظور اعالم ارتباط اتوماتيك با موبايل يا تلفن ثابتتوانايي  - 

    شماره تلفن5 به هشدار صوتي  توانايي ارسال - 

  ي كاربري رمز براي عمليات ها5  (Duress)يك رمز براي وضعيت اجبار ، يك رمز براي كاربر : رمز عبور7 داراي - 

   داراي ريموتهاي كدلرنينگ- 

   پنج ريموت حداكثر توانايي استفاده از- 

  ، تلفن، صفحه كليد كنترلدن توسط ريموت  فعال و غير فعال ش- 

  صوتي زنگ هشدار ،Bell)(آژيرهشدار : حالت هاي هشدار- 

   از طريق برنامه ريزي زماني مركز دزدگير اتوماتيكفعال يا غير فعال كردن- 

   بازگشت به پيش فرض كارخانه به صورت نرم افزاري و سخت افزاري - 

   رويداد اخير40ثبت توانايي  - 

   تلفن خط احتمالي و مشكل شدن باتري ، ضعيفACسيستم بر قطع برق  نظارت - 

   ثانيه20 به مدت  و پيغام صوتي كاربرضبط صداقابليت  - 

  رله خروجي قابل برنامه ريزيداراي  - 

  )هشدار در صورت باز شدن پنل( (Anti-tamper)داراي آشكارساز - 
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   قابليت شنيدن صداي محيط از طريق تلفن در صورت نياز- 

  تعريف اصطالحات-3

Detector) توسط روشهاي الكترومكانيكي و  را به صورت خودكار  مورد نظارت به حريم ورود وسيله اي كه):آشكارساز

  . آشكار مي سازد و توسط سيگنالي به صورت بي سيم يا با سيم به مركز اطالع مي دهد

 Zone)د ادر به رديابي جسم متحرك مي باشنسازها ق ناحيه اي كه  در آن آشكارساز يا گروهي از آشكار):ناحيه.  

Bypass: يك ناحيهموقت غير فعال كردن  .  

Arm-away: به جز نواحي،در اين حالت تمام نواحي. ترك محل وضعيت مسلح هنگام Bypass در وضعيت  ،شده

  .مسلح قرار مي گيرند 

Arm-stay:به جز نواحي فعالتمام نواحي.  وضعيت مسلح در شب (active zone) نواحي و ياBypass در             شده 

  مي گيرند  وضعيت مسلح قرار 

Disarm:نواحي فعال خروج/  غير مسلح كردن تمامي نواحي ورود ،Active zone)( و نواحي perimeter بقيه نواحي 

  ندر قرار دامسلحهمچنان در وضعيت 

24-Hour zone:مي باشد كه معموال در اعالم خطر فعال  همواره، سيستم  بدون توجه به مسلح يا غير مسلح بودن 

   . كاربرد داردهاي اضطراري هشدار   يا و  ،گازآتش

 Center Station Receiver:اطالعات  ايستگاه دريافت هشدار مي باشد كه مي تواند ; مركز فوريت هاي پليسي

  .ارهاي تعيين شده را انجام دهد ايستگاه مي تواند بعد از دريافت هشدار يكسري ك و را منتقل كردههشدار

Entry delay:دستگاه                غير مسلح نمودن وكاربر براي ورود به ناحيه آشكارسازي كه ي مدت زمان; تاخير ورود 

 دزدگير توسط نشدنل  غير فعادر صورت،  اين زمانبعد از به سر رسيدن  . فرصت داردقبل از هشدار سيستم

 10 ثانيه تنظيم شده باشد، كاربر پس از ورود به ناحيه آشكارسازي 10مثالً اگر اين زمان .د دادخواههشدار  كاربر،مركز

 ثانيه تعريف شود سيستم 00اگر اين زمان .ثانيه فرصت دارد خود را به مركز دزدگير رسانده و سيستم را غير فعال كند

 /ورود  نواحي    مي شود،        در آنها اعمالزمان  مدت  اين كهنواحي . بالفاصله پس از آشكارسازي آژير خواهد كشيد

  . مي باشند(active zone)نواحي فعال  و (Entry/Exit)خروج
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Exit delay:  داردفرصتزماني كه كاربر براي ترك ناحيه ي آشكارسازي قبل از فعال شدن سيستم  ;خروجتاخير  .

  نواحي مدت زمان در آنها اعمال  مي شود، اين كهنواحي .مي شوند اين زمان فعال پس از گذشتنواحي با تاخير خروج 

  . مي باشند(active zone)نواحي فعال  و (Entry/Exit) خروج/ورود 

Duress password :سرقت به عنف (  هنگاميكه كاربر را مجبور كنند كه پنل مركزي را غير فعال كند رمز عبور (

ارسال نمايد  اما اطالعات آالرم را به مركز فوريت ها كرده غير فعال  رانل رمز كنترل پ اين با وارد كردنكاربر مي تواند

 در حاليكه رمز مثالًمي باشد رمز عبور اجباري جمع آخرين مقدار رمز كاربري بعالوه يك. بدون آنكه سارق متوجه شود

مي باشد،         9999 در حاليكه رمز كاربريو  ) (9=1+8 مي باشد8889 مي باشد رمز احباري 8888كاربري برابر 

 مي 1235 باشد ، رمز اجباري 1234 و در حالتيكه رمز به عنوان مثال (0<-10=1+9) مي باشد9990پسورد اجباري 

   (5=1+4).باشد

 :  مالحظات قبل از استفاده- 4

 .  دستگاه را متصل كنيدAC، برق  كاملسيم كشي پس از •

 .  وجود ندارد استفاده كنيدAC برق براي هنگاميكه دسترسي بهاز برق پشتيبان  لطفاً •

 .خودداري نمائيدجداً از جدا كردن قطعات داخلي آشكار ساز ها و مركز دزدگير  •

 .  با شركت تماس بگيريددر صورت داشتن هرگونه سوال، •

 

   مراحل نصب-5

   احتياجات نصب5.1
 . تصميم گيري كنيداهطرحي را بر اساس نيازمنديهاي كاربر تهيه كرده، سپس در مورد نوع آشكارساز •

دور مركز  مطمئن شويد كه محل نصب نموده و تعيين  محلمحل نصب و سيم كشي را با توجه به شرايط خاص •

 . به شكل پنهان باشد هابهتر است سيم كشي.  باشد افراداز ديد

 نمائيد نگهداري  نزد خودبراي كاربردهاي بعديسيم بندي و طراحي سيستم را نقشه  •

 
 
 

  



 
 

 ����٥  

  ي داخلي سيم كش5.2

   : باز كنيدكلجعبه پنل كنترلي را مانند ش

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 در خروجي را براي قرار دادن  كابلها جدا كنيد

 اين دو نقطه را فشار داده و كنترل پنل را باز كنيد

 234 56 73859Z3 
 23456 73859Z4 

  DE@5F رABC ر@? <=>ر

G3H7 آJKL ار54ل OP 7Qر RFوDP  T3@ز  TKHV OP RFوDP TKHV OP ورودي 

 Bellخروجي 

 234 56 73859Z1 
 23456 73859Z2 

-Anti سوييچ

 DV56ي

اضطراري

TY9Z يD[56 \3C<4 

اضطراري

 4>آD[56 Aي

اضطراري
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  اتصال برق. 5.2.1

توسط شد كه خروجي آداپتور را  مي با12VDC 1A، خروجي 100V-240VAC 50/60Hz 0.3Aورودي : آداپتور •

 فيش وصل كنيد

 14مي تواند تا    شارژ كامل به عنوان پشتيبان، در حالتNH 7.2V/1800mAh  داخليپنل كنترلي با باطري •

روشن  تم را ساعت سيس5/1  روشن نگهدارد و با شارژ كم مي تواند تاStandby در حالت ساعت سيستم را

  .نگهدارد

 هنگاميكه  همچنين به صورت سريع چشمك مي زند Powerنشاندهنده چراغهنگاميكه انرژي باطري كم باشد  •

كرد در حال كارباتري  ياو  AC  هنگاميكه برق و شمك مي زند آرام چPower چراغ شود كم ACولتاژ برق 

 . روشن است دائم هستند، چراغ انرژيطبيعي

   .به صدا در مي آيد دقيقه 1 به مدت Buzzer باشد ،  جانشين كم انرژي باتري و ياAC   هنگاميكه ولتاژ •

 ) Bell ( زنگ اخطارهاي خروجي پايه5.2.2

 . مي باشد400mA/12Vdc   (-Bell+) حداكثر ولتاژ و جريان ترمينال •

 .  وصل نمائيد -Bellو  +Bell  ترمينال به سيم برق زنگ اخطار يا آژير هشدار دهنده را  •

  بنديد پس از سيم كشي در جعبه را ب
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 كه نشان دهنده كاركرد  به صدا در مي آيد يك بارBellآماده به كار مي شود  و روشن شده هنگاميكه سيستم •

       سيستم   آن توسط به صدا در آمدنو تنظيم زمان  اخطار  كردن زنگفعال و غير فعال.  صحيح آن است

 . مي باشد امكان پذير

   اتصال نواحي سيمي5.2.3

   :، حالتهاي اتصال در زير نشان داده شده است با سيم آشكارسازهاي مختلف استفاده ازبراي

  :.N.C  آشكار سازدر حالت اتصال معموال بسته •

  
 : .N.O  آشكار سازدر حالت اتصال معموال باز •

  

   اتصال خط تلفن5.2.4

نوشته شده است متصل   "”LINE_IN  در كنار آن عبارت به قسمتي كه در مركز دزدگيرخط تلفن راورودي  •

                    .كنيد

 كه پس از انجام اتصاالت مطمئن شويد . متصل كنيد ”LINE_OUT“  ترمينالكس را بهاتلفن يا فدستگاه  •

 .دچار مشكل نشده باشدعملكرد عادي خط تلفن 

سمت و پايين قسمت در  ”T“حرف  هنگاميكه خط تلفن مشكل داشته باشد،  ،پنل كنترليدر صفحه نمايشگر  •

 كردن سيستم Disarm پس از كه  به گوش مي رسد ي بازر دقيقه صدا1 براي وراست نمايشگر چشمك زده 

 .مي گرددصدا قطع ،
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   خروجي رله5.2.5
  : مينال رله بار ترظرفيت حد اكثر

  10VA: ميزان اتصال

  100VDC:  اتصالحداكثر ولتاژ

  0.5A  : اتصالحد اكثر جريان

 در و   هشدار آتشدر زمانخروجي آالرم،  در زمان: يكي از اين سه حالت فعال شود در زمانرله مي تواند       

 ( گردد               تنظيم مي ستم برنامه ريزي سي  كاربر و از طريقكه اين كار توسط شدن پنل كنترليمسلح حالت 

   )9.3.10رجوع شود به 

  

  :پنل كنترلي دزدگير اتصال 5- 3
   .داشته باشد تلفن وجود خط  و ACپنل كنترلي بايد در محلي قرار بگيرد كه امكان اتصال به برق 

  . مسدود شده باشدپنل كنترلي نبايد با جسمي جلوي آنتن 

 تا مطمئن شويد كه پنل مركزي مي تواند به صورت نمائيد استفاده  خارجيي از باطري هاي اضطرارمي توانيد

   .نرمال در هنگاميكه برق قطع است كار كند

 و فاصله بين آن ها در  140mmپنل مركزي را با پيچ به ديوار ثابت كنيد، فاصله بين جاي پيچ ها در سطح افق 

صل كرده و سپس پنل مركزي را روي آن قرار  پيچ را به ديوار مت4ابتدا .  مي باشد80mmسطح عمود 

   )مانند شكل(دهيد
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  عملكرد. 6

  مشخصات پنل مركزي. 6.1

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نمايشگر .1

 زمان و وضعيت كاركرد سيستم - تاريخ نمايش  •

  مختلف دزدگيرنشان دادن وضعيت نواحي •

  چشمك ميT حرف ن نمايشگرهنگاميكه خط تلفن مشكلي داشته باشد در گوشه راست پايي.  ”T“حرف فلشر  •

 .زند

   چراغ مسلح بودن. 2
  )Arm-Awayت مسلح است در حالمركز دزدگير (  روشن •

 )Arm-stayت دستگاه مسلح است در حال(  چشمك زن •

 )Disarmدر حالت مي باشدسلح  م غيردستگاه( خاموش •

 
 

LCD DjkC5l9 Dm3@nوO=o T  

G3H7 آJKL 

 DPوGL RFا

  Dsاغ @qHB 6>دن

  DsPowerاغ 

 Dsاغ ا<vم هGkار
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 Powerچراغ  - 3

 )ي ها مي باشدرتنشان دهنده تمام شدن انرژي با( دبه صورت سريع چشمك مي زن •

 ) مي باشدACنشان دهنده كم شدن ولتاژ (به صورت آرام چشمك مي زند •

 ) يا باطري ها در وضعيت نرمال قرار دارندACبرق (روشن مي باشددائم  •

 . مي كندجير جيرهنگاميكه مشكلي در برق پيش بيايد دستگاه  :توجه         

  چراغ اعالم هشدار - 4
مي  تماس  فوريت ها  مركز پنل باهنگاميكههمچنين   روشن مي شود ودهندهشدار ها (zone)   يكي از نواحي هنگاميكه

  . چشمك مي زندگيرد ،

    ضبطنميكروف -5

   . براي ضبط صدا يا براي شنيدن صداي محل استفاده مي شود 

  كليد ها- 6

  AWAY, STAY, DISARM, PROG:  كليد4 •

 كردن دستگاه استفاده مي  و غير مسلح ديگر براي مسلح براي برنامه ريزي مي باشد و سه كليدPROGكليد 

 .شود

 براي غير فعال كردن عمليات *كليد .  مي باشديات هاي وابسته براي برنامه ريزي و عمل "*" و #" "كليد هاي •

 براي جلو و عقب 9 و 6  دكمه هاي. براي تاييد كردن ورودي استفاده مي شود#قبلي استفاده مي شود و كليد 

 . استفاده مي شودروي داده صفحه ها در هنگام ديدن وقايع  رفتن

 30د از  با فشردن هر كليدي، صداي بازر در مي آيد و چراغ پشت صفحه كليد روشن مي شود اگر بع:توجه

   .چراغ صفحه كليد خاموش مي شود، ثانيه كليدي فشرده نشود 

   روشن كردن سيستم6.2
 .تمام سيم كشي ها را چك كنيد •

خواهد وصل كنيد، بازر دو بار صدا ) درصورت وجود( باطري هاي اضطراري را  و را متصل كرده ACبرق  •

  .كرد
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مداوم صدا به طور  شروع به مقدار دهي اوليه نموده و بازر سيستم.  روشن مي شودPowerچراغ پشت صفحه كليد و 

  : مي كند و نمايشگر نشان مي دهد

  
بازر براي اينكه نشان ، دهدضعيت را نشان مي دهد و بازر دو بار در دقيقه صدا مي ت مداوم اين وصورنمايشگر به       

 وضعيت ها را نشان مي  LCDو دهد سيستم به صورت صحيح مقدار دهي اوليه شده به صورت ممتد بيپ مي زند 

طول مي كشد اگر اگر سيستم به صورت نرمال كار كند دو ثانيه براي مقدار دهي .دهد وسيستم شروع به كار مي كند

 را نشان مي دهد و بازر هر ثانيه ”Communication Error“ ثانيه طول كشيد نمايشگر خطاي 8اين پروسه بيشتر از 

  .دليل خطا سيم كشي اشتباه بين پنل مركزي و صفحه كليد مي باشد. جيرجير مي كند

  مقدار دهي اوليه موفقيت آميز. 6.3
  :نمايشگر نشان مي دهد در وضعيت مسلح بوده باشد ، چنانچه سيستمپس از مقدار دهي،    

  
 ، روز، ماه،زمان حاضر به شكل سال"دور مي باشد، -  كه سيستم در وضعيت مسلحنشاندهنده آن استاين حالت     

  .داشته است كه سيستم قبل از خاموش كردننمايشگر وضعيتي را نشان مي دهد . "، مي باشدساعت : دقيقه 

           را با CPU نشان دهد و بازر صدا كند، نشان دهنده اين است كه كاربر بايد ”!Version Vary“ اگر نمايشگر   

 ! با شركت تماس بگيريد بروز اين حالتدر صورت. نرم افزار جديد به روز كند

  

  )هشدار ( آالرم6.4
  . مشكل سيستمرم يا آال و(zone)ناحيه ها آالرم : آالرم مي تواند به دو گونه طبقه بندي شود

 (zones) ها آالرم ناحيه )١

 ساعته در تمام حاالت 24نواحي ( دنده  آالرم ميدر صورت تحريكدنباشمسلح  وضعيتدر صورتيكه در   هاناحيه

 بازر جير جير ،)  Entry-delay ( زمان تاخير ورود دارايوضعيتتوجه كنيد در  ) در صورت تحريك آالرم مي دهند
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 در اين  ورود فرصت دارد تا سيستم را غير مسلح كند - زمان تاخير تمام شدند كه كاربر تاخواهد كرد تا نشان ده

   :نمايشگر شكل زير را نشان مي دهدحالت 

  
                      شود در آن صورت هشدار ناحيه ايDisarm  توسط كاربرورود دستگاه- در صورتيكه در طول زمان  تاخير   

 ) (Zone Alarmاي بوده و ناحيه دوباره  هشدار ناحيهدر صورتيكه سيستم در وضعيت  .خواهد داشتوجود ن

  ...كند تحريك شود،سريعا هشدار ناحيه را فعال مي

  
  ���ر� �����
  ز��ن �����

  
  
  
           فعال شده و بازر جير جيرچراغ هشدار نمايشگر اطالعات مربوطه را نشان مي دهد، )هشدار(هنگام آالرم   

 به طور مرتب نواحي هشدار دهنده را نشان مي دهد LCDاگر ناحيه ها با هم شروع به هشدار دهي بكنند  . كندمي

  . اطالعات مربوط به نواحي هشدار دهنده را مشاهده كنيد9و  6شما نيز مي توانيد توسط كليد 

  

  مشكل سيستم هشدار
  : مشكالت سيستم شامل

  ريتكم بودن انرژي با

   ACق  بركم شدن ولتاژ

  مشكل خط تلفن

 مي            اطالعات مربوط به هشدار را نشان،  و نمايشگر  LED دقيقه جير جير كرده1 در اين شرايط بازر به مدت  

  .در جدول مي توانيد نحوه رفتار سيستم را در برابر انواع هشدار ها مشاهده نمائيد. دهند

  
  
  
  
  

  

 � ع �����

 ه+*ار ()اي %$ #"�!
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 نوع هشدار

تماس با 

مركز 

 فوريتها 

وتي و  صهشدار

 شماره گيري

 تلفني

 بازر چراغ هشدار
   اخطار زنگ

(Bell) 

Fire zone با قابليت تنظيم زمان(آژير )با قابليت تنظيم زمان(جيرجير روشن بلي بلي( 

Gas zone با قابليت تنظيم زمان(آژير )با قابليت تنظيم زمان(جيرجير روشن بلي بلي( 

Panic zone با قابليت تنظيم زمان(آژير )ت تنظيم زمانبا قابلي(جيرجير روشن بلي بلي( 

Perimeter 
zone 

 )با قابليت تنظيم زمان(آژير )با قابليت تنظيم زمان(جيرجير روشن بلي بلي

Active zone با قابليت تنظيم زمان(آژير )با قابليت تنظيم زمان(جيرجير روشن بلي بلي( 

Entry/Exit 
Zone 

 )با قابليت تنظيم زمان(آژير )نظيم زمانبا قابليت ت(جيرجير روشن بلي بلي

Duress zone خاموش خاموش خاموش بلي بلي 

Anti-tamper 
zone 

 )با قابليت تنظيم زمان(آژير )با قابليت تنظيم زمان(جيرجير روشن بلي بلي

Telephone 
line trouble 

 خاموش  دقيقه1جيرجير به مدت  خاموش بلي بلي

AC power 
failure 

 خاموش  دقيقه1جيرجير به مدت   زنچشمك بلي بلي

Low-battery خاموش  دقيقه1جيرجير به مدت   زنچشمك بلي بلي 
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 Zonesنواحي  . 7

   وضعيت آنها در حاالت مختلفانواع نواحي. 7.1

 نوع ناحيه
  دور-مسلح

Arm  away 

  ماندن-مسلح
Arm stay 

  غير مسلح 
Disarm 

قابليت 

تاخير 

 خروج

فابليت 

تاخير 

 مورد

صدا و 

 فلش

موقعيت نصب 

 آشكارساز

Entry/Exit zone در ورودي بلي دارد دارد غير فعال فعال فعال 

Active zone بلي دارد دارد غير فعال غير فعال فعال 
قسمت داخلي 

 منزل

Perimeter zone طرفين پنجره بلي ندارد ندارد غير فعال فعال فعال 

Panic zone دكمه وحشت بلي دندار ندارد فعال فعال فعال 

Fire zone بلي ندارد ندارد فعال فعال فعال 
آشكارساز 

 آتش

Gas zone بلي ندارد ندارد فعال فعال فعال 
  آشكارساز

 گاز

Anti-tamper 
zone 

 بلي ندارد ندارد فعال فعال فعال
داخل پنل 

 كنترلي

Emergency 
button 

 بلي ندارد ندارد فعال فعال فعال
             دكمه

 اضطراري

  

 
  . فعال مي باشندArm-Awayتمام نواحي در حالت  �

  . فعال مي باشند Arm – stay تعريف شده در حالت Active zoneتمام نواحي به جز ناحيه اي كه از نوع  �

 بوده و  ساعته24 تعريف شده اند از نوع Panic,Fire,Gas,Anti tamper,Emegensyتمام نواحي كه از نوع  �

 . كردن سيستم غير فعال نمي شوندDisarmعال مي باشند و با  فهميشه

ساعته درنظر مي 24 و Panicتوجه اگر زوني تعريف شود و نوع آن مشخص نگردد،سيستم آن زون را از نوع  �

 .گيرد
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   نواحيشماره اختصاص يافته به   .7.2

 16~01  : نواحي بدون سيم •

  24~21:  نواحي با سيم •

• Panic zone :17 

• Duress zone :18 

• Anti-tamper:  30 

  :نمايش انواع نواحي. 7.3

 LCDنمايشگر  نوع ناحيه

 Entry Exit Zone خروج/ناحيه ورود

 Active Zone ناحيه فعال

 Perimeter Zone  )اطراف (پيرامون

 Panic Zone ناحيه وحشت

 Fire Zone ناحيه آتش

 Gas Zone ناحيه گاز

 Anti-tamper Anti Tamper Zoneناحيه 

 duress Duress Zoneناحيه 

  

  هاعملكرد كليد  -٨

 ، (arm-stay)ماندن - مسلح )arm-away(دور- مسلح:  نوع كليد وظيفه اي در پنل كنترلي و ريموت كنترلر وجود دارد4

  )آژير كشيدن ( (panic)و كليد وحشت  (disarm)غير مسلح سازي
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  (Arm – away)دور- مسلح 1-8

 روي كنترل ’AWAY‘ است، كليد  (Arm-stay)ماندن-مسلح يا (Disarm) مسلحيستم در وضعيت غير هنگامي كه س-1

روشن مي شـود،  روي مركز دزدگير  (Arm)چراغ مسلح بودن  روي ريموت كنترلر را فشار دهيد،        ’Arm-away‘   پنل يا 

  و نمايشگر نشانمي رود ( Exit delay)  خروج- تاخير شمارش زمان حالتبه  سيستم  ومي دهد  )دي-دي(بازر صداي 

  :مي دهد

  
  . ثانيه تنظيم كرده باشيد،سيستم بالفاصله مسلح مي شود0زمان تاخير خروج را اگر : توجه 

  :، نمايشگر نمايش مي دهدقطع مي شودخروج -  تاخير زمانبازر پس از تمام شدنصداي 

  
 ’Arm-away‘را روي كنترل پنل فشار دهيد يا كليد  ’AWAY‘، كليد  باشد هشداروضعيت  اگر هنگامي كه سيستم در - 2

  :روي ريموت كنترلر را فشار دهيد، نمايشگر نمايش مي دهد

  

  .  نمود بعد دوباره مسلح ساخت)Disarm(غير مسلح كه بايد ابتدا سيستم را 

  ( Arm – stay)ماندن-  مسلح  2-8

در اين حالت . ، مثالً شبها در يكي از اتاقهاي منزل ها بماند  بخواهد در يكي از زونكاربربراي زماني است كه  اين حالت

                .دنفعال مي شو)  تعريف شده باشدActiveمثالً همان اتاق از نوع ( Active zone) (  تمام نواحي به جز ناحيه

  )Part-Armمشابه حالت (

 روي ريموت كنترلر ’Arm-stay‘رلي يا  روي پنل كنت’STAY‘اگر كنترل پنل در وضعيت غير مسلح باشد، كليد  )١

 : چشمك مي زند، بازر يكبار جير جير مي كند و نمايشگر نشان مي دهدچراغ مسلح بودنرا فشار دهيد، 
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 روي كنترل پنل را فشار دهيد، ’STAY‘ باشد و هيچ ناحيه اي آالرم نزند، كليد ’Arm-Away‘اگر سيستم در وضعيت . 2

 روي ريموت كنترلر را فشار ’Arm-stay‘ماندن بشويد يا كليد - ا بتوانيد وارد وضعيت مسلحرمز عبور را وارد كنيد ت

       چشمكچراغ مسلح بودنماندن بشويد، بازر يكبار جير جير مي كند، -دهيد تا بتوانيد مستقيما وارد وضعيت مسلح

  .مي زند

 روي ريموت ’Arm-stay‘ل كنترلي يا كليد  روي پن’STAY‘اگر هنگاميكه سيستم در وضعيت هشدار باشد، كليد . 3

  :كنترلر را فشار دهيد، نمايشگر نمايش مي دهد

  

  .  نمود بعد دوباره مسلح ساخت)Disarm(غير مسلح كه بايد ابتدا سيستم را 

  (Disarm) غير مسلح سازي8.3

          ر دهيد، نمايشگر نشانروي پنل كنترلي را فشا ’DISARM‘كليد : غير مسلح سازي بدون مشاهده وضعيت آالرم. 1

  : مي دهد

  
، شدهخاموش  چراغ مسلح بودن . ’#‘ ودر نهايت���� ’0‘ سپس���� ) 1234به عنوان مثال (رمز عبور كاربري را وارد كنيد

  :بازر يكبار جير جير مي كند، سيستم غير مسلح شده و نمايشگر نمايش مي دهد

  
روي پنل كنترلي را فشار دهيد، نمايشگر نشان  ’DISARM‘كليد : ي قبلي هاغير مسلح سازي با مشاهده وضعيت آالرم. 2

  :مي دهد
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 خاموش شده و چراغ مسلح بودن . فشار دهيد’#‘و ����)  1234به عنوان مثال (رمز عبور كاربري يا عملياتي را وارد كنيد  

  :بازر يك بار جير جير مي كند سيستم غير مسلح شده و نمايشگر نشان مي دهد

  
خاموش مي شود، بازر يك  چراغ مسلح بودندر وضعيت آالرم باشد، پس از غير مسلح سازي سيستم،  اگر سيستم         

بار جير جير مي كند، نمايشگر اطالعات مربوط به ناحيه آالرم را نشان مي دهد، سيستم همچنان در وضعيت غير مسلح 

  .مي باشد 

خاموش مي شود ، بازر يكبار جير جير كرده براي اين كه نشان  لح بودنچراغ مسغير مسلح سازي با ريموت كنترلر، . 3

  :دهد سيستم غير مسلح شده است، نمايشگر نشان مي دهد

  
خاموش مي شود، بازر يكبار  چراغ مسلح بودنرا فشار دهيد،  ’Disarm‘اگر سيستم در وضعيت آالرم باشد، كليد 

  .ن مي دهدم را نشاجيرجير كرده، نمايشگر اطالعات مربوط به آالر

8.4-  (Panic)وحشت  

           ايجاد آژيرنگه داريد، كنترل پنل  ثانيه 2 روي ريموت كنترل را براي ’Panic‘ روي كنترل پنل يا كليد ’PROG‘كليد 

  :جير جير مي كند، نمايشگر نشان مي دهد مي كند، نشانه گر آالرم روشن شده، بازر مرتباً

  

  برنامه ريزي سيستم. 9

  ورودي رمز عبور  9.1

                                                                                                                       :كاربر بايد هنگام اعمال زير رمز عبور را وارد كند. 1

  .  (Arm-stay)ماندن- مسلح و(Arm-Away)دور - فعال سازي مسلح  ،Disarm ،PROGدر وضعيت 

  . را فشار دهيد# را فشار داده سپس شماره رمز روارد كنيد وكليد  STAY يا PROG يا  DISARMكليد هاي : عملكرد
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  :قبل از تاييد كردن رمز عبور نمايشگر نشان مي دهد

  
 عبور صحيح نباشد ، اگر رمزپس از تاييد رمز عبور، اگر رمز صحيح باشد، نمايشگر اطالعات مربوطه را نشان مي دهد . 2

  : نمايشگر نشان مي دهدو  بار صدا مي كند5بازر 

  

  : وارد كنيد، صفحه كليد قفل شده، نمايشگر نشان مي دهد بار پشت سرهم اشتباه5را به مدت  اگر رمز -3

  
  

  : فعال مي كند  در حالت زير هنگاميكه صفحه كليد قفل شده باشد، سيستم به صورت اتوماتيك آنرا:توجه

   دقيقه30  گذشتپس از. 2 كند  ريست  راسيستمكاربر . 1

   مراحل عمليات9.2
  :مطمئن شويد كه سيستم در وضعيت غير مسلح مي باشد وگرنه نمايشگر پيغام زير را نشان خواهد داد

  
 #ليد  رمز كاربري را وارد كنيد و در نهايت ك ورا فشار داده PROG كليد  ،(Disarm)پس از غير مسلح سازي سيستم

  :فشار دهيد، پنل كنترلي در وضعيت برنامه ريزي قرار مي گيرد نمايشگر نشان مي دهد
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 اگر رقم هاي وارد شده غير صحيح )جدول و توضيح دستورها در ادامه دفترچه موجود است(.دستور ها را وارد كنيد

اگر دستور وارد شده صحيح  يد آن را تاييد كنيد، مي توان # با كليد  در انتها مي توانيد آنرا پاك كنيد و* هستند با كليد 

  :دهد نشان ميمجدداً آيد ونمايشگر  دو بار به صدا در ميدستور شما را اجرا كرده و باشد پنل كنترلي 

  
  

  :اگر دستور وارد شده غير صحيح باشد بازر دو بار جير جير كرده و نمايشگر نشان مي دهد 

  
              بار جيرجير كرده و نمايشگر نشان5د كنيد اگر دستور غير صحيح بود پنل كنترلي دستور را براي تنظيم برنامه وار

 بار جيرجير كرده نمايشگر نشان 5سپس دستور را بدون رمز وارد كنيد اگر دستور صحيح باشد پنل مركزي : مي دهد

  :مي دهد

  

واند دستور را بپذيرد، كاربر بايد دوباره آنرا وارد اين نشان مي دهد كه برنامه صحيح مي باشد ولي پنل كنترلي نمي ت

  .كند

د تا رقم ها پاك شود هنگاميكه تمام  فشار ده را*  كليد  مي بايست از برنامه خارج شودخواهدب اگر كاربر :توجه كنيد

ند توسط فشار اين عمليات مي توا.  خارج شود سيستم از مد برنامه ريزي دوباره فشار داده تا *رقم ها پاك شد كليد 

  .صورت پذيرد #دادن كليد 

 دقيقه هيچ كليدي فشار داده نشود سيستم از وضعيت جاري خود خارج شده 1 در وضعيت برنامه ريزي اگر در مدت 

  .غير مسلح بودن بر ميگردد/ به حالت نشان دادن زمان و وضعيت مسلح
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   سيستماصول كلي برنامه ريزي 9.3

 برنامه ريزي دستور شود سپس انجام ’#‘ ← رمز عبوري ← PROG بايد مراحل  سيستم يزيبراي برنامه ربه طور كلي 

 وضعيت ، نمايشگر وارد شده توسط كاربر را دريافت كرده ورا وارد كنيد در اين وضعيت، سيستم كدهاي دستوري

   :مربوطه و رقم ها را نشان مي دهد

   تلفني برنامه ريزي ارتباطات9.3.1

PROG ���� User Password ���� #  ���� 11����  XX���� Y ���� # 

   :تنظيم پارامترهانحوه 

 XX=01~0 6ي توان با آن ها تماس برقرار كرد ، شش گروه تلفن را مشخص مي كند كه م.  

 به 20 و شماره تلفن ها از شماره  و مي بايست در آن شماره اي وارد نگرددباشد  براي ايستگاه پليس مي01شماره : توجه 

  ) شماره تلفن را وارد نمائيد2  بايدداقلح(.بعد قرار گيرند

Y   فرض كارخانه هيچ شماره تلفني قرار  در پيش،  رقمي باشند 15د شماره مي توان   مي باشد كهشماره تلفننمايانگر

  .داده نشده است

هد گرفت  تماس خوا06 و 05 اتفاق بيافتد سيستم به شماره هاي ذخيره شده در مكانهاي ”Duress“چنانچه حالت اجبار 

.  

  :كاركرد

 و  و اين سيستم فعالً در ايران فعال نمي باشد  خط تلفن تماس بگيرد،شماره اول ايستگاه پليس است6تواند با  سيستم مي

 سيستم در زمان وقوع هشدار با اين شماره ها تماس  . به بعد قرار داد 20شماره از حتماً ها را  مي بايست شماره تلفن

  )به قسمت نحوه عملكرد تلفن كننده مراجعه نمائيد(: صوتي پخش مي نمايد گرفته و پيام هشدار 

  :كند   را تنظيم كند به صورت زير عمل مي2در صورتيكه كاربر بخواهد شماره: به عنوان مثال

PROG ����  User Password  ���� #  ���� 11 ����  02  ���� ر  مورد نظنشماره تلف ����   # 

 



 
 

 ����٢٢  

 براي پاك كردن شماره تلفن  

PROG ����  User Password  ���� #  ���� 11 ����  02  ���� # 

                                                                                                        

   اصالح رمز كاربر9.3.2

                                                                                  PROG ���� Userpassword ����  #   ����  21  ����  XXXX ����   #  

   XXXX     باشد  مي1234   است كه پيش فرض كارخانهجديدكاربر رمز.   

  فرض كارخانه  رمز به صورت پيشتبديل

 است در صورتيكه  'Use 'كه به صورت نرمال در وضعيت   وجود داردCB400'' "در داخل كنترل پنل يك جامپر    

  جامپر را به وضعيت  اينبايست ابتدا دستگاه را خاموش نمود سپس راموش نمود ميكاربر شماره رمز خود را ف

‘default'  فرض كارخانه ذخيره شود،بعد از اينكه  برده و سپس سيستم را دوباره روشن كرده تا رمز كاربر مطابق پيش

  . ببرد'use'كه سيستم مقدار دهي اوليه شد كاربر بايد جامپر را به وضعيت 

  (Operation Password)مليات نظيم و حذف رمز ع ت9.3.3

                                                              PROG ����  Userpassword  ����    # ����  22 ����   X ����  YYYY ����   #  

YYYY رمز عمليات نبايد . استفرض كارخانه چيزي براي آن در نظر گرفته نشده  است  كه در پيش   رمز جديد

 :دهد  نمايشگر نمايش ميهمشابه  رمز كاربر ورمز اجبار باشد وگرن

'Please select  other password'دهد  و بازر پنج بار صدا مي.   

دور تعيين كند اين رمز ها نمي توانند - ماندن و مسلح- غير مسلح كردن يا مسلح/ رمز براي مسلح5كاربر مي تواند 

  .فاده قرار گيرندبراي پروگرام كردن برنامه مورد است

  :كنسل كردن رمز عمليات

                 

            PROG ����  Userpassword  ����  # ���� 22 ����   X ����  # 



 
 

 ����٢٣  

   تنظيمات تعداد دفعات زنگ تلفن9.3.4

     PROG ���� Userpassword  ���� #  ����   23 ���� X ����  # 

X هاي زنگ تلفن يعني تعداد تالش.X =1-9 عدم استفاده از تلفن به عنوان كنترل  ميباشد كه صفر به معني 

   . است6فرض كارخانه  كننده دور است و پيش

شود و سيستم به صورت اتوماتيك  گير متصل مي  به دزدگيرد تلفن كه كاربر از محلي ديگر تماس مي هنگامي:كاربرد

  .دهد جواب تلفن مي

اي زنگ را  به ميزاني قرار دهيد كه ميان عملكرد ه اگر تلفن و كنترل پنل از يك خط تلفن استفاده كنند تعداد تالش

  .دزدگير و حالت عادي تلفن مشكلي ايجاد نشود

به عنوان مثال اگر تلفن منزل داراي سيستم منشي تلفني باشد ، بايد تعدادزنگها را كمتر از تعداد فعال شدن 

  .منشي تلفني قرار داد

      (Bell)  اخطار يا آژير نمودن زنگغير فعال/فعال 9.3.5

PROG ����Userpassword  ����   # ���� 24 ���� X ����  # 

X=1 (ON) 

X=0 (OFF) 

  . مي باشد X=1فرض كارخانه  پيش

   مسلح و غير مسلح سازي اتوماتيك9.3.6

PROG ����Userpassword  ����  #  ����  25  ���� X  ����# 

X=1 سازي است                         اجازه مسلح و غير مسلح  

X=0                 سازي نيست   زه مسلح و غير مسلحاجا  

  .باشد  مي0فرض كارخانه  پيش

تواند به صورت اتوماتيك در يك زمان مشخص مسلح يا غير مسلح شود، بعد از اين تنظيمات زمان   سيستم مي:كاربرد

 . ارجاع شود9.3.18 و 9.3.17هاي  سازي اتوماتيك بايد تنظيم شود، به قسمت مسلح سازي و غير مسلح



 
 

 ����٢٤  

 : خط تلفنچك 9.3.7

PROG ����Userpassword  ���� # ���� 26 ����  X ����  # 

X=1 (ON) 

X=0(OFF) 

ژگي براي جلوگيري از  چك كردن خط    كه پنل كنترلي به تلفن وصل نيست از اين وي هنگامي.باشد  مي1 فرض كارخانه پيش

  .كند شود و از صداي هشدار در هنگام روشن كردن سيستم نيز جلوگيري مي يتلفن استفاده م

   سيستمكل پروت9.3.8

PROG ����Userpassword  ����  # ����  27 ����  X  ���� # 

X=1 (4+1 Protocol) 

X=0 (Contact ID protocol) 

  .باشد  مي0فرض كارخانه   پيش

   رله خروجيعملكرد تنظيم 9.3.9

PROG ����  Userpassword ����  #  ����  28 ����  X  ���� # 

   : X=1 )هشدار(خروجي آالرم 

       : X=2)رض كارخانهف پيش(خروجي هشدار آتش

        : X=3خروجي مسلح

آالرم رخ  است ، در صورتيكه آالرم خروجي تنظيم شد اگر N.O (Normally Open) رله خروجي به صورت :كاربرد

در .شود اگر خروجي هشدار آتش تنظيم شود رله در صورتيكه ناحيه آتش هشدار دهد بسته مي.شود دهد رله بسته مي

  .شود سلح تنظيم شود رله در صورتيكه سيستم مسلح شود بسته ميصورتيكه خروجي م

 (Bell) اخطار يا آژير زنگصداي /تعداد دفعات جير جير كردن بازرتنظيم  9.3.10

PROG ����Userpassword ����  #  ����   29 ����  X ���� #                                                                         

X=00~30     
 XX=00)زند گ نميزن(



 
 

 ����٢٥  

   XX=01)يك دقيقه(

        . . .  
  XX=10) ده دقيقه(

. . .                

  XX=30)  دقيقه30(

  .باشد  دقيقه مي10فرض كارخانه  پيش

  (Exit delay) تنظيم زمان تاخير خروج9.3.11

PROG ���� Userpassword ���� # ����  30 ���� X ����  #  

X=00~30   X ثانيه است300،زمان تاخير بين صفر تا  استثانيه 10 هر واحد نشانگر .   

 XX=00)بدون تاخير(

  XX=01)  ثانيه10(

    . . .  

  XX=30)  ثانيه300(

  . ثانيه است100فرض كارخانه  پيش

  (Entry delay) تنظيم زمان تاخير ورود9.3.12

PROG  ���� Userpassword ����  #  ���� 31 ���� XX ����  #  

30   XX ~ ثانيه است300زمان تاخير بين صفر تا  ثانيه است،10 هر واحد نشانگر   

 XX=00)بدون تاخير(

  XX=01)  ثانيه10(

    . . .  

  XX=30)  ثانيه300(

   ثانيه است40فرض كارخانه  پيش



 
 

 ����٢٦  

  تنظيم سال   9.3.13

 PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  32 ���� XX ����  #                                                                               

XX=00~99 به عنوان مثال براي  . تنظيم شده است 00 كه نمايشگر دو رقم آخر سال است و حالت پيش فرض آن

  : كد ذيل را وارد مي نماييم 2010تنظيم سال 

PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  32 ���� 10 ����  #                                                                                

                                                                            تاريختنظيم  9.3.14

    PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  33 ���� XXXX ����  #                                                                    

XXXX است  تنظيم تاريخ مربوط به. XX و  اول مربوط به ماهXXمثال براي عنوان  به .  دوم مربوط به روز مي باشد

  : كد ذيل را وارد مي كنيم 12/5تنظيم تاريخ 

PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  33 ���� 0512 ����  #                                                                           

  اعت و دقيقه  تنظيم س  9.3.15

 PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  34 ���� XXXX ����  #                                                                         
   

XXXX در اين دستور به منظور تنظيم ساعت و دقيقه مي باشد كه XX اول مربوط به ساعت و XX دوم مربوط به 

  : دقيقه مي بايست كد ذيل وارد شود16:39ثال براي تنظيم ساعت دقيقه مي باشد به عنوان م

PROG ���� Userpassword  ����    #  ����  34 ���� 1639 ����  #                                                                        

  تنظيم زمان مسلح شدن اتوماتيك   9.3.16

PROG ���� Userpassword ����  # ���� 35 ���� X ���� YYYY���� #                                                          

     . زمان متفاوت براي مسلح شدن خودكار سيستم وارد نماييد3شما مي توانيد حداكثر 

X=1~3 و  YYYY است  تنظيم شده  8888كارخانه آن به صورتحالت پيش فرض . نيز به معني ساعت و دقيقه است

 22:00  و 08:00به عنوان مثال اگر بخواهيم مركز پنل دزد گير در ساعت  .  زمان مي باشدعدم تنظيم اينكه به معني 

  : دستور ذيل را وارد مي كنيم , شود  خودكار مسلحصورت به هر روز



 
 

 ����٢٧  

PROG ���� Userpassword ����  # ���� 35 ���� 1���� 0800 ���� # ���� 35���� 2���� 2200����  #                                   

  . قرار دهد8888 را YYYYكاربر مي تواند براي كنسل كردن اين زمانها مقدار 

رجوع كنيد به (ورتي عمل مي كند كه قبال اجازه اتوماتيك بودن به سيستم داده شده باشد ص در  تنهااين دستور :توجه 

9.3.7(   

  تنظيم زمان غير مسلح شدن اتوماتيك   9.3.17

 PROG ���� Userpassword ����  # ���� 36 ���� X ���� YYYY���� #                                                 

  به عنوان مثال. زمان متفاوت براي غير مسلح شدن خودكار سيستم وارد كرد3همانند حالت قبل مي توان حداكثر       

 دستور ذيل را , هر روز به صورت خودكار غير مسلح شود 24:00 و 10:00اگر بخواهيم مركز پنل دزد گير در ساعت 

  :وارد مي كنيم 

     PROG ���� Userpassword ����  # ���� 36 ���� 1���� 1000 ���� # ���� 36���� 2���� 2400����  #  

                 اجازه اتوماتيك بودن به سيستم داده شده باشد در صورتي اجرا مي شود كه قبالً نيز اين دستور:توجه 

   ) 9.3.7رجوع كنيد به (

عمل همزمان  اتوماتيك نبايد يكي باشد زيرا اين دو  و غير مسلح شدنمان مسلح شدنهمان طور كه مسلم است ز:نكته 

  .نمي شونداجرا 

   به سيستم  ها )ZONE( شناساندن نواحي  : 9.3.18

PROG ����Userpassword ����   #  ����  40 ���� XX ����  Y ����  #                                                              

XX=01~16ناحيه بي سيم16 معرفي  براي      

 XX=21~24 ناحيه با سيم4 براي معرفي      

           Y=1            خروجي /ناحيه ورودي 

                         Y=2 ناحيه فعال                 

                  Y=3  ) پيرامون (ناحيه محوطه 

                  Y=4   )وحشت  ( Panicناحيه 



 
 

 ����٢٨  

       Y=5                             آتش      ناحيه

       Y=6                             گاز        ناحيه 

  Anti- tamper                         Y=7ناحيه 

     Y=8                   (Duress)ناحيه اجبار 

 و 17 (Panic) تنها نواحي.  نماييد تعيين كرده و نوع آنها را به دلخواه مي توانيد تمام نواحي را از نو تعريفشما        

                                                .تعريف كردباز  است را نمي توان Anti-tamper  كه 30 و ناحيه18 (Duress)ناحيه 

ناحيه تشخيص   را از نوع30حيه حسگر گاز و ناحيه بي سيم  را از نوع نا21به عنوان مثال اگر بخواهيم ناحيه با سيم            

  : دستور ذيل را وارد مي كنيم, آتش قرار دهيم

  PROG ����  Userpassword ����  # ���� 40 ����  21 ���� 6 ���� # ���� 40 ����  03 ����  5 ���� #          

   نواحي بي سيم هايشناساندن آشكار ساز : 9.3.19 

PROG����  Userpassword ����   #  ���� 61����  XX ���� #                                                      

XX=01~16  توجه كنيد ناحيه ابتدا بايد  . نمايشگر شماره ناحيه اي است كه مي خواهيم آشكار ساز را در آن قرار دهيم 

به  03يه براي شناساندن آشكار ساز مربوط به ناح به عنوان مثال )  9.3.18رجوع كنيد به ( شده باشد نوعش مشخص

  :صورت زير عمل مي كنيم

PROG ���� Userpassword ���� # ����  61 ����  03 ����  #                                                        

   

   

تحريك بار  يك  بايد در طي اين مدت آشكار ساز را, ثانيه شروع مي شود 60عمل شناسايي كد آشكار ساز به مدت    

 و پيغام ذيل آمدهدر صدا  بازر داخل مركز يك بار به , در صورت شناسايي. ركز شناسايي شود كنيم تا كد آن توسط م

 : نمايش داده مي شود LCDدر 

 

  

        Learning code …                                                                       

             60 Sec 

Input Command 



 
 

 ����٢٩  

        نمايش دادهLCD بار به صدا در آمده و پيغام ذيل در 5 بازر , را دريافت كند    چنانچه مركز نتواند كد آشكار ساز

   :مي شود 

  

به درستي انجام نشد ممكن  ,كرديد  عليرغم اينكه آشكار ساز را چندين بار تحريكي كد آشكار ساز شناسايچنانچه    

كنترل در حال ريموت  و يا توسط يك ه باشددزمان تحريك ش يك آشكار ساز ديگر به طور هم مركز توسطاست اوالً

 .بود با شركت تماس بگيريدمشكلي در سيستم باز هم پس از چك كردن دو مورد فوق چنانچه  ,تحريك باشد 

 توجه داشته باشيد در ضمن .  ثانيه صورت پذيرد 60 ين زمانهاي آغازها در بهتر است عمل شناساندن آشكار ساز:توجه 

شناسايي خارج شد  مي توان از حالت " * "هيچ يك از دكمه هاي مركز فعال نبوده و تنها با زدن دكمه  ثانيه ، 60با شروع 

.  

   بي سيم هاي كردن آشكار ساز پاك  9.3.20

PROG����  Userpassword ����   #  ���� 62����  XX ���� #                                                      

XX=01~16  قرار دارد و مي خواهيم آن را پاك كنيم  ساز در آن كه نشان دهنده شماره ناحيه اي است كه آشكار .      

   : به صورت ذيل عمل مي شود3دن آشكار ساز مربوط به ناحيه به عنوان مثال براي پاك كر    

PROG����  Userpassword ����   #  ���� 62����  03 ���� #                                                      

                                              

 ، مگنت و ساير سنسور ها در به طور كلي براي نصب آشكار سازها چه با سيم و چه بدون سيم: توضيح 

 تعيين شده و سپس آشكار ساز مربوط  9.3.18نواحي مختلف ابتدا بايد نوع ناحيه مورد نظر با توجه به 

توصيه مي شود براي انتخاب نوع هر ناحيه به . شناسانده شود9.3.19به آن ناحيه با توجه به 

 براي تعريف Zoneكه به اندازه كافي با توجه به اينتوجه كرده و) 13جدول صفحه (خصوصيات آن 

  .حداالمكان براي هر آشكارساز ناحيه اي مجزا  تعريف نمائيد،  (Zones 16)وجود دارد 

  

   شناساندن ريموت كنترل ها : 9.3.21

Program Fail 



 
 

 ����٣٠  

PROG ���� Userpassword ���� # ����  63 ����  X ����  #                                                   

 X=1~5ريموت كنترل را 5سيستم مي تواند .ترلي است كه مي خواهيم به سيستم شناسانده شودشماره ريموت كن 

 به دلخواه يكي از دكمه هاي ريموت كنترل را به سوي مركز فشار مي دهيم تا ,  پس از وارد كردن دستور,شناسايي كند 

   )9.3.19 دمراحل شناسايي مانن. (بازر يك بار به صدا در آيد 

  دن ريموت كنترل  پاك كر  9.3.22

PROG ���� Userpassword ���� # ����  64 ����  X ����  #                                                   

X=1~5آن ريموت ,پس از خذف ريموت كنترل  . است كه مي خواهيم از سيستم حذف شود ي شماره ريموت كنترل 

  .ديگر تاثيري بر روي مركز نخواهد داشت 

   ) Zone Bypass ( خاص نواحيهايردن سيستم به هشداربي تفاوت ك : 9.3.23

PROG ����  Userpassword ����  # ���� 65 ���� XX ���� #                                                    

 XX بي تفاوت كنيم موقتاًشماره ناحيه اي است كه مي خواهيم سيستم را نسبت به هشدارهاي آن ناحيه  . 

  XX=01~16                                    شماره نواحي بي سيم  

 XX=21~24                                      سيم   باشماره نواحي 

 Keypad     XX=17 روي ريموت كنترل يا Panicدكمه 

 XX=30                     Anti-tamperداخل پنل سوئيچ 

  .دن مي باشفعالشده اند ولي تمام نواحي بي سيم  Bypass نواحي با سيم هدر تنظيمات كارخانه اي كلي

   شده Bypassفعال كردن مجدد نواحي   9.3.24

PROG ����  Userpassword����   # ����  66 ���� XX����    #                                                    

XXًمربوط به شماره ناحيه اي است كه قبال  Bypass فعال كنيماًشده و حال مي خواهيم آن را مجدد .   

   ضبط پيغام صوتي   9.3.25

PROG ����  Userpassword ����   #  ����  700 ����   #                                                  



 
 

 ����٣١  

در اين زمان كاربر مي تواند آدرس يكي از .  ثانيه ضبط نمايد ٢٠مركز دزدگير مي تواند پيغام صوتي كاربر را به مدت 

  اين پيغام از,,,,در زمان وقوع هشدار     .ار صوتي كه مورد نظرش است را در سيستم ذخيره نماييد آشنايان و يا هر هشد

  . پخش مي شود�٠ تا ٠٢ از شماره بت شدهطريق خطوط تلفن براي شماره هاي ث

  

  سيستم پيغام هاي صوتي شنيدن   9.3.26

PROG ����   Userpassword ����   # ����  71 ����  X ����   #                                                   

X=1~8شماره پيغام هاي ثابت دزدگير   

 X=1            خروجي /هشدار صوتي ناحيه ورودي

  X=2                            هشدار صوتي ناحيه فعال 

 X=3                                هشدار صوتي محوطه 

 X=4                        Panic   هشدار صوتي ناحيه 

                           X=5  هشدار صوتي ناحيه آتش 

 X=6                             هشدار صوتي ناحيه گاز 

 X=7                              Anti-tamperهشدار 

  X=8         ( Duress zone ) هشدار حالت اجبار

X=9شماره مربوط به پيغام صوتي كاربر  

  :براي شنيدن پيغام صوتي كاربر دستور ذيل را وارد كنيد مثالً

PROG ����  Userpassword ���� # ���� 71 ����  9 ����   #                                                    

   در سيستم مشاهده وقايع ثبت شده  9.3.27

PROG ���� Userpassword ����  # ����  80����  XX ����   #                                                  

XX=01~40هشدار اتفاق افتاده نواحي را در 40 مركز دزدگير. به وقايع ثبت شده در سيستم است  شماره مربوط 

 هشدار به وقوع پيوسته در شماره ين آخر ,نمايد و كاربر مي تواند اين اتفاق ها را مشاهده نمايدمي حافظه خود ثبت 

  : به صورت ذيل عمل مي شود 5 شماره راي مشاهده هشدار ثبت شدهبه عنوان مثال ب . ذخيره شده است 01



 
 

 ����٣٢  

PROG ���� Userpassword ����  # ����  80����  05 ����   #                                                  

LCD هشدار و نوع آنرا نمايش مي دهد  زمان مربوط به:  

  

  :  را نمايش مي دهد  پيغام زيرLCDدر صورتي كه هشداري در سيستم ثبت نشده باشد 

  

  

اتفاق هاي ثبت   موجود در صفحه كليد"9" و "6"همچنين پس از اجراي اين دستور كاربر مي تواند با كمك دكمه هاي 

  . سر هم مشاهده نمودتشده را به صورت پش

   ورژن نرم افزار سيستم مشاهده   9.3.28

PROG ����  Userpassword ����   # ���� 88 ����  X����  #                                                    

   X=1          U1   نمايش ورژن نرم افزاري 

         U201   X=2  نمايش ورژن نرم افزاري

 X=3         U402   نمايش ورژن نرم افزاري

 ”! Version Vary "  فوق در سيستم موجود نباشد پيغامهنگام روشن كردن سيستم چنانچه يكي از ورژن هاي نرم افزار

غير مسلح كرده و با شركت تماس در اين هنگام سيستم را . د يآ مي در  بازر به صدا به نمايش در مي آيد وLCDدر 

  .بگيريد 

  )Bypass  All  Zones(  به هشدار تمام نواحي نسبت بي تفاوت كردن سيستم  9.3.29

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  910  ����     #                                                          

   شده  Bypass فعال سازي مجدد تمام نواحي  9.3.30

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  920  ����     #                                                          

   بي سيم  پاك كردن تمام آشكار ساز هاي  9.3.31

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  930  ����     #                                                          

Year - Month - Day Hour: Minure          

ZONE 17 Panic 

Program Fainl! 



 
 

 ����٣٣  

   پاك كردن تمام ريموت كنترل ها   9.3.32

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  940  ����     #                                                          

  

   به حالت اوليه كارخانه اي ) ZONE( نواحي  باز گرداندن نوع تمام   9.3.33

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  950  ����     #                                                          

   بازگشت سيستم به حالت تنظيم اوليه كارخانه اي   9.3.34

PROG  ����   Userpassword ����   #  ����  960  ����     #                                                          

  

   :توجه

 قابل اطمينان مي باشد ولي مي بايست از سوي كاربر موارد با وجود اينكه اين سيستم پيشرفته و كامالً

  :ذيل رعايت شود 

مي شود ستم دست به هر كاري بزنند به همين دليل توصيه ي سارقين ممكن است براي از كار انداختن س-1

هاي آن را حداالمكان پنهان كرده و مركز را در جايي قرار دهيد كه دسترسي به بندي م ز دزدگير و سيمرك

  .آن براي سارقين آسان نباشد 

را هميشه  توصيه مي شود خط تلفن   بنا بر اين,  باشد شده سرويس تلفن منزل ممكن است دچار مشكل-2

  . رفع نماييد  و مشكالت آنراكردهچك 

 موارد خطرناك مانند آتش سوزي و نشت گاز را دازها را در نواحي مناسب نصب كنيد تا بتوانن آشكار س-3

   .اعالم نمايندبه سرعت و درستي 

را در جايي نصب كنيد تا بتواند افرادرا از وقوع  ) BELL( زنگ اخطار  , هشدار دهنده مانند آژير  وسيله-4

   .هشدار آگاه سازد



 
 

 ����٣٤  

 باتري ,ت هفتگي بر عملكرد سيستم كه شامل مركز دزدگير رنظاو رسيدگي  توجه داشته باشيد عدم -5

  . دچار مشكل شود آنپشتيبان و آشكار سازها مي باشد موجب نشود تا عملكرد 

  

  

  

  :جدول رفع عيب 

 راه حل پيشنهادي داليل احتمالي نوع مشكل

 كاربر شماره اشتباهي وارد كرده است
شماره ها چك شده و شماره صحيح وارد 

سيستم در زمان وقوع هشدار به شماره  شود

  نمي زند  زنگ ي ثبت شدهتلفن ها
 خط تلفن اشغال بوده است

 شماره براي تماس در سيستم 2بيش از 

 ذخيره كنيد

 خط ,پس از وصل خط تلفن به سيستم 

  تلفن منزل دچار مشكل مي شود

  

به دليل مشترك بودن خط تلفن قبل از 

 مركز , استفاده شود اينكه از تلفن خانه

   پاسخ هابه تماس

  مي دهد

تعداد زنگ هايي را كه برا ي فعال سازي 

  سيستم مي باشد افزايش دهيد

 9.3.4رجوع شود به 

 باتري آن خالي شده است
  باتري را تعويض كنيد

 

ريموت كنترل به درستي شناسانده 

 نشده است
  به سيستم معرفي كنيداًريموت ها را مجدد

  

  رل ها كارتريموت كن

 نمي كنند
ريموت از فاصله دور زده شده و يا 

 توسط مانعي سيگنال به مركز نمي رسد

از فاصله كمتري و بدون مانع ريموت را 

 بزنيد

آشكار ساز ها به درستي به سيستم 

 شناسانده نشده اند

 به سيستم معرفي اًرا مجددآشكار ساز ها 

نمي توانند  آشكارسازهاي بي سيم كنيد

 هشدارها را به سيستم انتقال دهند
  را تعريف كنيدباتري باتري آن ضعيف شده است

 روي صفحه كليد روشن Powerچراغ 

  نمي شود

دو شاخه به درستي به برق وصل 

 نشده يا مشكل دارد
 اتصاالت را بررسي كنيد

ك ير برابر تحردسيستم عكس العملي 

  انجام نمي دهد ) ZONE(نواحي 

 شده است و Bypass ناحيه مورد نظر

 مي باشد   يا در حال غير مسلح 

 شده را كنترل كرده Bypassنواحي 

  .وسيستم را مسلح كنيد 

 9.3.6رجوع كنيد به  وضعيت اتوماتيك فعال نشده است  



 
 

 ����٣٥  

زمان مسلح و غير مسلح كردن يكسان 

 شده استانتخاب 
 زمان ها را متفاوت مقدار دهي كنيد

مسلح كردن و غير مسلح كردن 

اتوماتيك سيستم به درستي انجام نمي 

زمان غير مسلح شدن در زمان هشدار  شود

 و يا تاخير زمان ورود بوده است

  

  9.3.17رجوع كنيد به 

  تحريك مي شونداًنواحي بي سيم اشتباه
نواحي متفاوت با يك آشكارساز كار مي 

 كنند

نواحي بي سيم را غير فعال كرده و آشكار 

 نماييد معرفي اًسازها را مجدد

  

  :مشخصات فني 

  مشخصات عمومي 10.1

  با آشكارهاي با سيم ) zone(  براي اتصال نواحي 2.2k مقاومت - 1

   صفحه كليد و سيستم تلفن,وسايل كنترلي مانند ريموت كنترل  - 2

   315MHZ , 433MHZ , 868MHZ:  فركانس بي سيم - 3 

  )در فضاي بار  ( ≤90m فاصله آشكار سازهاي بي سيم تا مركز - 4

  )در فضاي بار   ( ≤50m عملكرد صحيح ريموت كنترل هاثر فاصله مو- 5

   ثانيه 20كاربر زمان ضبط پيغام صوتي -6

                                  :خروجي رله با مشخصات ذيل  - 7

                                                      10VAظرفيت اتصال    

                                   100VDCولتاژ اتصال حداكثر   

 0.5Aحداكثر جريان اتصال    

  : مشخصات ر ساي 10.2

                100V~240V:ولتاژ كاركرد آداپتور 



 
 

 ����٣٦  

                                                                              12VDCولتاژ كاركرد مركز دزدگير 

                                                                             130mAن كاري استاتيك جريا

                                                      400mAكمتر از  ) Bell( ن خروجي زنگ اخطار اجري

       C  -10˙C˙55 ~ دماي كاري

  

  :كنترل عمليات از طريق تلفن

                            :شماره گيري نمايد را براي انجام عمليات زير مركز دزدگيربر مي تواند شماره تلفن متصل به كار   

 و  كنترل عمليات تلفن كننده،(Disarm) ، غير مسلح كردن (Arm-away)دور ،مسلح  (Arm-stay)مسلح ماندن   

  شنيدن آالرم ها

  :نحوه كار  -

توجه كنيد . برداشته شود مركز گرفته و صبر كنيد تا گوشي توسط به مركز دزدگير متصل است تلفني را كه شماره   

   .(9.3.4) مي دهد قابل تنظيم است تلفن را كه تعداد زنگي كه بعد از آن سيستم جواب

ور زير را  به ترتيب از چپ به راست دست مي شنود پس از آن كاربر بايد را ’Di‘سيستم جواب داده و كاربر صداي     

  :شماره گيري كند 

   # ����  رقم رمز كاربر����4  عدد مربوط به عمليات مورد نظر  ����   # 

  # ���� ����1234  3  ����   # :به عنوان مثال 

 با توجه به دستور عمل مركز دزدگير .  را از طريق صفحه كليد تلفن شماره گيري كند #12343#يعني كاربر شماره    

 .خواهد كرد

   (Arm-away)دور -  براي مسلح1عدد   

   (Arm – stay)ماندن- براي مسلح2 عدد  

    (Disarm) براي غير مسلح كردن3عدد  



 
 

 ����٣٧  

   به منظور شنيدن صداي محيط 4 عدد 

   براي شنيدن صداي آالرم هاي كنوني5 عدد 

  .مي باشدهشدار ها  به معني توقف شماره گيري توسط مركز براي اعالم 0عدد  

  

 باشد ، براي غير مسلح كردن سيستم از طريق تلفن ، كاربر بايد  بعد از تماس با 1234بور كاربر براي مثال، اگر رمز ع   

 يكبار از طريق گوشي شنيده ’Di‘اگر عمليات با موفقيت انجام بپذيرد، صداي .  را وارد نمايد #12343# مركز پنل  

اگر رمز عبور مشكل داشته باشد، . خواهد شددو بار شنيده  ’Di‘خواهد شد ، اگر عمليات با خطا مواجه شود صداي 

  .  وارد كند#كاربر مي تواند رمز عبور را دوباره بدون وارد كردن 

 به طور ، مركز دزدگير نفشارد ثانيه 30 چنانچه رمز عبور سه بار اشتباهي وارد شود يا كاربر كليدي را به مدت :توجه    

  .خودكار ارتباط را قطع خواهد كرد

 تماس مي گيرد، اگر هيچ صدايي پس تلفن ذخيره شده با شماره  و زماني كه مركز دزدگير عالم هشدار صوتي هنگام ا   

 كنترل پنل اطالعات مربوط  فشرده شود5 زياد منتظر بماند  بايستي كليد از برداشتن گوشي نيامد يا كاربر نمي خواست

  .به آالرم وپيغام صوتي ضبط شده را سريعا پخش خواهد كرد

الزم .  و يا هنگاميكه سيستم در وضعيت پخش هشدار  مي باشد ،كليدي را فشار ندهيد ’Di‘ هنگام پخش صداي :توجه   

به ذكر است كه اگر كاربر تلفن را برداشته و بدون فرستادن دستوري آنرا  قطع كند، كنترل پنل پشت سر هم با تلفن 

  ) دقيقه6 تا 5ي در بازه هاي زمان(.كاربر تماس برقرار خواهد كرد 

   (Disarm) غيرمسلح سازي از طريق تلفن  11.1 

به .  كنيد شماره گيري را "#ررقم رمز كارب+ 3  #" مقدار  و پاسخگويي آن ،دزدگيرمركز پس از تماس با  شماره تلفن 

رل پنل با شما تماس كنت را وارد كنيد، همچنين شما مي توانيد هنگاميكه  #12343# باشد 1234عنوان مثال اگر رمز عبور 

   . را فشار دهيد تا دستگاه غير مسلح شود3 كليد  پس از شنيدن پيام صوتيمي گيرد تا اعالم آالرم كند،

  (Arm – away) طريق تلفن دور كردن از  -مسلح 11.2  

هنگامي . كنيد يشماره گيررا  "#ررقم رمز كارب+ 1  #"مقدار  و پاسخگويي آن ، دزدگيرمركزپس از تماس با شماره تلفن 

ابتدا بايد سيستم را غير مسلح كرده و سپس سيستم را مسلح پس از شنيدن پيام صوتي ، كه آالرم اتفاق مي افتد ، كاربر 



 
 

 ����٣٨  

  را وارد #1 را وارد كرده  و سپس  مقدا #12343# باشد، كاربر ابتدا بايد مقدار 1234براي مثال، اگر رمز كاربر . كند

  . مسلح شود مجدداً نمايد تا سيستم

 را فشار دهد تا سيستم غير مسلح شده 3همچنين هنگاميكه كنترل پنل براي آالرم تماس مي گيرد، كاربر مي تواند عدد 

 . را فشار دهد تا سيستم مجدداً مسلح گردد1و پس از شنيدن پيغام صوتي عدد 

 

  

   :(Arm – stay)ماندن از طريق تلفن -مسلح 11.3 

براي .  كنيدشماره گيريرا "#ررقم رمز كارب+ 2  #"مقدار  و پاسخگويي آن ، دزدگيرمركزه تلفن پس از تماس با شمار    

بايد ابتدا هنگامي كه آالرم اتفاق مي افتاد، كاربر . شماره گيري نمائيد را #12342# باشد بايد 1234مثال اگر رمز كاربري 

كنترل پنل براي آالرم تماس مي گيرد، كاربر مي تواند هنگامي كه .  و سپس آن را مسلح كندردهسيستم را غير مسلح ك

 را فشار 2 تا سيستم غير مسلح شده و پس از شنيدن پيغام صوتي عدد )قبل از شروع پيام( را فشار دهد3ابتدا عدد 

  . گرددArm – stayدهد تا سيستم مجدداً مسلح حالت 

  شنيدن صداي محيط از طريق تلفن  11.4

براي .  كنيدشماره گيريرا "#ررقم رمز كارب+ 4  #"مقدار  و پاسخگويي آن ، دزدگيرمركزلفن پس از تماس با شماره ت

                همچنين هنگامي كه كنترل پنل براي اعالم آالرم تماس.  وارد شود#12344# باشد بايد 1234مثال اگر رمز عبور 

ا براي شنيدن صداي محيط اطراف مركز دزدگير فشار  ر4 كليد  ،پس از شنيدن پيغام صوتي مي گيرد، كاربر مي تواند

 ثانيه 30زمان شنيدن صداي محيط .  تماس نمي گيرد ديگر هاي شمارها  ببا وارد كردن اين دستور مركز دزدگير. دهد 

  . ثانيه بعد سيستم از اين حالت خارج مي شود10  و را مي شنود’Di‘ كاربر صداي  اتمام اين زمانمي باشد، پس از

  ن نوع آالرم كنوني از طريق تلفن  شنيد 11.5

 تا  كنيدشماره گيريرا "#ررقم رمز كارب+ 5  #"مقدار  و پاسخگويي آن ، دزدگيرمركزپس از تماس با شماره تلفن 

و  را فشار دهيد كنترل پنل پيغام صوتي #12345# باشد، 1234براي مثال اگر رمز عبور  .وضعيت كنوني آالرم را بشنويد

اگر كليدي فشرد نشود، سيستم به صورت اتوماتيك .  ثانيه صبر مي كند5 بار پخش كرده و بين هر بار 5رم را نوع آال

  .شنودمي  را دوبار ’Di‘قطع مي كند، اگر هيچ آالرمي اتفاق نيفتاده باشد ، كاربر صداي 



 
 

 ����٣٩  

  توقف تماس براي آالرم  / قطع كردن 11.6

  عملكرد، را فشار دهد0كليد ،اس مي گيرد، اگر كاربر بعد از شنيدن پيغام صوتي هنگاميكه كنترل پنل براي اعالم آالرم تم

 تماس نخواهد  ي بعدي اعالم هشدار صوتي به صورت اتوماتيك قطع شده و با هيچ كدام از شماره هاشماره گيري و 

 شماره گيريرا "#رم رمز كاربرق+ 0  #"همچنين مي توان از طريق تلفن با سيستم ارتباط برقرار كرده و مقدار   . گرفت

  . و اعالم هشدار به صورت اتوماتيك قطع گردددزدگير  تا شماره گيري پنل ردك

  

  :نكاتي مهم در مورد تلفن كننده

شماره اول مخصوص مركز اطالعات مخابرات و يا مركز . به بعد ذخيره نمائيد2 را از شماره تلفن هاشماره  -

 .عال در ايران فعال نمي باشد لذا در اين شماره عددي وارد نكنيداطالعات پليسي بوده و اين سيستم ف

چنانچه مي خواهيد ). شماره تلفن وارد نمائيد03 و 02مثالً در مكانهاي ( شماره تلفن را وارد نمائيد 2حداقل  -

 هم در ، شماره مورد نظر خود را مي توانيدع هشدار تنها با يك شماره تماس بگيرد ،ووقسيستم در زمان 

 . نمائيد بعدي و به صورت تكراري ذخيره و هم در شماره هاي02شماره 

 ثانيه فرصت 20براي ضبط پيغام صوتي كه مي خواهيد در زمان هشدار از طريق تلفن كننده پخش شود ، شما  -

انيه به  ث20 ثانيه پيغام داشته باشيد مثالً كلمه سرقت را تكرار كنيد تا زمان 20داريد، توصيه مي شود براي تمام 

 .پايان برسد

 شروع به پخش پيام مي نمايد ، ثانيه6 الي 5پس از ،سيستم معموالً در زمان تماس براي اعالم هشدار صوتي  -

تلفن خود را فشار صفحه كليد  5 دكمه نشد، پيامي شنيده  اين زمان طوالني شد و يا ،چنانچه پس از تماس ،

 .دهيد

  :نحوه عملكرد تلفن كننده 

 دخيره كرده 02 وقوع هشدار ، سيستم شروع به تماس با شماره تلفني مي كند كه كاربر در مكان     در صورت

اگر گوشي برداشته شود ، پيغام صوتي كه قبالً درسيستم ذخيره شده براي شنونده پخش مي شود و در .است

   (Panic Alarm)ثال به عنوان م.مي گرددالرم به وقوع پيوسته اعالم انتهاي پيام به زبان انگليسي نوع آ
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مي بايست رده شود و دستورات مورد نظر     توجه كنيد در حين شنيدن پيام از تلفن نبايد دكمه اي فش

  . اعمال گردد5 تا 0بالفاصله پس از شنيدن پيام انگليسي ، از طريق فشردن يكي از دكمه هاي 

هر زمان كاربر پس از . را پخش مي نمايد صوتي ثانيه پيغام5 هر بار با فاصله زماني  مرتبه و5 حداكثر  سيستم 

  .پيام انگليسي دستوري را وارد كند سيستم ديگر پيام را پخش نكرده و به اجراي دستور مي پردازد

 همان ه با دقيق6 الي 5 و گر نه سيستم مجدداً پس از حتماً دستوري را وارد كند ، پس از شنيدن پياممي بايستكاربر : توجه 

  .خواهد گفتشماره تماس 

  :شرح دستورات به صورت زير است 

  .سيستم تلفن كننده دزدگير با شماره هاي بعدي تماس نمي گيرد : 0

  . هاي  بعدي مي پردازد به تماس با شمارهسيستم در وضعيت مسلح مانده و: 1

  .به تماس با شماره هاي  بعدي مي پردازدسيستم به وضعيت نيمه مسلح رفته و : 2

  . مسلح شده و روند شماره گيري تلفن كننده متوقف مي گرددسيستم غير: 3

 ثانيه صداي محيط را از طريق تلفن بشنويد و از وضعيت منزل و يا 30با فشردن اين دكمه مي توانيد به مدت : 4

  .مكاني كه دزدگير در آن قرار دارد مطلع شويد

  .سيستم نوع هشدار به وقوع پيوسته را اعالم مي كند: 5

 ذخيره شده است گوشي را بر ندارد ، سيستم به صورت اتوماتيك با 02اگر شماره اي كه در مكان  :  1نكته 

توجه كنيد هر كدام از شماره ها كه گوشي را برداشت و پيغام را شنيد مي بايست .شماره بعدي تماس مي گيرد

اگر اين كار را نكند سيستم .يين نمايددر انتهاي پيام دستوري را وارد كند و نحوه ادامه عملكرد تلفن كننده را تع

  .مجدداً با خود وي تماس ميگيرد

 تالش تماس  با آن شماره  دقيقه مجدداً براي 6 الي 5اگر شماره تلفني اشغال باشد ، سيستم پس از  : 2 نكته

  .خواهد كرد

 در مكان 03ره  نسبت به شما02مثال شماره (به طور كلي شماره اي كه در مكان باالتري ذخيره شده است 

 كند كه سيستم چگونه به  از طريق صفحه كليد تلفن تعيين با اعمال دستوراتمي تواند ) باالتري قرار دارد
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 سيستم مسلح بماند  يا غير مسلح  را ادامه دهد و يا متوقف سازد ،مثالً شمارگيريعملكرد خود ادامه دهد 

  ...شود و 
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 پيش فرض نوع پارامتر )پ به راستاز چ  ( نحوه تنظيم نوع تنظيم شماره

 #   XX   Y   11  شماره تلفن وارد كردن 1
X = (6 ~1)شماره مركزهاي تماس  

Y = رقمي15شماره تلفن  
  بدون مقدار

 #   XXXX   20 تنظيم كد آدرس كاربر 2
XXXX = كدي كه مركز فوريتها متوجه

 آدرس آالرم مي شود
1234 

 1234 رمز عبور كاربر=XXXX   # XXXX   21  رمز عبوري كاربرتغيير 3

4 
لغو رمز / تنظيم رمز 

 عملياتي

22   X   YYYY   #  
  

 
22   X   #  

 )براي لغو كردن رمز(

X = (5 ~ 1)شماره رمز عملياتي  

YYYY=شماره رمز  

غير / رمز براي مسلح5كاربر مي تواند (

دور -ماندن و مسلح- مسلح كردن يا مسلح

 )تعيين كند

 بدون مقدار

5 

تنظيم تعداد زنگهاي شماره 

براي ارتباط كاربر از (- گيري

 )محلي ديگر به كنترل پنل

23   X   # 

X =(9-1)تعداد تالش ها براي تماس 

 باشد برقراي تماس از بيرون X=0اگر (

 )ممكن نمي باشد

X=6 

6 
 روشن /تنظيم خاموش 

 Bellبودن زنگ 
24   X   # 

X=0خاموش   

X=1روشن  
X=1 

7 
غير مسلح /تنظيم مسلح

 شدن خودكار
25   X   # 

X=0 فعالغير  

X=1   فعال  

 مراجعه 9.3.7براي تنظيمات به قسمت (

 )كنيد

X=0 
 
 
 

 #   X   26 چك خط تلفن 8
X=0 خاموش  

X=1 روشن 
X=1 

 #   X   27 تنظيم پروتكل سيستم 9
X=0) Contact ID Protocol(  

X=1  4+1) پروتكل( 
X=0 
 

10 
له تنظيم نحوه عملكرد ر

 خروجي
28   X   # 

X=1  خروجي آالرم       Zone 

X=2خروجي آالرم آتش           

X=3 خروجي  Arm)در زمان مسلح بودن( 

 ) استN.Oخروجي رله (

X=2 

11 
  تنظيم مدت زمان به صدا

 Bell/Buzzerدر آمدن 
29   XX   # 

XX=00-30 دقيقه 1 هر شماره نشان دهنده 

  :است مثال

XX=00نداريم هيچ آالرمي   

XX=01يك دقيقه   

XX=02دو دقيقه   

..... 

XX=10 
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12 
تنظيم زمان تاخير خروج   

(Exit delay) 
30   XX   # 

XX=00-30 ثانيه 10 هر شماره نشان دهنده 

  :است

XX=00تاخيري نداريم   

XX=01  10ثانيه تاخير داريم   

XX=02  20ثانيه تاخير داريم   

....... 

XX=10 

13 
 ورود   تنظيم زمان تاخير

(Entry delay) 
31   XX   # 

XX=0-30 ثانيه 10 هر شماره نشان دهنده 

  :است

XX=00تاخيري نداريم   

XX=01  10ثانيه تاخير داريم   

XX=02  20ثانيه تاخير داريم   

....... 

XX=04 

 #   XX   32 تنظيم سال 14

XX=00-99  
      نشان دهنده دو رقم آخر سال ميالدي

 مي باشند

XX=00 

 #    XXXX   33 تنظيم روز 15

XXXX نشان دهنده XX ماه و  XX روز       

  مي باشد
 

XXXX= 
0101 

 #   XXXX   34 تنظيم ساعت 16
XXXX نشان دهنده ساعت و دقيقه         

  مي باشد
XXXX= 
0000 

17 
تنظيم زمان مسلح شدن  

 خودكار
35   X   YYYY   #  

X=1-3   

شدن خودكار    زمان براي مسلح 3توانيد مي(

  )انتخاب كنيد

YYYY نشان دهنده ساعت و دقيقه مي 

  باشد

اگر مي خواهيد يك زمان خودكار را لغو كنيد (

YYYY=8888 را قرار دهيد (  
 

 
 
 

YYYY= 
8888 

18 

  

تنظيم زمان غيرمسلح شدن 

  خودكار

36   X   YYYY   # 

X=1-3  
 زمان براي غير مسلح شدن 3توانيد مي( 

  )انتخاب كنيد

YYYY نشان دهنده ساعت و دقيقه مي 

  باشد

اگر مي خواهيد يك زمان خودكار را لغو كنيد (

YYYY=8888 قرار دهيد( 

  

 
 
 
 

YYYY= 
8888 
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19 
تنظيمات نواحي و تعيين      

  نوع آنها
40   XX   Y   # 

XXبدون سيم / نشان دهنده ناحيه باسيم 

  :مي باشد

XX=01-16) 16ناحيه بي سيم (  

XX=21-24) 4حيه با سيم نا(  

Y=1خروج/ ناحيه ورود  

Y=2ناحيه فعال   

Y=3 ناحيه perimeter 

Y=4 ناحيه panic 

Y=5ناحيه آتش   

Y=6ناحيه گاز   

Y=7 ناحيه anti-tamper 

Y=8  ناحيهduress 

 9.3.19بخش 

20 
 شناساندن آشكارسازهاي

 بي سيم
61   XX   # 

XX=01-16 نشان دهنده شماره آشكار ساز 

 مي باشد
 9.3.20بخش 

21 
 پاك كردن آشكارسازهاي

 بي سيم
62   XX   # 

XX=01-16 نشان دهنده شماره آشكار ساز 

  مي باشد

 

 9.3.21 بخش  

 #   X   63 شناساندن ريموت كنترلر 22
X=1-5 5 سيستم مي تواند حد اكثر تا 

 .ريموت كنترلر را شناسايي كند
 9.3.22بخش 

 - مي باشد  شماره ريموت كنترلر ها X   # X=1-5   64 پاك كردن ريموت كنترلر 23

24 

كنار گذاشتن ناحيه 
(Bypass) 

سيستم نسبت به هشدار (

  ) بي تفاوت شودناحيه 

65   XX   #  

XX نشان دهنده شماره ناحيه كنارگذاشته 

  شده مي باشد

XX=01-16 ،XX=17)  كليدpanic روي 

  )ريموت كنترلر يا صفحه كليد

XX=21-24) 4ناحيه با سيم (، 

XX=30)(Anti-tamper 

- 

25 
دوباره فعال كردن ناحيه 

 هاي كنار گذاشته شده
66   XX   # 

XX  نشان دهنده ناحيه كنار گذاشته شده اي

 خواهيم دوباره فعال شوداست كه  مي
- 

26 
ضبط پيغام هشدار صوتي    

 كاربر
700   # 

كاربر مي تواند صداي خود را ضبط كرده و 

 هشدار صداي ضبط سيستم در هنگام اعالم

  .شده را از طريق خط تلفن ارسال مي كند

 

 9.3.26بخش 

27 
پخش هشدار هاي صوتي 

 سيستم
71   X   # 

X=1-8صداي آالرم هاي مشخص سيستم   

X=9 پخش پيغام صوتي كاربر  

  

 9.3.27بخش 
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 #   XX   80 مشاهده وقايع ثبت شده  28

  

XX=01-40 

  ) اتفاق را ذخيره مي كند40سيستم (
 

  

- 

  
29  
 

  

مشاهده نسخه نرم افزار      

CPU دزدگير  

 
 

88   X   #  

X=1 نسخه نرم افزار ورژن U1دهد مي  

X=2 نسخه نرم افزار ورژن U201دهد را مي  

X=3 نسخه نرم افزار ورژن U402دهد را مي 

  

  

- 

30 
كنار گذاشتن تمام 

 (Bypass)نواحي
 - اين دستور تمام نواحي را كنار مي گذارد #   910

31 
فعال كردن تمام نواحي كنار 

 گذاشته شده
920   # 

تمام نواحي كنار گذاشته شده را دوباره فعال 

 مي كند
- 

32 
پاك كردن تمام 

 آشكارسازهاي بي سيم
 - تمام آشكارسازهاي بي سيم را لغو مي كند #   930

33 
پاك كردن تمام ريموت 

 كنترلرها
 - مي كندتمام ريموت كنترلرها را لغو  #   940

34 

بازگشت نوع نواحي به 

حالت پيش فرض كارخانه 

 اي

950   #  
پس از اجراي اين دستور تمامي نواحي به 

 حالت پيش فرض خود مي روند
- 

35 

  

 بازگشت سيستم به حالت 

 پيش فرض كارخانه اي

960   # 

پس از اجراي اين دستور تمامي پارامترها به 

جه حالت پيش فرض خود بر مي گردند، تو

كنيد كه رمز كاربري، رمز عملياتي، كد 

آدرس كاربر، شماره تلفن و زمان سيستم با 

 اين دستور لغو نمي شوند

- 




