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مقدمه
معرفی قابلیت دستگاه
• قابلیــت برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه از طریــق تمــاس صوتــی SMS ،و نــرم
افزارهــای IOS , ANDROID
•  2خروجی قابل کنترل برای وسایل برقی با  SMSو تماس صوتی و نرم افزار
• گزارش گیری محرمانه (گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر)
• نامگذاری هر زون به صورت مجزا(فارسی و انگلیسی)
• ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آالرم
•

قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه ()SECURITY

• گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت
• 30

حافظه شماره تلفن ()SMS, GSM , LINE

• تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت
• تنظیم مدت زمان آژیر( 10الی  400ثانیه)
• قابلیت اتصال به کیپد ساده و حرفه ای
• امکان نصب تقویت کننده برد ریموت
• چهار زون با سیم و یک زون بی سیم

نکات مهم
لطفآ قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه را مطالعه نمایید.
 )1رمــز پیــش فــرض در کلیــه مراحــل برنامــه ریــزی و کنتــرل دســتگاه 0000 ،مــی باشــد.
 )2اگــر از ســیم کارت جدیــد اســتفاده مــی کنیــد آنــرا داخــل گوشــی گذاشــته و
حتمــا پیــن کــد آن را غیــر فعــال کنیــد.
ً
* توجــه :اگــر از ســیم کارت همــراه اول بــرای اولیــن دفعــه اســتفاده مــی کنیــد ،حتمــا
آن را داخــل گوشــی گذاشــته و یــک تمــاس برقــرار کنیــد .اپراتــور همــراه اول بــرای ســیم

کارت هــای جدیــد در ابتــدا بخشــی را فعــال کــرده کــه بایــد بــا شــماره ای دلخــواه تمــاس
ً
گرفتــه ،بعــد از تمــاس ،زبــان مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و تاییــد کنیــد .حتمــا ایــن
مرحلــه در ســیم کارت هــای جدیــد همــراه اول انجــام شــود.
 )3همــکار گرامــی ،در صــورت امــکان بــرای ارایــه کارآیــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت
همــراه اول اســتفاده شــود.
 )4بــرای آنتــن دهــی بهتــر دســتگاه از ســیم کارت هــای یــک تکــه و عــادی اســتفاده
نماییــد و لطفــا از ســیم کارت هــای ســه پانــچ (عــادی ،میکــرو و نانــو) اســتفاده ننماییــد و
بهتــر اســت ســیم کارت هــای نســل ( 4یــو ســیم یــا  ) 4Gاســتفاده نشــود.
 )5از شارژ سیم کارت داخل دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

• تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم

 )6بــرای اســتفاده از هــر زون ،جامپــر مربــوط بــه آن را کــه در بــاالی ترمینــال زون

• فرکانس دستگاه 315مگاهرتز

قــرار گرفتــه ،برداریــد.

•

قابلیت تغییر TONE/PULSE

• قابلیت ارسال  SMSفارسی
• دارای زون تاخیری

 )7در صورتــی کــه شــماره گیــری در حالــت ( TONEتــن) انجــام نشــد مــی بایســت از طریق
حالــت پالــس ( )PULSEنیــز تســت نمایید.
 )8در ایــن مــدل دســتگاه فقــط مــی تــوان از طریــق تمــاس بــا ســیم کارت دســتگاه را
کنتــرل کــرد.
 )9شــما مــی توانیــد بــا دانلــود نــرم افــزار بــه جــای اســتفاده از پیــام کوتــاه جهــت انجــام
تنظیمــات دســتگاه بــه راحتــی و بــه جهــت کمتــر شــدن اشــتباه در تایــپ پیــام کوتــاه و
بــاال رفتــن امنیــت دســتگاه بــا نــرم افــزار ایــن تنظیمــات را انجــام دهیــد.

4

5

راهنمای سریع کیپد

 )10تنظیمات پیش فرض دســتگاه:
الــف) حالــت تلفــن TONE :

ب) مــدت زمــان آژیــر  30 :ثانیــه

ج) مدت زمان تاخیربر روی زون  : 2صفر ثانیه

د) تمامی زون ها در حالت نرمال

ریست کردن دستگاه ،وارد کردن شماره تلفن ،مشاهده شماره تلفن

می باشند (حالت های دینگ دانگ ،نیمه فعال  24 ،ساعته تنظیم نشده است).

مشاهده و شارژ سیم کارت

 )11در صــورت آالرم شــدن دســتگاه و بــا شــروع شــماره گیــری توســط دزدگیــرLED ،

ضبط و پخش صدا

مربــوط بــه همــان زون روشــن مــی شــود و همچنیــن شــماره آن بــروی  LCDنمایــش داده

تایید و ذخیره سازی ،برای تنظیم سطح امنیت دستگاه (3( )SECURITYثانیه نگه دارید)

مــی شــود و بــا غیــر فعــال (غیــر مســلح) کــردن دســتگاه ایــن  LEDهمچنــان روشــن باقــی

تنظیم زمان مدت آژیر (3ثانیه نگه دارید)

مــی مانــد کــه در واقــع بــه آن حافظــه دســتگاه مــی گوینــدو در صورتــی کــه روی  LCDکلمــه

تنظیم نوع تک آژیر (3ثانیه نگه دارید)

 OPENنوشــته شــده باشــد بــه معنــی ایــن کــه قبــا ایــن زون بــاز بــوده و در حــال حاضــر

4

بســته اســت و در صورتــی کــه روی  LCDکلمــه  ERRORنوشــته شــده باشــد بــه معنــی

تغییر رمز دستگاه (3ثانیه نگه دارید)
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مدت زمان تاخیر بروی زون 2

8

TONE/PULSE

9

افزودن کیپد حرفه ای

اینکــه قبــا ایــن زون بــاز بــوده و درحــال حاضــر هــم بــاز اســت .جهــت پــاک کــردن ایــن
حافظــه مــی بایســت یکبــار دســتگاه را فعــال (مســلح) و غیــر فعــال (غیــر مســلح) نمــود.
 )12بــرای نصــب دســتگاه ســعی کنیــد ُبــرد دســتگاه را خــارج ننماییــد و از ســوراخ هــای

مشاهده میزان آنتن دهی

کنــار ،دســتگاه را نصــب نمایید.

بازگشت به منو قبل ،مشاهده سریال دستگاه

 )13برای کارآیی بهتر گیرنده ریموت دستگاه ،آنتن آن را تا انتها بیرون بکشید.
 )14دســتگاه دارای چندیــن مســیر بــرای ورود ســیم اســت ،ســیم هــا را بــه نحــوی مرتــب
نماییــد کــه هیــچ کــدام از ســیم ها بــه ترانــس اتصالــی نکنــد و از روی ُبرد دســتگاه رد نشــود.
 )15دســتگاه بایــد حداقــل 20ســانتی متــر بــا اشــیاء اطــراف فاصلــه داشــته باشــد ،ایــن

راهنمای زون

فاصلــه جهــت کار صحیــح گیرنــده و خنــک شــدن دســتگاه الزامــی اســت.

قابلیت زون

 )16توجه :نصب هر سنســوری باید حداقل 1/5تا 2متر از دســتگاه فاصله داشــته باشــد.

شماره زون

 )17دســتگاه در هنــگام شــماره گیــری حافظــه هــای خالــی را حــذف مــی کنــد بنابرایــن
اجبــاری بــه اســتفاده از همــه شــماره هــا نمــی باشــد.

شماره زون

دینگ دانگ

PART ZONE

نیمه فعال

 24ساعته

بی سیم

زون 1

زون 5 ، 2 ، 1

زون 4

زون 5

CHIME
Z1

زون 1
Z1

Z1 , Z2 , Z5

زون 2
Z2

Z4

زون 3
Z3

Z5

زون 4
Z4

زون 5
Z5

نام زون
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راهنمای سریع ریموت
*توجــه 2 :نــوع ریمــوت در بســته بنــدی دســتگاه قــرار داده شــده اســت .راهنمــای
ســریع هــر دو نــوع ریمــوت در زیــر آمــده اســت.

یا

فعال(مسلح) کردن دزدگیر

یا

غیرفعال(غیر مسلح) کردن دزدگیر ،غیرفعال کردن“حالت نیمه فعال/پارت زون”

یا

فعال کردن “حالت نیمه فعال (نیمه مسلح) /پارت زون”

یا

نگه داشتن دکمه به مدت 2ثانیه جهت فعال کردن لحظه ای OUT2

+
یا
+

فعــال و غیر فعال کــردن حالت دینگ دانگ

+ SET REMOTE
یا
+ SET REMOTE

فعــال و غیر فعال کردن زون 24سـاعتـــه

SET REMOTE

+ SET PIR
یکــی از دکمــه های
ریمــوت بــه دلخواه +
شماره ریموت
نام کاربر

8

ســت کردن ریموت اضطراری
ریموت 1

ریموت 2

ریموت 3

ریموت 4

...
...
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بخش اول
نحوه نصب و سیم بندی دستگاه

10

11

نحوه نصب اسپلیتر (نویزگیر خط تلفن)

بــا رعایــت جهــت صحیــح بــه ترمینــال  AUXوصــل كنیــد.
این مسیر مجهز به یك فیوز  2آمپر است.

خروجی برای آژیر ()SIR
اگرازآژیراستفادهمیکنید،سیمهایآنرابارعایتجهتصحیحبهترمینال SIRوصلکنید.
برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه  18مراجعه کنید.

خروجی برای بلندگوها ()SP
بلندگوهــا را بــه طــور مــوازی بــه هــم وصــل کنیــد (حداکثــر  2بلندگــوی  8اهــم  25وات)

نحوه جایگذاری سیم کارت در سوکت سیم کارت
توجــه داشــته باشــید کــه ســیم کارت در جهــت صحیــح و بــه طــور کامــل در محــل خــود
قــرار گیرید.

ســپس آنهــا را بــه ترمینــال  SPوصــل کنیــد.
برای تنظیم نوع تک آژیر به صفحه  18مراجعه کنید.

ترمینال  ( A/Dکیپد ساده )
این ترمینال ها جهت اتصال به کیپد طراحی شده است.
ولتــاژ لحظــه ای منفــی روی ترمینــال  Aدزدگیــر را فعــال مــی کنــد ( )ARMو ولتــاژ
لحظــه ای منفــی روی ترمینــال  Dدزدگیــر را غیرفعــال مــی کنــد (.)DISARM

ترمینال  ( RS485خروجی جهت اتصال به کیپد حرفه ای )
ایــن ترمینــال جهــت اتصــال بــه کیپــد حرفــه ای طراحــی شــده اســت کــه ارتبــاط ایــن
دو دســتگاه از طریــق پروتــکل  RS485مــی باشــد.

ترمینال باتری ()BAT

کیپد جدید شرکت تحت پروتکل  RS485و بصورت دو طرفه عمل می کند.
بدیــن صــورت کــه شــما از طریق 4رشــته ســیم ارتباطی بین کیپــد و دزدگیــر از طرفــی دزدگیر
را فعــال و غیرفعــال و نیمــه فعال کرده و همچنین تایم تاخیری دســتگاه و رمز اصلی دســتگاه

بــا دقــت در رعایــت جهــت  ،ســیم هــای باتــری را وصــل کنیــد .ســیم قرمــز بــه مثبــت و
ســیم مشــکی بــه منفــی وصــل شــود.

را عــوض نماییــد و از طــرف دیگــر وضعیــت دزدگیــر شــامل فعالــی و غیرفعالــی زون هــای بــاز

این مسیر به یک فیوز  4آمپر مجهز است.

شــده  -وضعیــت خــط تلفــن ،بــرق و خروجــی را نیــز روی نمایشــگر کیپــد مشــاهده

)13v( AUX
تغذیــه كلیــه چشــم هــا را بــا حفــظ جهــت بــه طــور مــوازی بــه هــم وصــل كنیــد .ســپس
12

نماییــد ایــن کیپــد همچنیــن قابلیــت ذخیــره  10رمــز مختلــف را دارد یعنــی تــا  10کاربــر
مختلــف مــی تواننــد دزدگیــر را کنتــرل نماییــد و در صــورت فعــال بــودن وضعیــت گزارش
محرمانــه شــماره کاربــری کــه دزدگیــر را کنتــرل کــرده باشــد بــه مدیــر ارســال مــی شــود.
13

سوکت  4پین سفید رنگ ( سوکت افزایش برد ریموت -برد ) RxD
ایــن ســوکت جهــت افزایــش بــرد ریمــوت هــا تعبیــه شــده اســت بــه صورتــی کــه بــا
قــرار گرفتــن یــک بــرد مخصــوص در محــل ورودی مــکان مــورد نظــر و اتصــال از طریــق
 4رشــته ســیم بــه ایــن ســوکت ،بــرد ریمــوت هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد( .طــول ســیم
ذکــر شــده مــی توانــد تــا 200متــر نیــز باشــد)

فقــط در صــورت اســتفاده از ایــن بــرد مــی بایســت جامپــر مربوطــه را در کنــار
آن در ســر جــای خــود قــرار داد.
جامپـر را در صورتـی قـرار دهیـد کـه سـوکت افزایـش بـرد ریمـوت (بـرد
 )RxDدر سـر جـای خـود باشـد در غیر اینصـورت ریموت ها عمـل نمی کند.
زون ها {}Z1,Z2,Z3,Z4.NC,Z4.NO
درصــورت نیــاز بــه اتصــال بیــش از یــک چشــم بــه زون هــا بایــد آن هــا را بــه صــورت
ســری بــه ترمینــال زون مــورد نظــر وصــل کنیــد.

زون  )NORMAL OPEN) NOاین زون برعکس زون  NCاست یعنی اتصال بین دو پایه زون
همیشـه باز اسـت و در صورت بسـته شدن این مسـیر دزدگیر شروع به آالرم می کند.
زون های 1و 2و  )Z3 , Z2 , Z1( 3به صورت  NCمی باشــد.
زون )Z4( 4مــی توانــد بــه دو صــورت  NCو  NOباشــد(.با تغییــر جامپــر کنــار زون 4
( )Z4مــی توانیــد وضعیــت  NCیــا  NOزون  4را انتخــاب نماییــد)
توجــه :از زون  )Z4( 4فقــط مــی تــوان در یکــی از حالــت هــای  NCیــا  NOاســتفاده کرد که
در صــورت اســتفاده از حالــت  ، NCترمینــال  NOبالاســتفاده قرار مــی گیرد و بلعکس.

خروجی ها () out1 - out2
در این دستگاه دو خروجی داریم:
 out2و out1
خروجــی حداکثــر  100میلــی آمپــر جهــت اتصــال بــه رلــه ،قابــل کنتــرل توســط ،SMS
تمــاس و نــرم افــزار.
 :out2ایــن خروجــی توســط ریمــوت نیــز قابــل کنتــرل اســت .اگــر دکمــه

یــا

D

را

بــه مــدت  2ثانیــه نگــه داریــد ،دســتگاه بــه شــما بــه صــورت لحظــه ای خروجــی منفــی
مــی دهــد .ایــن فرمــان بــرای راه انــدازی رلــه در بازکــن مناســب اســت.
* توجــه :جهــت اســتفاده از هــر خروجــی الزم اســت مــدار رلــه زیــر را اســتفاده کنیــد
یــا از بردهــای رلــه (تــک رلــه یــا  4رلــه) ایــن شــرکت اســتفاده کنیــد.

* * به هیچ وجه از خروجی ها به صورت مستقیم و بدون رله استفاده نکنید.
شکل:

توجــه :تعــداد چشــم هایــی را کــه مــی تــوان بــه صــورت ســری بــه هــم وصــل کــرد بــه
مجمــوع متــراژ ســیم کشــی چشــم هــا بســتگی دارد ولــی بــه طــور معمــول مــی تــوان
تــا  8چشــم را بــه صــورت ســری بــه هــر زون متصــل نمــود.
انواع زون ها :
زون  )NORMAL CLOSE) NCیعنــی اتصــال بیــن دو پایــه زون همیشــه بســته اســت
و در صــورت بــاز شــدن ایــن مســیر دســتگاه شــروع بــه آالرم مــی کنــد.
14
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زون  24ساعته Z4

دینگ دانگ ()CHIME
در صورتــی کــه بخواهیــم در زمــان غیرفعــال بــودن دزدگیــر از ورود و خــروج افــراد مطلــع
شــویم (از طریــق صــدای تــک بــوق پخــش شــده در دزدگیــر) مــی تــوان وضعیــت دینــگ
دانــگ را فعــال نمــود.
ترمینــال  :Z1زون یــک (  ) Z1دســتگاه مــی توانــد دارای دینــگ دانــگ باشــد .در
صورتــی کــه دســتگاه غیــر فعال(غیــر مســلح) باشــد یــک دینــگ دانــگ پخــش مــی کند
و در صورتــی کــه فعــال (مســلح) باشــد ماننــد قبــل عمــل مــی کنــد.
 -جهــت فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه

( و یــا

و

B

و

D

) را بصــورت

کامــا همزمــان فشــار دهیــد .دســتگاه بــا یــک تــک بــوق فعــال شــدن دینــگ و دانــگ
را روی  LCDنمایــش مــی دهــد.
 -جهــت غیــر فعــال کــردن ایــن حالــت دو دکمــه

و

( و یــا

B

و

D

) را همزمــان

فشــار دهیــد .دســتگاه بــا ســه تــک بــوق غیــر فعــال شــدن دینــگ دانــگ را روی LCD

نمایــش مــی دهــد.
اگر دستگاه در حالت حافظه باشد دینگ دانگ عمل نمی کند.
یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ایــن دســتگاه اینســت کــه مــی توانیــد چشــم هــای بــی ســیم

را از طریــق ( روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بــی ســیم) در صفحــه  24بــه حالــت دینگ
دانــگ در بیاوریــد.

و بــرای غیــر فعــال کــردن از کلیــد

داشــته و دکمــه

یــا

D

ریمــوت را بزنیــد  .بــا یــک صــدای تــک بــوق ،زون  4بــه حالــت

 24ســاعته درمــی آیــد و روی LCD

نمایــش داده مــی شــود .بــرای غیــر فعــال کــردن بــه

همــان شــکل فعــال کــردن عمــل کنیــد.
* توجــه :جهــت اینکه حافظه پاک شــود حتما یــک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شــود.
یکــی دیگــر از قابلیــت هــای ایــن دســتگاه اینســت کــه مــی توانیــد چشــم هــای بی ســیم را

از طریــق ( روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بــی ســیم) در صفحــه  20بــه حالــت زون 24
ســاعته در بیاورید.

یــا

C

ایــن ریمــوت مثــل یــک پــدال بــی ســیم عمــل مــی کنــد و در مواقــع
اضطــراری در صــورت فشــردن هــر کــدام از دکمــه هــای ریمــوت ،آژیــر بــه
صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.
بــروی ُبــرد را بصــورت همزمــان فشــرده و یکــی از دکمــه هــای ریمــوت جدیــد

( درایـن حالـت زون هـای  Z1و  Z2فعـال (مسـلح) بوده و مابقـی زون ها به
غیـر از زون هـای  24سـاعته غیر فعال(غیر مسـلح) می باشـد).
یــا

ترمینــال  :Z4زون  24ســاعته دســتگاه در یکــی از دو حالــت  NCیــا  NOمی توانــد کار کند.
نکتــه :بــرای اســتفاده از زون  24ســاعته بایــد دکمــه  SET REMOTEبــروی ُبــرد را نگــه

جهــت ســت کــردن ریمــوت اضطــراری ســوییچ هــای  SET PIRو SET REMOTE

حالت نیمه فعال یا نیمه مسلح (پارت زون ) PART ZONE

B

(غیرمســلح) باشــد ایــن زون همچنــان فعــال (مســلح) اســت معمــوال از ایــن زون بــرای
دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.

ریموت اضطراری () Panic SOS

** توجه :جهت اینکه حافظه پاک شــود حتما یک دفعه دزدگیر فعال و غیر فعال شــود.

جهــت فعــال کــردن حالــت نیمــه فعــال (نیمــه مســلح) کلیــد

زون  24ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال

را فشــار داده

اســتفاده مــی کنیــد.

وضعیــت سنســورهای بــی ســیم را در بخــش روش تنظیــم جامپــر سنســورهای بی ســیم

را فشــار دهیــد ،در صــورت ِســت شــدن ریمــوت اضطــراری ،دســتگاه در هــر
وضعیتــی کــه باشــد حتــی وضعیــت غیــر فعال(غیــر مســلح) بــا فشــردن هرکــدام
از دکمــه هــای ریمــوت ،آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.

توجــه  :ایــن ریمــوت جهــت آالرم اضطــراری مــی باشــد و دقــت نماییــد با
ریمــوت عادی اشــتباه نشــود.

مطالعــه نمایید.
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بخش دوم

(تنظیمات دستگاه از طریق کیپد)

در تمامی برنامه ریزی دستگاه کلید

برای بازگشت به منوی قبل است.

ریست کردن دستگاه

تغییر PASSWORD
در منــوی اصلــی بــا فشــردن دکمــه

بــه مــدت  3ثانیــه مــی توانیــد بــه منــوی تغییــر

4

رمــز راه پیــدا کنیــد ،در ابتــدا بایــد رمــز قبلــی را وارد کــرده و ســپس رمــز جدیــد را
دوبــار وارد کنیــد و بــرای تاییــد کــردن رمــز جدیــد

ENTER

را بزنیــد.

بــرق و باتــری دســتگاه را قطــع نماییــد ،ســپس دکمــه  MEMرا فشــرده و نگــه داریــد ،در
همیــن حالــت بــرق و یــا باتــری دســتگاه را وصــل کنیــد ،دکمــه  MEMرا همچنــان نگــه
داریــد تــا صــدای بــوق ممتــد شــنیده شــود و کلمــه  RESETروی  LCDنمایــش داده شــود،
دکمــه را رهــا کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه بــه صــورت کامــل آمــاده شــود.
توجــه  :در صــورت فرامــوش کــردن رمــز عبــور دســتگاه بایــد از ایــن طریــق دســتگاه را

را افزایــش دهیــد؛ ســپس بــا فشــردن دکمــه  ENTERتغییــرات را ذخیــره کنیــد .مــدت

ریســت کــرده و دوبــاره اطالعــات را ذخیــره کنیــد.

زمــان تاخیــر از  0تــا  120ثانیــه اســت کــه بــا توجــه بــه مــدت زمــان خــروج یــا ورود بــه

با فشار دکمه

و نگه داشتن به مدت 3ثانیه به بخش تنظیم مدت زمان آژیر وارد می شوید.

با استفاده از دکمه

7

مدت زمان آژیر را کاهش و با استفاده از دکمه

9

آن را افزایش دهید.

سپس با فشردن دکمه  ENTERتغییرات را ذخیره کنید .

دســتگاه هنــگام فعــال و غیرفعــال کــردن یــک تــک آژیــر پخــش مــی کنــد در صــورت کــم
بــودن صــدای تــک آژیــر مــی توانیــد یکــی از وضعیــت هــای زیــر را انتخــاب نماییــد :
 ( M-SP ) 1بلندگوی داخلی )
و  ( M-SPبلندگوی داخلی و آژیر پیزو)

( M-SP-SIR-SP )3بلندگوی داخلی ،آژیر پیزو و بلند گوی بیرونی)
در تنظیم اولیه دستگاه ،حالت اول در نظر گرفته شده است .
جهت تغییر حالت ،با نگه داشــتن دکمه
بــا دکمــه هــای

7

و

9

3

به مدت  3ثانیه وارد این بخش می شــوید.

تغییــر وضعیــت را اعمــال کــرده و جهــت ذخیــره کــردن

تغییــرات دکمــه  ENTERرا فشــار دهیــد.
18

بــا اســتفاده از دکمــه

7

مــدت زمــان تاخیــر را کاهــش و بــا اســتفاده از دکمــه

9

آن

نکتــه :مــدت زمــان تاخیــر روی حالــت پیــش فــرض  0ثانیــه اســت بــه معنــی آن کــه هیــچ
گونــه تاخیــری روی زون  2نمــی باشــد.

TONE/PULSE
بــا توجــه بــه ســاختار متفــاوت مخابــرات بعضــی مناطــق ،شــماره گیــری بــا خــط ثابــت

تنظیم نوع تک آژیر

SIR ) 2

بــا فشــردن دکمــه

6

بــه بخــش مــدت زمــان تاخیــر بــر روی زون  2وارد مــی شــوید.

محــل مــی توانیــد تغییــر دهیــد.

تنظیم مدت زمان آژیر
1

مدت زمان تاخیر بر روی زون 2

 TONEبــه درســتی عمــل نمــی کنــد .در ایــن صــورت بــه روش زیر شــماره گیری دســتگاه
را در حالــت  PULSEقــرار دهیــد ،کــه با فشــردن دکمــه
مــی شــوید و بــا فشــردن دکمــه

1

 8وارد منــوی TONE/PULSE

حالــت  TONEو بــا فشــردن دکمــه

2

مــی توانیــد

حالــت  PULSEرا انتخــاب کنیــد و بــرای ذخیــره تغییــرات  ENTERرا بزنیــد.

ست کردن کیپد حرفه ای
در منــوی اصلــی بــا فشــردن دکمــه

9

وارد بخــش افــزودن کیپد حرفه ای شــده که بــا وارد

کــردن کــد کیپــد و ســپس بــا فشــردن دکمــه

ENTER

کیپــد با دســتگاه شــما ســت می شــود.

مشاهده میزان آنتن دهی دستگاه
در منــوی اصلــی بــا نگــه داشــتن دکمــه

0

مــی توانیــد میــزان آنتــن دهــی ســیم کارت
19

بــه المــپ وصــل اســت مــی توانیــد بگوییــد المــپ روشــن شــد.

خــود را مشــاهده کنید.

به همین صورت :

تنظیم سطح امنیت دستگاه ()SECURITY
بــا فشــردن دکمــه

و نگــه داشــتن آن بــه مــدت  3ثانیــه وارد منــوی SECURITY

ENTER

مــی شــوید کــه مــی توانیــد امنیــت دســتگاه خــود را در ایــن بخــش تعریــف کنیــد در
ابتــدا وضعیــت قبلــی دســتگاه نمایــش داده مــی شــود و ســپس قــادر بــه تغییــر آن
خواهیــد بــود .بــه ایــن صــورت :
وضعیت به حالت : HIGH

ENTER

1

وضعیــت بــه حالت : MID

ENTER

2

جهــت پخــش صداهــای مربوط به این بخــش بعد از زدن دکمه  MESSAGEدکمــه

و همچنیــن رمــز ورودی  4رقمــی دســتگاه را داشــته باشــند مــی تواننــد بــه دســتگاه
دسترســی پیــدا کــرده و تمامــی تنظیمــات و مشــاهدات و کنتــرل دســتگاه را در
دســت بگیرنــد ولــی در صورتــی کــه روی وضعیــت  HIGHقــرار گیــرد تنهــا کســانی کــه
شــماره آنهــا در حافظــه  10الــی  5 ( 14حافظــه اول  ) GSMذخیــره شــده مــی تواننــد
دزدگیــر را فعــال و غیــر فعــال کننــد و همچنیــن شــماره هــای داخــل حافظــه را تغییــر
دهنــد ولــی حتــی در ایــن وضعیــت تمامــی افــراد بــا داشــتن شــماره ســیم کارت
و رمــز ورود فقــط از طریــق  SMSمــی تواننــد خروجــی هــا را قطــع و وصــل نماینــد.
توجــه :در صــورت تمــاس گرفتــن افــرادی کــه شــماره آن هــا در  5حافظــه اول  GSMنباشــد
در حالــت  HIGHدســتگاه تمــاس آن هــا را رد داده و اجــازه کنتــرل دســتگاه را نمــی دهــد.

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه
در ایــن بخــش ،صــدا هــای پیــش فــرض روی دســتگاه ذخیــره شــده اســت .بــرای تغییــر
بعــد از فشــردن دکمــه

0

0

را بزنیــد.

اقــدام بــه ضبــط صــدای مربوطــه كنیــد .بــه ایــن صــورت كــه

بــا نمایــش هــر متــن روی  ، LCDبــا مشــاهده  ، STARTشــما بالفاصلــه صــدای مربــوط
بــه آن را بیــان كنیــد تــا ضبــط شــود  ( .فقــط  1/5ثانیــه وقــت داریــد ) مثــا اولیــن متــن
بــه ایــن صــورت اســت :
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1 IS ON

9

را بزنید.

گزارش قطع و وصل برق شهر و تلفن

در صورتــی کــه دســتگاه روی حالــت  MIDتنظیــم شــود کلیــه کســانی که شــماره ســیم کارت

صداهــای پیــش فــرض در منــوی اصلــی  MESSAGEو ســپس

 RELAY 1 IS ON )1رلــه  1فعــال شــد
 RELAY 1 IS OFF )2رله  1غیر فعال شد
 RELAY 2 IS ON )3رلــه  2فعــال شــد
 RELAY 2 IS OFF )4رله  2غیر فعال شد

 SYSTEM IS ARM )5دزدگیــر فعال شــد
 SYSTEM IS DISARM )6دزدگیــر غیــر
فعــال شــد
 INSERT PASS )7لطفــا رمــز را وارد كنیــد

 RELAYحــال در صورتــی كــه ایــن رلــه بــرای مثــال

بــا قطــع و وصــل بــرق شــهر و خــط تلفــن ،دســتگاه پیــام مربوطــه را بــه حافظــه هــای
شــماره  1 ، 0و  2ارســال مــی کنــد( بــرق قطــع شــد  ،DISCONNECT POWERبــرق
وصــل شــد ، CONNECT POWERخــط تلفــن قطــع  )DISCONNECT LINEدر صــورت
عــدم نیــاز بــه اعــام قطــع و وصــل بــرق و خــط تلفــن از حافظــه هــای  2بــه بعــد
دســتگاه اســتفاده کنیــد و حافظــه هــای  1 ، 0و  2را خالــی بگذاریــد.

ضبط /پخش صدای آالرم (ضبط پیام سرقت)
در منــوی اصلــی بــا فشــردن دکمــه
ضبــط صــدا دکمــه
ENTER

دکمــه

ENTER

MESSAGE

وارد منــوی ضبــط صــدا شــوید .ســپس بــرای

را زده ،صــدای مــورد نظــر خــود را ضبط کــرده و برای ذخیره ســازی

را بزنیــد .در همیــن منــو بــرای پخــش صــدای ضبــط شــده مــی توانیــد بعــد از زدن
MESSAGE

دکمــه

CHECK

را بزنیــد.

ذخیره شماره تلفن در حافظه
دســتگاه دارای  30حافظــه شــماره تلفــن مــی باشــد کــه 10حافظــه اول (0تــا  )9بــرای
ارســال پیــام کوتــاه  10 ،حافظــه دوم ( 10تــا )19بــرای تمــاس از طریــق ســیم کارت و 10
حافظــه ســوم ( 20تــا  )29بــرای تمــاس از طریــق خــط ثابــت اســت.
شماره تلفن هایی كه تمایل دارید به آنها پیام كوتاه ارسال شود در حافظه  0تا  9وارد كنید.
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 + ENTERشماره تلفن ( + ENTER +شماره حافظه) 0تا + 9

شارژ سیم کارت از طریق کیپد

MEM

شــماره تلفــن هایــی كــه تمایــل داریــد از طریــق ســیم کارت ( )GSMبــا آنهــا تمــاس گرفته

درمنــوی اصلــی بــا نگــه داشــتن كلیــد  CHECKبــه مــدت  3ثانیــه وارد منــوی مربــوط بــه

شــود در حافظــه  10تــا  19وارد كنیــد( .شــماره تلفــن ثابــت بــا کــد شــهری)

شــارژ شــده و مــی توانیــد ماننــد گوشــی موبایــل ســیم كارت خــود را شــارژ كنیــد.

 + ENTERشماره تلفن ( + ENTER +شماره حافظه)  10تا + 19

MEM

همراه اول :

شــماره تلفــن هایــی كــه تمایــل داریــد از طریــق خــط تلفــن ثابــت ( )LINEبــا آنهــا تمــاس
گرفتــه شــود در حافظــه  20تــا  29وارد كنیــد( .شــماره تلفــن ثابــت بــدون کــد شــهری)
 + ENTERشماره تلفن ( + ENTER +شماره حافظه)  20تا + 29

MEM

بــا زدن مجــدد كلیــد

CHECK

مشاهده شارژ سیم کارت از طریق کیپد

MEM

در ایــن مرحله شــماره هــای بعدی را مشــاهده خواهید كرد.

پاک کردن شماره های داخل حافظه
MEM

تست شماره گیری و ارسال پیام كوتاه
 + MESSAGEشماره حافظه +

MEM

در ایــن حالــت در صــورت وارد کــردن شــماره حافظــه  0تــا  9دســتگاه یــک پیــام کوتــاه
بــا متــن  TESTارســال مــی کنــد و از شــماره حافظــه  10تــا  29تمــاس برقــرار کــرده و
صــدای آالرم ضبــط شــده را پخــش مــی کنــد.

نحوه آالرم دستگاه بعد از تحریک
دزدگیربعــد از شــروع بــه آژیــر کشــیدن ،ابتــدا بــه شــماره هــای حافظــه  0تــا  9متــن
پیــام كوتــاه ذخیــره شــده را ارســال مــی كنــد ،ســپس بــا شــماره هــای حافظــه  10تــا
 19از طریــق ســیم كارت تمــاس گرفتــه و صــدای ضبــط شــده را پخــش مــی كنــد و بعــد
از آن بــا شــماره هــای حافظــه  20تــا  29از طریــق خــط ثابــت تمــاس گرفتــه و صــدای
ضبــط شــده را پخــش مــی كنــد.

همراه اول :

11 #

140

ایرانسل :

1 #

141

ست کردن ریموت کنترل ها

( + ENTER + ENTERشماره حافظه) +
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ایرانسل :

#

رمزشارژ

141

در منــوی اصلــی بــا نگــه داشــتن كلیــد  CHECKبــه مــدت  3ثانیــه وارد منــوی مربوطــه بــه
شــارژ شــده و مــی توانیــد ماننــد گوشــی موبایــل شــارژ ســیم كارت خــود رامشــاهده كنید.

مشاهده شماره های داخل حافظه
 + CHECKشماره حافظه +

#

رمزشارژ

#
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 دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید. دکمه یا  Bریموت را نگه دارید. دکمه  SET REMOTEرا فشار دهید. دســتگاه بــا یــک تــک بــوق اضافــه شــدن ریمــوت را همــراه بــا شــماره ریمــوت روی LCDنشــان مــی دهــد.

حذف ریموت ها
 برق و باتری را قطع کنید . دکمه  SET REMOTEرا نگه دارید و برق را وصل کنید. -دســتگاه بــا بــوق ممتــد حذف ریمــوت ها را اعــام می کنــد و روی  LCDنمایــش می دهد.

ست کردن سنسورهای بی سیم
 دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید. دکمه  SET PIRرا نگه دارید و سنسور بی سیم را تحریک کنید. دســتگاه ســت شــدن سنسور همراه با شماره سنسور و شــماره زون را نمایش می دهد.23

روش تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
در ایــن دســتگاه مــی توانیــد سنســورهای بــی ســیم را بــه زون هــای  1تــا  4مرتبــط نماییــد.
در واقــع خصوصیــت زون هــای  1تــا  4را مــی توانیــد ( بــا تغییــر جامپرهــای داخــل
سنســور) بــه سنســور هــا مرتبــط نماییــد.

 )Bجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  2بایــد جامپــر هــای  D0و  D1را خالــی

توجــه :در صــورت تنظیــم سنســورها بــه هــر صــورت هنــگام تحریــک سنســور LED5

بگذاریــد و از جامپــر(  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفــاوت بچینیــد.

روشــن مــی شــود.
 )1در صورتــی کــه بــرای زون  1دینــگ دانــگ تعریــف شــده باشــد و سنســور بــی ســیم
را بــه شــکل  Aتنظیــم نماییــد (سنســور مرتبــط بــا زون  1مــی شــود) ایــن سنســور نیــز
بصــورت دینــگ دانــگ عمــل مــی کنــد.
 )2در صورتــی کــه بــرای زون  2حالــت تاخیــری تعریــف شــده باشــد و سنســور بــی ســیم
را بــه شــکل  Bتنظیــم نماییــد ( سنســور مرتبــط بــا زون  2مــی شــود) ایــن سنســور نیــز

 )Cجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا

زون 3بایــد جامپــر  D0رادر ســمت  Hو جامپر D1

را در ســمت  Lقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفاوت بچینید.

بصــورت تاخیــری عمــل مــی کنــد.
 )3اگــر سنســوری بصــورت شــکل  Cتنظیــم نماییــد (سنســور مرتبــط بــا زون  3می شــود)
بدیــن صــورت در حالــت پــارت زون ( نیمــه مســلح) این سنســور عمــل نخواهد کــرد و فقط
در حالــت مســلح عمــل خواهــد کرد.
 )4در صورتــی کــه بــرای زون  4حالــت  24ســاعته تعریــف شــده باشــد و سنســور بی ســیم

 )Dجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  4باید جامپــر  D0را در ســمت  Lقــرار بگیرد و
جامپــر  D1را خالــی گذاشــته واز جامپــر (  A0تــا  )A7را به صورت دلخــواه و متفاوت بچینید.

را بــه شــکل  Dتنظیــم نماییــد( سنســور مرتبــط بــا زون  4مــی شــود) ایــن سنســور نیــز بــه
صــورت حالــت  24ســاعته عمــل مــی کنــد و در حالــت پــارت زون عمــل نخواهــد کــرد.
 )5در صورتــی کــه جامپــر هــا بصــورت شــکل  Eتنظیــم شــود سنســور روی زون  5ســت
مــی شــود کــه ایــن سنســور خصوصیــت هیــچ یــک از زون هــای بــاال را نــدارد و هماننــد

 )Eجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون  5بایــد جامپرهــای  D0و  D1را در ســمت

یــک سنســور مســتقل عمــل مــی کنــد .و در حالــت پــارت زون (نیمــه مســلح) ایــن زون

 Hقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صــورت دلخــواه و متفــاوت بچینیــد.

عمــل خواهــد کــرد.

روش تنظیم جامپر های سنسورهای بی سیم:
 )Aجهــت ارتبــاط سنســور بــی ســیم بــا زون 1بایــد جامپــر  D0را خالی گذاشــته و جامپر
 D1در ســمت  Lقــرار بگیــرد و از جامپــر (  A0تــا  )A7را بــه صورت دلخــواه و متفاوت بچینید.
24

توجــه  :بــرای ســت کــردن سنســور بــی ســیم جامپرهــای  D0و  D1را مطابــق شــکل هــای
25

بــاال بچینیــد و جامپــر هــای

 D2و D3

را در تمــام حــاالت بــاال خالــی بگذاریــد.

توجــه :در صــورت زیــاد بــودن سنســور بــی ســیم حتمــا قبــل از ســت کــردن سنســور
بــی ســیم ،جامپرهــای (  A0تــا  )A7در هــر چشــم را بــه صــورت متفــاوت بچینیــد در غیــر
ایــن صــورت دســتگاه تمــام سنســورها را بــه عنــوان یــک سنســور ذخیــره مــی کنــد.
نکتــه :بــرای ســت کــردن سنســور بــی ســیم بایــد همــه ی سنســور هــای بــی ســیم قبلــی را

بخش سوم
تنظیمات دستگاه از طریق SMS
در ایــن بخــش منظــور از  0000در قســمت هــای اســتفاده شــده رمــز ورود بــه دســتگاه
مــی باشــد .کــد  0000رمــز پیــش فــرض دســتگاه مــی باشــد .اگــر رمــز ورود بــه دســتگاه

خامــوش کــرده و در لحظــه ی ســت کردن سنســور بی ســیم فقط  1سنســور روشــن باشــد.

خــود را تغییــر داده ایــد ،رمــز جدیــد خــود را وارد کنیــد.

 -برق و باتری دستگاه را قطع کنید.

نکتــه :حافظــه هــای  0و  1و  2بــه عنــوان مدیــر دســتگاه مــی باشــد ( نــام زون هــا ،گــزارش

حذف سنسورها
 دکمه  SET PIRرا نگه داشته و برق را وصل نمایید. -دســتگاه بــا بــوق ممتد حــذف سنســورها را اعالم می کنــد و روی  LCDنمایــش می دهد.

* توجــه :در تمــام  SMSهــا از حــروف بــزرگ و بــدون فاصله اســتفاده کنید.
محرمانه ،قطع و وصل شــدن برق و خط تلفن و ...برای این ســه شــماره ارســال می شــود).

ریست دستگاه از راه دور
بــرای ریســت دســتگاه از راه دور ،کافــی اســت متــن زیــر را بــه دســتگاه ارســال کــرده
و منتظــر پاســخ شــوید.

*RS0000

دادن شماره تلفن به حافظه دستگاه از طریق SMS
دســتگاه دارای ســه نــوع حافظه می باشــد کــه در هرکدام مــی توان  10شــماره ذخیره کرد.
شــماره تلفــن هایــی كــه تمایــل داریــد بــه آنهــا پیــام كوتــاه ارســال شــود بجــای شــماره
حافظــه اعــداد  0تــا  9وارد كنیــد.
بــه همیــن ترتیــب بــرای ذخیره ســازی شــماره هــا ،متن زیــر را به دســتگاه ارســال کنید.
شماره تلفن همراه شماره حافظه رمز دستگاه *SA
بــه طــور مثــال بــرای ذخیــره ســازی شــماره  09123456789در حافظــه شــماره 2
دســتگاه متــن زیــر را ارســال کنیــد.
*SA0000209123456789
شــماره تلفــن هایــی كــه تمایــل داریــد از طریــق ســیم کارت بــا آنهــا تمــاس گرفتــه شــود،
بجــای شــماره حافظــه اعــداد  0تــا  9وارد كنیــد .بــه همیــن ترتیــب بــرای ذخیــره ســازی
شــماره هــا ،متــن زیــر را بــه دســتگاه ارســال کنیــد.
26
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شماره تلفن شماره حافظه رمز دستگاه *GA
در ایــن بخــش بــه جــای شــماره تلفــن در متــن بــاال شــماره تلفــن همــراه یــا شــماره تلفــن
ثابــت بــا کــد شــهری قــرار دهید.
بــه طــور مثــال بــرای ذخیــره ســازی شــماره  09123456789در حافظــه شــماره 2
کافیســت بــه دســتگاه متــن زیــر را ارســال کنیــد.

مشاهده شماره های حافظه ()SMS ,GSM ,LINE
بــرای مشــاهده شــماره تلفــن هــای ذخیــره شــده در دســتگاه کافیســت متــن زیــر را بــه
دســتگاه ارســال کــرده و منتظــر پاســخ باشــید.
*CA0000

تنظیمات متن  SMSتحریک (آالرم)

*GA0000209123456789
و بــرای ذخیــره ســازی شــماره تلفن ثابــت  22222222در حافظه  0کافیســت به دســتگاه

متــن  SMSمــی توانــد بــه صــورت فارســی یــا انگلیســی و بــه طــول حداکثــر  40کاراکتــر

متــن زیــر را ارســال کنیــد .ابتــدا کد شــهری مثــا  021برای تهــران قــرار دهید.

بــه دســتگاه ارســال شــود.

*GA0000002122222222
شــماره تلفــن هایــی كــه تمایــل داریــد از طریــق خــط تلفــن ثابــت بــا آنهــا تمــاس گرفتــه

 -جهــت ذخیــره متــن  SMSمربــوط بــه آالرم دزدگیــر SMS ،زیــر را بــه دســتگاه ارســال کنیــد:

شــود،بجای شــماره حافظــه اعــداد  0تــا  9وارد كنیــد.

متــن مــورد نظــر *MA0000

منظور از متن تحریک (آالرم) معموال مکان نصب دزدگیر است.

بــه همیــن ترتیــب بــرای ذخیره ســازی شــماره هــا ،متن زیــر را به دســتگاه ارســال کنید.

بــرای مثــال مــی خواهیــم در زمــان آالرم دســتگاه متــن (دســتگاه دفتــر فعــال شــد) را

شماره تلفن شماره حافظه رمز دستگاه *LA
منظــور از شــماره تلفــن در متــن بــاال شــماره تلفــن همــراه یــا شــماره تلفــن ثابــت بــدون

 SMSکنــد بــه صــورت زیــر عمــل مــی کنیــم.

کــد شــهری اســت.
بــه طــور مثــال بــرای ذخیــره ســازی شــماره  09123456789در حافظــه شــماره 2

دستگاه دفتر فعال شد *MA0000
متــن  SMSبــاال را بــه دســتگاه ارســال مــی کنیــم و دســتگاه تاییــد تغییــر متــن را بــه
صــورت زیــر اعــام مــی دارد.
دستگاه دفتر فعال شد MA:

دســتگاه متــن زیــر را ارســال کنیــد.
*LA0000209123456789
و بــرای ذخیــره ســازی شــماره تلفــن ثابــت  22222222در حافظــه  0کافیســت بــه
دســتگاه متــن زیــر را ارســال کنیــد.
* توجــه :بعــد از ارســال هــر SMS

*LA00000222222222
در صــورت درســت بــودن متــن  ،SMSدســتگاه بــرای

تاییــد ،شــماره حافظــه و تلفــن ذخیــره شــده در حافظــه را از طریــق  SMSبــرای شــما

ارســال مــی کنــد.

28

تنظیمات متن  SMSجهت نامگذاری زون ها
جهــت ذخیــره متن  SMSمربوط به زون ها  SMS ،های زیر را به دســتگاه ارســال کنید:
زون اول *Z10000
*Z20000ZONE2
*Z30000ZONE3
*Z40000ZONE4
زون بی سیم *Z50000

برای مثال :راهرو *Z10000
بــا نــام گــذاری زون هــا پــس از آالرم دزدگیــر زمانــی کــه دســتگاه بــه شــما متــن SMS
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ذخیــره شــده را ارســال مــی نمایــد در انتهــای متــن نــام و شــماره زون فعــال شــده را
نیــز خواهیــد داشــت و بــه طــول حداکثــر  10کاراکتــر بــه دســتگاه ارســال شــود.
با آالرم کردن دستگاه دو متن  SMSبه شماره های حافظه ارسال می شود:
-1به سه شماره  0 ، 1 ، 2متن اصلی آالرم به همراه نام زون باز شده ارسال می شود.
متن تحریک (آالرم)  :نام زون (شماره زون)

مشاهده وضعیت دستگاه
بــرای مشــاهده وضعیــت دســتگاه ،پیــام  *CR0000را بــه دســتگاه ارســال کــرده و
منتظــر پاســخ باشــید.

کنترل خروجی ها

مثال  :دستگاه دفتر فعال شد :راهرو ( ز)1

این دستگاه  2خروجی دارد که به این سه روش قابل کنترل است:

-2به شماره حافظه های  3تا  9فقط متن آالرم ارسال می شود.

روشن( ،)ONخاموش( ،)OFFلحظه ای روشن کردن() NF
0000 ON/OFF/NFشماره رله*R

متن تحریک آالرم  :دستگاه دفتر فعال شد

*توجــه! دقــت شــود کــه متــن  SMSتحریــک (آالرم) و زون هــا بایــد بــه یــک
زبــان باشــد( .هــر دو فارســی یــا هــر دو انگلیســی)

روشن کردن رله اول

در غیر این صورت شما متن پیام کوتاه درستی دریافت نمی کنید.

غیرفعال کردن رله دوم *R20000OFF

مشاهده شارژ سیم کارت
کافیســت متــن زیــر را تایــپ کرده و به دســتگاه ارســال کنید.
همراه اول *CH000008*140*11# :
ایرانسل *CH000007*141*1# :

شارژ کردن سیم کارت
کافیســت متــن زیــر را تایــپ کــرده و بــه دســتگاه ارســال کنیــد.
همراه اول  # :رمز شارژ *CH000022*140*#
ایرانسل  # :رمز شارژ **CH000022*141

مشاهده میزان آنتن دهی
بــرای مشــاهده میــزان آنتــن دهــی ســیم کارت نصــب شــده در دســتگاه ،پیــام *AN0000
را بــه دســتگاه ارســال کــرده و نتیجــه آنتــن دهــی دســتگاه را در پیــام کوتــاه ارســال شــده
مشــاهده کنید .
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برای مثال:
*R10000ON

لحظه ای روشن کردن رله دوم *R20000NF

گزارش محرمانه ( گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر)
یکــی از مهمتریــن امکانــات دســتگاه ایــن اســت کــه اگــر فــردی دزدگیــر را ( از طریــق
ریمــوت ،کیپــد  ،تمــاس و  )...فعــال (مســلح) یــا غیــر فعــال (غیــر مســلح ) نمایــد
دســتگاه گــزارش کار انجــام شــده را بــه مدیــر ارســال مــی کنــد.
در صــورت نیــاز بــه گــزارش محرمانــه ( )SEND REPORTمتــن زیــر را بــه دســتگاه
 SMSکنیــد.
*SR0000ON
بــرای غیــر فعالســازی گــزارش محرمانــه متــن زیــر را ارســال نمایید و منتظر پاســخ باشــید:
*SR0000OFF
اگــر دزدگیــر از طریــق ریمــوت فعــال یــا غیــر فعــال شــده باشــد شــماره آن ریمــوت
بــه حافظــه 1 ،0و SMS 2مــی شــود .در صورتــی کــه از طریــق تمــاس ایــن کار صورت
گرفتــه باشــد شــماره آن شــخص و متــن “ ”CALLارســال مــی شــود و همچنیــن اگــر
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از طریــق  SMSباشــد ،شــماره شــخص و متــن“ ”SMSبــه حافظــه  1،0و 2ارســال
مــی شــود.
ضمنــا اگــر دســتگاه بــه وســیله کیپــد نیــز فعــال یــا غیــر فعــال شــود ،شــماره کاربــر
ارســال مــی شــود.

تغییر رمز ورود

ارســال نماییــد و منتظر پاســخ باشــید.
در صورت تایید پیامی مبنی بر تغییر ،برای شما ارسال می شود.

* توجه :متن زبان نام زون ها و پیغام تحریک (آالرم) حتما باید یکی باشد.
در غیر این صورت شما متن پیام کوتاه درستی دریافت نمی کنید.

جهت تغییر رمز دستگاه پیام زیر را ارسال نمایید.
رمز جدید رمز قدیم *PS
در صــورت تاییــد شــدن رمــز جدیــد ،دســتگاه متــن روبــرو را بــرای شــما ارســال مــی کند.
رمز جدیدNEW PASS :

مثــال :اگــر پیــام  *PS00001234را بــه ســیم کارت داخــل دســتگاه ارســال کنیــد،
دســتگاه بعــد از دریافــت  ،SMSیــک  SMSحــاوی متــن  NEW PASS : 1234بــرای شــما
ارســال مــی کنــد.

مشاهده وضعیت زون ها
بــرای مشــاهده وضعیــت زون هــا پیــام  *CZ0000را بــه دســتگاه ارســال کــرده و
منتظــر پاســخ باشــید.

فعال  /غیرفعال و نیمه فعال کردن دزدگیر
فعال کردن دزدگیر
غیرفعال کردن دزدگیر

*AR0000
*DI0000

نیمه فعال کردن دزدگیر *HA0000
متن مورد نظر را به دستگاه ارسال کرده و منتظر پاسخ باشید.

تغییر زبان
جهــت تغییــر زبــان بخــش گــزارش دهــی های دســتگاه (قطــع بــرق ،قطــع تلفــن و  )...به
انگلیســی متــن *LS0000EN :و یــا تغییــر بــه فارســی متــن *LS0000FA :را بــه دســتگاه
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بخش چهارم
کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس
بعــد از تمــاس بــا دســتگاه و شــنیدن صــدای “ لطفــا رمــز را وارد كنیــد” (منظــور
صــدای پیــش فــرض دســتگاه یــا صــدای ضبــط شــده خودتــان در منــوی ضبــط صــدا
مــی باشــد) رمــز  4رقمــی را بــا فاصلــه از یكدیگــر وارد نماییــد .بــا زدن هرکــد ،دســتگاه

بخش پنجم
نرم افزار Android , iOS

بعــد از نصــب برنامــه ایــن مــدل دســتگاه،
وارد برنامه شــوید.
ابتــدا بــه منوی (افزودن دســتگاه) بروید.

بــا صــدای تــک بــوق دریافــت کــد را تاییــد میکنــد( .در صورتــی کــه بیــن کدهــا بیــش از
 3ثانیــه مکــث نماییــد دســتگاه جهــت امنیــت ارتبــاط را قطــع مــی نمایــد) .درصــورت
ورود رمــز اشــتباه بالفاصلــه دســتگاه ارتبــاط را قطــع میكنــد.
در صورتــی كــه رمــز درســت باشــد بــا صــدای تــك بــوق ممتــد وارد منــوی كنتــرل
دســتگاه مــی شــوید كــه مــی توانیــد کنتــرل خروجــی هــا ،فعالــی و غیرفعالــی دســتگاه
را بــه دســت بگیریــد.
كلید  1رله اول را وصل می كند وصدای مربوط به آن پخش می شود.
با فشردن مجدد آن رله  1قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می شود.
به همین صورت رله  2که توسط دکمه  2کنترل می شود.
كلیــد  5جهــت فعــال و غیــر فعــال كــردن دزدگیــر مــی باشــد كــه بــا فشــردن ایــن كلیــد
دزدگیــر فعــال و بــا فشــردن مجــدد دزدگیــر غیرفعــال مــی شــود .
بــا فشــردن دکمــه  6دزدگیــر بــه صــورت نیمــه فعــال در مــی آیــد و بــا فشــردن مجــدد
ایــن دکمــه دزدگیــر غیرفعــال مــی شــود .
در تمــام مراحــل در صورتــی كــه كــد كلیــد مــورد نظــر توســط دســتگاه گرفتــه شــده
باشــد یــك صــدای تــك بــوق برگشــت داده مــی شــود و بعــد از آن صــدای مربوطــه پخــش
مــی شــود و در صورتــی كــه كلیدهــا بــه غیــر از  5 ،2 ،1و  6باشــد 2 ،بـــار صــدای تــك
بــوق را خواهیــد شـــنید و روی نمایشــگر كلمــه  ERROR CODEنمایــش داده مــی شــود.
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در ایــن منــو بایــد نــام دســتگاه ،شــماره
تلفــن (شــماره ســیم کارت دســتگاه دزدگیــر)
و کلمــه عبــور (کــه در ابتــدا  0000اســت) را
وارد کنیــد و در انتهــا کلیــد ثبــت را بزنیــد.
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در منــوی اصلــی آیکــون هــای فعــال و
غیـرفعـــال ،خروجــی  ،1خروجــی  2و بــرق
قطــع ،تلفــن قطــع و بــروز رســانی وضعیــت را
مشــاهده مــی کنیــد.
) :در صــورت فشــردن ایــن دکمــه
فعــال (
 SMSمربــوط بــه دســتگاه ارســال مــی شــود
و دزدگیــر را فعــال مــی کنــد .پــس آیکــون ( )
بــه حالــت فعــال در مــی آیــد.
) :در صــورت فشــردن ایــن
غیرفعــال(
دکمــه  SMSمربــوط بــه دســتگاه ارســال
مــی شــود و دزدگیــر را غیرفعــال مــی کنــد.
) بــه حالــت فعــال در
پــس آیکــون (
مــی آیــد.
خروجــی هــا :شــما مــی توانیــد خروجــی هــا را بــه 3صــورت فعــال و غیرفعــال و
لحظــه ای کنتــرل کنیــد.
بــا انتخــاب هــر گزینــه SMS ،مربــوط بــه آن بــه دســتگاه ارســال مــی شــود و حالــت
مدنظــر شــما در برنامــه نمایــش داده مــی شــود.
بــرق قطــع  :زمانــی کــه بــرق دســتگاه قطــع شــده باشــد ،ایــن آیکــون فعــال
مــی شــود.
تلفــن قطــع :زمانــی کــه خــط تلفــن قطــع شــده باشــد ،ایــن آیکــون فعــال مــی شــود.
بــروز رســانی وضعیــت  :در صــورت فشــردن ایــن دکمــه ،تمامــی حــاالت و کنتــرل هــای
شــما روی دســتگاه در نــرم افــزار بــروز مــی شــود.

در منــوی اصلــی زمانــی کــه( ) را فشــار
دهیــد وارد منــوی دیگــری مــی شــوید کــه
مــی توانیــد تنظیمات دســتگاه را تغییــر دهید.
در منــوی جدیــد آیکــون هایــی را مشــاهده
مــی کنیــد کــه بــه توضیــح آن مــی پردازیــم.
 :در ایــن بخــش مــی توانیــد بــا انتخاب
نــوع ســیم کارت ( ایرانســل یــا همــراه اول
) ،شــارژ ســیم کارت و همچنیــن موجــودی
اعتبــار ســیم کارت را نیــز انجــام دهیــد.

 :بــا فشــردن ایــن دکمــه ،میتوانیــد
میــزان آنتــن دهــی ســیم کارت قــرار گرفتــه
در دســتگاه را مشــاهده کنیــد.
:در ایــن بخــش مــی توانیــد نام دســتگاه
و شــماره تلفــن (شــماره ســیم کارت دســتگاه
دزدگیــر) را تغییــر دهیــد.
مــی توانیــد از طریــق «حــذف دســتگاه»
اطالعــات دســتگاه را در برنامــه حــذف کــرده
و دســتگاه جدیــدی را برنامــه ریــزی کــرد .و
همچنیــن مــی توانیــد از طریــق «کلمــه عبــور
جدیــد» رمــز جدیــد بــرای دســتگاه انتخــاب
نماییــد و از طریــق «بازگشــت سیســتم بــه
تنظیمــات اولیــه» مــی توانیــد دســتگاه را
ریســت کــرده و تمامــی اطالعــات ذخیــره شــده
در دســتگاه را پــاک کنیــد.
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توجــه :در صــورت لــزوم مــی توانیــد بــرای نــرم افــزار خود رمــز عبور چهــار رقمــی بگذارید.
 :بــا فشــردن ایــن دکمه می توانید اقــدام به حذف یا وارد کردن شــماره تلفن کنید.
( SMSپیــام کوتــاه) ( GSMتمــاس بــا ســیم کارت) و LINE

(تمــاس بــا خــط تلفــن ثابــت).

 :بــا فشــردن ایــن دکمــه مــی توانیــد متــن مــورد نظــر خــود را در مــورد زون
مربوطــه و پیــام ارســالی آن تغییــر دهیــد و ذخیــره کنیــد.
 :با فشــردن این دکمه می توانید ،وضعیت زون های خود را مشــاهده کنید.
 :در ایــن قســمت مــی توانیــد نــام خروجــی هــا را عــوض کنیــد و نــام مــورد
عالقــه خــود را ذخیــره کنیــد.
 :بــا فشــردن ایــن دکمــه مــی توانیــد نســبت بــه فعالــی یــا غیــر فعالــی گــزارش
محرمانــه اقــدام کنیــد.
 :در ایــن بخــش مــی توانیــد زبــان بخــش گــزارش هــای دســتگاه ( قطــع بــرق،
قطــع تلفــن و  )....را تغییــر دهیــد.
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