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 معرفی محصول:

 محصول به منظور استفاده بهینه از آن توجه تان را به نکات ذیل جلب می نمائیم. ضمن تبریک به شما مشتری گرامی به خاطر حسن انتخاب در

 لجل اظ ًصت سیستن حتوب زفتطچِ ضاٌّوب ضا ثِ ؼَض وبهل هؽبلؼِ ثفطهبییس. 

 زض صَضت ثطٍظ ّطگًَِ هطىل  ثب ًوبیٌسگیْبی هدبظ توبس گطفتِ ٍاظ ثبظوطزى سیستن خسا ذَزاضی ًوبییس. 

 زاضت. ضطایػ هحیػ ًیع تَخِ ثِثبضس ٌٍّگبم ًصت ثبیس ال هیُ همبزیط شوط ضسُ زض زفتطچِ ضاٌّوب زض حبلت ایس 

 

 توجه :***
ن باید در هنگام نصب توجه نمود که از رآب کانسهای رادیویی کار میکند بنابا توجه به این موضوع که سیستم به صورت بی سیم و با فر

در قرار دادن پنل مرکزی در معرض منابع فرکانس قوی رادیویی از قبیل مودم های بیسیم و...  جدا خود داری نمایید زیرا ممکن است 

 عملکرد صحیح دستگاه اختالل ایجاد نماید.
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 1فصل 
 هعزفی تَابع کاری سیستن

 ( ولیِ ػولىطزّب ثِ ٍسیلِ سیستن صَتی پٌل ثِ اؼالع وبضثط ضسبًسُ هی ضَز.1

 LCD( صفحِ  ًوبیطگط 2

( وس هطثَؼِ ضا زضیبفت Keypadظٍى ثیسین وِ ّط ظٍى هی تَاًس ثِ صَضت اتَهبتیه ٍ یب زستی )اظ ؼطیك  32( زاضای 3

 وٌس .

ضا هی تَاى اظ ؼطیك همبٍهتْبی ذبضخی وِ ثِ ظًٍْبی سیوی اتصبل هی یبیٌس  N.C  ٍN.Oظٍى سیوی وِ حبلتْبی  8( زاضای 4

 ثِ زست آٍضز .

 ٍ ّوچٌیي ًصت ظًگ ثیسین ٍ آغیط ثیسین  Remoteػسز  8( لبثلیت ًصت 5

 ( زاضای ظًٍْبی لبثل ثطًبهِ ضیعی :6

 لجل اظ ایٌىِ هحصَل ضٍاًِ ثبظاض ضَز ًَع آالضم ٍ هست ظهبى تأذیط ثطای ّط ظٍى تؼییي هی ضَز . 

 * ًىتِ : ایي هست ظهبى ثطای ّط ظٍى لبثل تغییط هی ثبضس .

 ( ًصت ٍسبیل ثیسین :7

ٍضیوَت ّبی ثیسین ثِ صَضت اتَهبتیه ٍ یب زستی ثِ زستگبُ هؼطفی هی ضَز ٍ وبضثط هی تَاًس ثِ ؼَض خساگبًِ زتىتَضّب 

 ّط وسام اظ آًْب ضا  حصف ٍ یب اظبفِ ًوبیس.

 ( : ضوبضُ ّبی زضیبفت اذؽبض تلفٌی ( ذػ تلفي )8

 ای زضیبفت پیبم ذصَصی ػسز ثط CMS  ٍ4ػسز ضوبضُ تلفي ثطای  2ضوبضُ تلفي ،  6لبثلیت شذیطُ وطزى 

 ( تٌظیوبت سبػت پٌل:9

 زاضای سبػت زاذلی وِ هی تَاى آى ضا ثطاسبس ظهبى هحلی هَضز ًظط تٌظین ًوَز .

 :(Event List)( ثبظثیٌی ٍظؼیت ػولىطز سیستن 10

 گعاضش پیبم  120لبثلیت ظجػ ٍ زضیبفت 

 Arm  ،Disarm، لؽؼی ذػ تلفي ، Anti-Tamper  ، Alarm Detectorثِ ػٌَاى هثبل زض صَضت ثطٍظ ّط یه اظ آالضم ّبی  

 ، ظؼف ثبؼطی ٍ ... ، گعاضش آى ضا ثِ وبضثط ًوبیص هی زّس .

 ( :  Password ( تٌظیوبت هطثَغ ثِ ولوِ ػجَض )11

بیس ثطای وبضثطاًی هی ثبضس وِ تٌظیوبت سیستن ضا اًدبم هی زٌّس ٍ پسَضز وبضثط ثطای افطازی وِ ث Administratorپسَضز 

 ٍ ... ضٍی سیستن اًدبم زٌّس . Disarmیب  Armػولىطزّبی هتساٍل 

 ضلوی ضا ثطای ذَز تؼییي وٌٌس.  6ٍ  5،   4( زض سیستن هطوعی هًَیتَض وبضثطاى هی تَاًٌس وسّبی 12

 ( تؼییي ًَع آالضم ثِ صَضت ذَزوبض:13

 سیستن ولیِ اؼالػبت هطثَغ ثِ ًَع آالضم ًوبیص زازُ هی  LCD ثؼس اظ ایي وِ آالضهی اتفبق افتبز ضٍی ًوبیطگط 

 ضَز.
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 ( سیستن وٌتطل اظ ضاُ زٍض:14

 ، ... . ًوَز. Arm  ،Disarmاظ ؼطیك تلفي هی تَاى اظ ضاُ زٍض سیستن ضا وٌتطل ًوَز ثِ ػٌَاى هثبل 

 ( ظس سطلت :15

 زض صَضت لؽغ سین زتىتَضّب ثِ ّط ػلت ٍ یب لؽغ ضسى ذػ تلفي آغیط ثِ صسا زض آهسُ ٍ اػالم سطلت هی ضَز. 

 : Anti-Tamper( سیستن 16

 زض صَضت خسا وطزى پٌل اظ هحل ًصت آغیط فَضاً ثِ صسا زض هی آیس ٍ پٌل اػالم سطلت هی وٌس.

 :  Arm/Disarm( ظهبى ثٌسی 18

 Arm/Disarmگطٍُ ظهبًی ثطای  4لبثلیت تٌظین 

 ( آغیط :19

پٌل زاضای آغیط زاذلی هی ثبضس ، ّوچٌیي لبثلیت اتصبل آغیط ثیسین ضا ًیع زاضز . وِ ّط زٍی آًْب ٌّگبم آالضم ثِ صسا زض  

 هی آیٌس .

20 )Follow-me number : 

 م صَتی اضسبل ًوبیس.ضوبضُ تلفي تب زض صَضت ثطٍظ آالضم پٌل پیغب 4لبثلیت تٌظین 

 ( لبثلیت تٌظین هیعاى ثلٌسی صسا  اظ ؼطیك ٍلَم پطت زستگبُ .21

 ( Time Real( لبثلیت هًَیتَض وطزى ذؽْبی ثیسین ٍ ثب سین ثِ صَضت لحظِ ثِ لحظِ  )22

 ( ػولىطز زضیبفت سیگٌبل تىطاض وٌٌسُ :23

زضیبفت ٍ تمَیت ًوَزُ  ثسیبض زٍضی لطاض زاضًس سیگٌبل آًْب اظ ؼطیك یه تىطاض وٌٌسُ هی تَاى زتىتَضّبیی ضا  وِ زض فبصلِ

 ٍ ثِ پٌل ضسبًس .

  Real Time( زاضای ًوبیطگط ّطساض ظؼف ثبؼطی ثِ صَضت 24

 ( لؽؼی ذػ ٍ اضسبل پیبم :25

پٌل هدبٍض زضیبفت هی وٌس ٍ ذػ تلفي ًیع لؽغ هی ثبضس پٌل ایي پیبم ضا ثِ  Armزض ٌّگبهی وِ پٌل پیبم آالضهی ضا زض حبلت 

 ( CMS زض صَضت استفبزُ اظ  ذَز اضسبل هی وٌس ٍ آى پٌل اظ ؼطیك ذَز پیبم ضا ثِ اپطاتَض زستگبُ اضسبل هی وٌس )

 ( تٌظین آغیط :26

 فؼبل ٍ یب غیط فؼبل ًوَز. Remote  ضٍی پٌل ٍ یب Emergencyهی تَاى آغیط زاذلی پٌل ضا ثطای زووِ 

 ( غیط فؼبل وطزى زستگبُ :27

گبم زضیبفت آالضم ٍ اػالم آغیط ثطای ایي وِ وبضثط ثتَاًس ٍاضز پٌل ضَز ٍ صسای آى ضا لؽغ وٌس الظم است وِ یه زض ٌّ

ضلوی)پسَضز وبضثط( ضا ٍاضز ًوبییس وِ خْت اهٌیت زستگبُ ٍ خلَگیطی اظ غیط فؼبل ضسى زستگبُ تَسػ افطاز  4پسَضز 

 غطیجِ هی ثبضس .

 ( ػولىطز هٌَی صَتی :28

ضا ضٍی پٌل فطبض زّیس ٍ ٌّگبهی وِ  "Return"ضٌیسُ هی ضَز ولیس  "Back"ضاٌّوبی صَتی ٌّگبهی وِ ولوِ زض هٌَی 

"Confirm" فطبض زّیس.  "#"ضٌیسُ هی ضَز ولیس 
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 آشٌایی با صفحِ کلید پٌل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power LED:  ٍِلتی وِ تغصیAC ایي  ثِ آى هتصل هی ثبضسLED  ضٍضي هی ضَز. ٍ ٌّگبهی وِ ایي تغصیِ لؽغ هی ضَز

 ّن ذبهَش هی ضَز . LEDایي 

AWAY ARM LED:  ًطبى زٌّسُ ٍظؼیت هسلح زض حبلتArm away  هی ثبضس ٍچطاؽARM   ضٍضي ثبلی هی هبًس . زض

 چطوه هی ظًس .  ARMچطاؽ Home Armحبلت 
Ready LED: 

 چطاؽ ضٍضي هی ثبضس . Disarmزض حبلت 

 ذبهَش هی ضَز . Armزض حبلت 

 چطوه هی ظًس. homeزض حبلت 

StatusLED: .زض صَضت ثطٍظ هطىل زض سین ثٌسی زتىتَضّب یب اضتجبغ ثیي ازٍات خبًجی ذبهَش هی گطزز 

AlarmLED:  زض حبلتAlarm . ضطٍع ثِ چطوه ظزى هی وٌس 

Record LED: .زض ٌّگبم ظجػ صسا ضٍضي هی ضَز 

 : Awayدکوِ

ضا  "The system is Arming"یب صفحِ پٌل ثفطبضیسسپس ضوب صسای  Remoteضٍی  Arm awayولیس هَضز ًظط ضا ثطای 

 ذَاّیس ضٌیس .زض ایي حبلت پٌل هسلح هی ضَز.

Disarm:  ِزووDisarm ضا ثط ضٍیRemote غیط  فطبض زازُ  یب اظ ؼطیك زازى پسَضز وبضثطی ثِ پٌل هی تَاى سیستن ضا

سپس  "system Disarmed"ضا ذَاّیس ضٌیس ٍ سیستن اػالم هی وٌس وِ  "Dee"ًوَز سپس ضوب صسای  (Disarm) هسلح

 وطزى ثب هَفمیت ثِ پبیبى هی ضسس . غیطهسلحػول 
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Home Arm: 

ٌل ضا پضٍی  " Home "فطبض زازُ ٍ یب ولیس  Remoteضٍی  پبییي  ضا ّوبًٌس ضىل Home Armولیس  اخطای ایي ػولثطای 

است ٍ ًیوِ هسلح ٍاضز ضسُ فؼبل ًوبییس پٌل اظ ذَز صسایی پرص هی وٌس وِ ًطبى زٌّسُ ایي است وِ سیستن ثِ حبلت 

 ًوبش زازُ هی ضَز . LCDایىَى آى ضٍی 
Panic: 

ثبًیِ پٌل  10ثبًیِ فطبض زّیس ثؼس اظ  سِثطای  ضا ضٍی پٌل Bypass فطبض زّیس ٍ یب ولیس Remoteضا ثط ضٍی  Panicزووِ 

 وطزى هی تَاًس ایي ػول ضا لغَ ًوبیس .  Disarmثب.ٍ وبضثطز  ضطٍع ثِ توبس ثب ضوبضُ ّبی تٌظین ضسُ ضٍی پٌل هی ًوبیٌس

BYPASS: .خْت اًدبم ثطذی اظ تٌظیوبت هَضز استفبزُ لطاض هی گیطز 

RETURN: خْت ذطٍج اظ هٌَّبی تٌظیوبت 

ENTER:  ٍضٍز ثِ هٌَّبخْت 

CHECK: /ثِ ثبال زض هٌَّب خْت حطوت خْت هطبّسُ لیست ضٍیسازّبی ثجت ضسُ زض پٌل 

UP:  ِهٌَّب زض ثبالخْت حطوت ث 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 : یکًَْای پٌلآدربارُ 
                       ولیسّبی ػولگط                     تَخِ                                   

  

          LCDصفحِ ًوبیص   اضبضُ گط            

  

 ًوبیطگط گفتبض
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 ًحَُ ًوایش هشکالت سٍى ّا :

 سًٍْای باسین:

"C" Zone+ :  اتصبل ثبظهطىل (Open Circuit) 

"O" Zone+ :  ُهطىل اتصبل وَتب(Short Circuit) 

 :سًٍْای بیسین

 Zone+ ضا ًوبیص هی زّسهطىل ظؼف ثبؼطی زتىتَضّب   : یکَى باطزیآ . 

"L" Zone+ : ِضا زاضززتىتَض ثیسین هطىل لؽغ اضتجبغ ثب پٌل  هؼٌی ایي هی ثبضس وِب . 

 

 :  LCDیکَى ّای رٍی هٌَی آ

 آیکَى هفَْم آیکَى هفَْم

  سٍى هجاس  ثبت سٌسَر جذیذ

  خطای قطؼی خط تلفي  غیز فؼال

  آالرم سزقت  ٍ در خاًِ بَدى فؼال

Arm away   آالرمPanic  

  کوک  آالرم 

  آالرم آتص  ٍلتاص هٌاسب باطزی

  ًطت گاس  ضؼف باطزی

  آالرم هخصَظ  

گشارش اطالػات 

 آالرم
 

 خطای ارتباط با هزکش

 

 

 تَجِ:

وِ هطثَغ ثِ ایي سطی ٍ ... PIR detector, magnetic contact,  Remoteبم توّب اظ وبضذبًِ  پٌل یِول ثؼس اظ ذبضج ضسى

 ثب پٌل سبظگبضی وبهل زاضًس. هی ثبضس Prellaاظ هحصَالت 
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 : ػولکزد دکوِ ّای پٌل

 تب ثِ تٌظیوبت سیستن ٍاضز ضَیس. ضا ٍاضز ًوبییس  Administrator (9876)پس پسَضز سثبًیِ ًگِ زاضیس،  سِثطای  ”*“زووِ 

ی وِ . ظهبً فطبض زّیسضا  RETURNٍ ثطای ذبضج ضسى ولیس هی ثبضس  ٍ تبییس Enterثِ هؼٌی  "#"ثطای ّط هٌَ فطبض زازى 

سپس ضوب هی تَاًیس ثب فطبض زازى ٌس ثِ ؼَض ّوعهبى هٌَی صَتی ضطٍع ثِ فؼبلیت هی و  ̨ثِ هٌَی اصلی ٍاضز هی ضَیس

گعیٌِ  ٍ پبییي لبزض ذَاّیس ثَز یب زووِ ثبال  ٍ . هثالً ثب فطبض زازى اػساز ولیس ثِ صساّبی پرص ضسُ اظ زستگبُ پبسد زّیس

 ضا اًتربة ًوبییس .ّبیی وِ هبیل ثِ فؼبل وطزى آى ّستیس 

زض غیط ایي صَضت تغییطات ثجت  ثجت ضسُ است اتوِ تغییط ثِ ایي هؼٌبست> ضٌیسُ ضس Setting Saveٍلتی وِ صسای =

 CHECKولیس  ̨خْت ثبظگطت ثِ هٌَی لجلی RETURN ولیس ̨خْت تبییس تغییطات ENTERزض تٌظیوبت هٌَّب ولیس  ًطسُ است .

ٍup .ثطای حطوت زض هٌَّب ثِ ثبال ٍ پبییي هَضز استفبزُ لطاضهی گیطًس 

  .هی ثبضس( اػساز ٍضٍزی یب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ Delete) پبن وطزىولیس =*> ثطای 

 

 : گشارش دّی پٌل
Power on/off : 

 "Back up"ثبؼطی  ٍلتبغ ىِظهبًی .ثِ ؼَض اتَهبتیه ٍاضز هساض هی ضَز Back upثبؼطی   AC̨ثِ ٌّگبم لؽغ ٍضٍزی تغصیِ  

 وبّص پیسا وٌس سیستن ثطای هحبفظت اظ ثبؼطی ّب ٍ زستگبُ ثِ ؼَض اتَهبتیه ذبهَش هی ضَز . 5.5Vهمساض ثِ 

    " قزار دىید .On" کلید پشت دستگاه را در حالت "Back Up": ثطای فؼبل ًوَزى ثبؼطی  ًکتِ هْن

 

 ٍ کٌتزل آى : ACقطغ تغذیِ 

هی ضَز ٍ پٌل گعاضش لؽغ ثَزى ضا ثِ  ذبهَشضٍی پٌل  POWER LEDلؽغ هی ثبضس چطاؽ   AC Power زض ظهبًی وِ

CMS  ِاضسبل هی ًوبیس ٍ ظهبًی وِ زٍثبضُ تغصیAC ثِ ٍصل هی ضَز پیبم ٍصل ضسى زٍثبضُ آى CMS . اػالم هی ضَز 

 

 گشارش هزبَط بِ ضؼف باطزی پطتیباى :

ووتط ضَز زض ایي ٌّگبم  6V.اگط ٍلتبغ ثبؼطی اظ  استفبزُ هی وٌس Back upز پٌل اظ ثبؼطی َلؽغ ض ACٌّگبهی وِ تغصیِ 

 .اضسبل هی وٌس  CMSپٌل یه پیبم هجٌی ثط ظؼف ثبؼطی ثِ 

 

 : ضؼف باطزی دتکتَرّا

ذَز ضا ثِ صَضت اتَهبتیه تست هی  زتىتَض ظهبًی وِ، ن اظ حس هؼوَل آى ووتط هی ضَزثبؼطی زتىتَض ثیسی ٍلتبغ ٍلتی وِ

وٌس یه سیگٌبل ثِ وٌتطل پٌل اضسبل هی ًوبیس ٍ وٌتطل پٌل یه پیبم صَتی پرص هی ًوبیس وِ ًطبى زٌّسُ ظؼف ثبؼطی 

 ًوبیص زازُ هی ضَز وِ ضبهل :  LCDضٍی آى زتىتَض هی ثبضس . ٍ خعئیبت

ثِ هؼٌی ایي  1619ثِ ػٌَاى هثبل  هی ثبضس .( 19ظؼف ثبؼطی ) ِ ّوطاُ وسطی ، ضوبضُ ظٍى هطثَؼِ، ثؼایىَى ظؼف ثب

 ثب ظؼف ثبؼطی هَاخِ هی ثبضس . 16است وِ ظٍى 

اضسبل هی ًوبیس ٍ ثِ ضوبضُ ّبی تٌظین ضسُ اؼالع هی زّس. وِ  CMSسیستن ّوچٌیي پیبهی هجٌی ثط ظؼف ثبؼطی ثِ 

 ثبؼطی ثبیس تؼَیط ضَز .
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 آالرم قطغ بَدى خط تلفي :

ثبًیِ آغیط پٌل فؼب ل ذَاّس ضس ٍ اػالم  15( ثبضس ثؼس اظ ARM) ذػ تلفي ثِ ّط ػلتی لؽغ گطزز ٍ پٌل زض حبلت هسلح اگط

 لؽؼی ذػ تلفي ذَاّس وطز.

ول ػتَلیس هی وٌس وِ گَیبی ایي است وِ ذػ تلفي لؽغ هی ثبضسٍ ایي  صساییپٌل یه  ثبًیِ 15ثؼس اظ  Disarmزض حبلت 

ضَز ایي ػول ثِ پبیبى ذَاّس ضسیس .  Disarmن ستسی یبهی ضَز . اگط ذػ زض ایي حبلت ٍصل ضَز ٍ  تىطاض ثبًیِ 60ثطای 

 . زلیمِ فؼبل ذَاّس ضس5ثِ هست زض غیط ایي صَضت آغیط 

 : هزاحل ػولکزد آالرم

 ( زتىتَضّب فؼبل هی ضًَس ٍ سیگٌبل آالضم ضا ثِ هطوع اضسبل هی ًوبیٌس .1

 اضسبل هی ضَز . CMS( اؼالػبت آالضم ثط 2

 ( پٌل ضطٍع ثِ ضوبضگیطی تلفي ّبی شذیطُ ضسُ زض حبفظِ ذَز هی وٌس.3

 

 :LCDًحَُ ًوایص آالرم بز رٍی 

وِ یه ظٍى  هی زٌّسًطبى  33-40ًطبى زٌّسُ ایي هی ثبضس وِ وسام ظٍى فؼبل ضسُ است، ػسز  LCDضوبضُ ضٍی  (1

 ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ظٍى ثیسین فؼبل ضسُ است .  1-32سیوی فؼبل ضسُ است ٍ ػسز 

 اتفبق افتبزُ است . Arm/Disarmثِ هؼٌی ایي هی ثبضس وِ ذػ تلفي لؽغ هی ثبضس ٍ یب  ”00“ػسز 

 آیىَى ضٍی صفحِ ًوبیص ًَع ٍ حبلت زستگبُ ضا ًطبى هی زّس . (2

 

 تٌظیوات سیستن :

 بزای ٍارد ضذى بِ هٌَی تٌظیوات : -

 ثاًیِ ًگِ داریذ 3 ِ هذت]*[ را ب دکوِ →Adminپسَرد  →[ #کلیذ تأییذ ]

 کز دى سیستن : Disarmبزای  -

 [ + پسَرد کاربز#]

ضوب ٍ ثِ هؼطفی ظیط هٌَّبی آى ثرص هی پطزاظزهٌَی صَتی پٌل ،هی ضَیس  لحظٌِّگبهی وِ ضوب ٍاضز ّط هٌَیی زض ّط 

ٍ سپس هی تَاى  ط هٌَی هطثَؼِ ضا اًتربة ًوبییس ٍ یب فطبض زازى ولیس اػساز ظی"up” ٍ"CHECK“هی تَاًیس اظ ؼطیك ولیس 

 . لغَ ًوبییستغییطات ضا اًدبم زازُ ٍ یب آى ضا 

 : کاربزدی دستَرات

 747410# :ذػ تلفي  لؽؼی غیط فؼبل ًوَزى وٌتطل

 747411 # :ذػ تلفيلؽؼی فؼبل ًوَزى وٌتطل  

 #747413:( Magnetic Contactغیط فؼبل ًوَزى ػولىطز سٌسَض هغٌبؼیسی )

  #747412  : (Magnetic Contactفؼبل ًوَزى ػولىطز سٌسَض هغٌبؼیسی )

 ال زض حبلت پیص فطض وبضذبًِ فؼبل هی ثبضٌس .تٌظیوبت ثب

 ثبضس . Disarm : ثطای اًدبم تغییطات زض سیستن حتوبً زستگبُ ثبیس زض حبلت ًکتِ هْن
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2فصل  
 ًصب ٍ سین بٌدی

 ًصب : -1

ّوبًؽَض وِ زض ضىل هطرص است ثطای ًصت پٌل ًیبظی ثِ ثبظ وطزى آى ًیست  تٌْب وبفی است هطاحل ظیط ضا هؽبثك ضىل 

 زًجبل ًوبییس.

a: ثطاوت پطت پٌل ضا اظ ضٍی آى ذبضج ًوَزُ ّوبًٌس ضىل ظیط ) 

 

 

 اوت آظاز ضَز :طث بتّوبًٌس ضىل ًطبى زازُ ضسُ ثىطیس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bضا ثط ضٍی زیَاض ػالهت گصاضی ًوَزُ ، ٍ ثب استفبزُ اظ زضیل آى ضا سَضاخ ًوبییس ٍ ثطاوت ضا تَسػ  چ( خبی سَضاذْبی پی

 پیچ ثِ زیَاض هحىن ًوبییس .
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 سین بٌدی : -2

 سیوْبی ٍ ٍسبیل ذبضخی وِ ٍاضز پٌل هی ضًَس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًصب دتکتَرّا : -3

(a دتکتَرّای سیوی(Wired):  

اگط ( ًصت ضًَس. ایي ظٍى ّب ثِ صَضت پیص فطض غیط فؼبل هی ثبضٌس. 40~33ایي زتىتَضّب ثبیس زض ظٍى ّبی سیوی)

لسوت تٌظیوبت  5ًحَُ فؼبل سبظی زض فصل س .ثبیس آًْب ضا فؼبل ًوبیوبضثط ًیبظ ثِ استفبزُ اظ ایي ظًٍْب زاضتِ ثبضس اثتسا 

(هتصل ًوبییسٍ 40الی33ٍ یىی اظ ظٍى ّب) com(GND)ظٍى ّب تَظیح زازُ ذَاّس ضس.ذطٍخی زتىتَض سیوی ضا ثیي پبیِ 

خْت اتصبل  NCٍNOثَزى زتىتَض  زض خبی ذَز لطاض زّیس.زض ظیط زٍ ضٍش NC/NOهمبٍهت اًتْبی ذػ ضا ثب تَخِ ثِ 

 ازُ ضسُ است.زتىتَضّب ًوبیص ز
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b )دتکتَرّای بیسین(wireless) : 

 ̨تَظیح زازُ ضسُ است ىتَضّب تّوبًگًَِ وِ زض ضاٌّوبی ز( ثجت ضًَس .32~1ایي زتىتَضّب ثبیس زض ظٍى ّبی ثیسین پٌل)

ضَیس وِ طزُ ٍ هؽوئي ـَضّب ضا تست وـل زتىتـؽفبً ثِ ؼَض وبهـاظ پٌل ًصت ضًَس . ل 150mثبیس زض ًبحیِ ای زض فبصلِ 

 بض هی وٌٌس .ـآًْب زض حبلت ًطهبل ثِ ؼَض وبهل ثب پٌل و

c: تَاى پٌل ) 

ضا ثِ زتىتَضّب ثسّس . ثیطتطیي خطیبًی وِ وٌتطل پٌل هی تَاًس ثِ  100mAثبى طٍ خ 12Vوٌتطل پٌل هی تَاًس ٍلتبغ 

 هی ثبضس . 100mAزتىتَضّبی سیوی ثسّس 

 ثطای آى استفبزُ ًوَز . Back upفطاتط ًطٍیس. زض غیط ایي صَضت ثبیس ثبؼطی  100mAّطگع اظ هطظ 

dػولکزد تکزار کٌٌذُ بیسین )(Repeater) : 

اظ پٌل لطاض زاضز یب هحیػ ثستِ ای اؼطاف آى ٍخَز زاضز وِ اهىبى ضسیسى سیگٌبل زتىتَض ثِ  تطٍلتی وِ زتىتَض ذیلی زٍض 

 تىطاض وٌٌسُ ثطای ضسبًسى سیگٌبل زتىتَض ثِ پٌل استفبزُ وٌیس .ضٍش ًصت ضوب هی تَاًیس اظ   ̨س یپٌل ضا ًوی زّ
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 3فصل 
 ًصب ٍ عولکزد آساى 

 

     تٌظیوات پیش فزض کارخاًِ :-1
آٍضزُ ضسُ است وِ ضوب هی تَاًیس آًْب ضا ثِ زلرَاُ ذَز تغییط  PEL - 10ثطای پٌل  زض ظیط تٌظیوبت پیص فطض وبضذبًِ

 زّیس :

 9876:  (Administrator هسیط)زضپسَ (1

 1234: (userوبضثط) پسَضز( 2

 ثبًیِ 10:  ( تبذیط ٍضٍز ٍ ذطٍج3

 ثبًیِ Monitoring  : 20( ظهبى 4

 زفؼ5ِ:  ش ثطای ضوبضُ گیطی ثب ثیطٍى( تؼساز زفؼبت تال5

ضا ثِ صَضت  تلفيپٌل   ّفتنًگ ظتب پٌل ثِ صَضت اتَهبتیه خَاة زّس . )ثؼس اظ  پٌل ظًگ هی ذَضز( تؼساز زفؼبتی وِ 6

 زفؼِ 7:(اتَهبتیه خَاة هی زّس .

 چه هی ضَز . ئن( لؽؼی ذػ تلفي ثِ صَضت زا7

 زض حبلت پیص فطض  Arm/Disarmثطای ػول  CMS( اضسبل پیبم ثِ 8

 ثِ صَضت پیص فطض غیط فؼبل است . ، ثِ صَضت ظهبى ثٌسی ضسُ  Arm/Disarmاًدبم ػول (9

 ْبی ظیط ثِ صسا زض هی آیس :تبلحآغیط زض  ( 10

 ... آالضم سطلت ، آالضم آتص سَظی ، آالضم ًسطت گبظ 

 . تَسػ وبضثط تؼییي هی ضَزًَع آالضم  ًىتِ :

 ذبلی است .( ّوِ ضوبضُ تلفي ّب ٍ وسّبی وبضثطی ثِ صَضت پیص فطض 11

 ثی صسا هی ثبضس . Panicآغیط ثطای ظٍى ( 12

 ّب غیط فؼبل هی ثبضٌس . Zoneظٍى سیوی هی ثبضس ٍ ّوِ  40-33( ظٍى 13

( ظٍى ّب زض حبلت پیص فطض وبضذبًِ ثِ صَضت ظیط تٌظین ضسُ اًس 14

 وِ وبضثط هی تَاًس ثِ زلرَاُ تغییط زّس:
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 :کاری ّای هتفاٍت عولکزد سٍى ّا در حالت-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergency/Gas/Fire Zone: سبػتِ هی ثبضٌس ٍ زض ّط ضطایؽی فؼبل ّستٌس. 24ایي ظٍى ّب ثِ صَضت 

 فؼبل تٌظین ضًَس. ( یب غیطMUTEثِ ّیچ ػٌَاى تَصیِ ًوی ضَز وِ ایي ظٍى ّب ثط ضٍی حبلت ثی صسا) تَجِ:

BY PASS :.زض ایي حبلت ظٍى ثِ صَضت غیط فؼبل زض هی آیس 

PERIMETER:  اگط توبیل زاضیس زض صَضت حعَض زض هٌعل زتىتَضّبی زاذل هحیػ ذبًِ غیط فؼبل ٍ زتىتَضّبی پیطاهَى

ی ضا ثطضٍی ظٍى ثب حبلت هحیػ هٌعل ضوب هبًٌس ضاّطٍّب یب زض ٍضٍزی ّوچٌبى فؼبل ثبضٌس هی تَاًیس زتىتَضّبی ثیطًٍ

PERIMETER ٍزتىتَضّبی زاذل هٌعل ضا ثط ضٍی ظًٍی ثب حبلتBurglar   تٌظین ًوبییس ٍ پٌل ضا ثط ضٍی حبلتHOME 

 لطاضزّیس.

Delay Zone : ظٍىDelay  تب ظهبى وبفی خْت  فؼبل ٍ غیط فؼبل وطزى پٌل  ٍضٍز ٍ ذطٍج هی ثبضسًبحیِ زض ّویطِ ثطای

 ضیوَت( ثِ وبضثط زازُ ضَز.)زض صَضت ًساضتي 

زض صَضت ًصت آغیط ثیسن زٍؼطفِ اذؽبضّبی هطثَغ ثِ ایي آغیط ثب هی ثبضس .ؼطفِ ی آغیط ثیسین زٍ اثط 41ظٍى  ًکتِ :

 ثِ اؼالع وبضثط هی ضسس. 41ػالهت ظٍى 

 

 : (Event) ثبت اتفاقات ٍ بزرسی آى-3

ٍ ... ٍ  Disarm/Armتوبم اػوبل اًدبم ضسُ ضٍی پٌل اظ لجیل 

 ضَز . هی اؼالػبت هطثَغ ثِ آًْب هی تَاًس ثط ضٍی پٌل ثجت

ّب ضا ثِ تطتیت ضٍیسازتب ثتَاًیس ضا ثفطبضیس > ENTERزووِ =

 .سٌیتبضید ٍ ظهبى ته ته چه و

آالضم زض ظٍى پٌدن زض PERIMETER ZONEثِ ػٌَاى هثبل 

 .اتفبق افتبزُ است 2009سَم آٍضیل  8:30سبػت 

 

 

 

ARM HOME DISARM 
 

 ٍضؼیت    

 ًَع سٍى                          

 (غیز فؼال)  BY PASS غیز فؼال غیز فؼال غیز فؼال

 (تاخیزی) DELAY غیز فؼال فؼال فؼال

 (پیزاهًَی) PERIMETER غیز فؼال فؼال فؼال

 (دسدی) Burglar غیز فؼال غیز فؼال فؼال

 (اضطزاری)Emergency فؼال فؼال فؼال

 (آتص)  Fire فؼال فؼال فؼال

 (گاس ) Gas فؼال فؼال فؼال
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 زازى ّط یه اظ ضٍیسازّبی ظیط وس هطثَغ ثِ آى زض لیست ضٍیسازّب ثجت ذَاّس ضس.زض صَضت ضخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  دیاگزام ًحَُ ػولکزد آالرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( زتىتَضّب فؼبل هی ضًَس ٍ سیگٌبل آالضم ضا ثِ هطوع اضسبل هی ًوبیٌس .1

 اضسبل هی ضَز . CMS( اؼالػبت آالضم ثط 2

 ( پٌل ضطٍع ثِ ضوبضگیطی تلفي ّبی شذیطُ ضسُ زض حبفظِ ذَز هی وٌس.3

 

 ضٍیساز event وس هطثَؼِ

01 Delay zone ظٍى تبذیطی تحطیه ضسُ است 

02 Perimeter zone ظٍى پیطاهًَی تحطیه ضسُ است 

03 Burglar zone ظٍى زظزی تحطیه ضسُ است 

04 Emergency zone  تحطیه ضسُ استظٍى اظؽطاضی 

05 Fire alarm zone ظٍى آتص تحطیه ضسُ است 

06 Gas alarm zone ظٍم زٍز تحطیه ضسُ است 

07 Anti-tamper zone ِزووtamper تحطیه ضسُ است 

08 Disarm پٌل غیط هسلح  ضسُ است 

09 Arm پٌل هسلح  ضسُ است 

10 Home arm پٌل ًیوِ هسلح ضسُ است 
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 4فصل 
 : کاربزیتٌظیوات 

 با ٍارد کزدى پسَرد کابز بِ تٌظیوات سیز دستزسی داضتِ باضذ. کابز هی تَاًذ

 

 

 تٌظیوات ساػت ٍ تاریخ-1

 تٌظیوات پسَرد-2

 افت اخطار تلفٌیتٌظیوات دری-3

 تٌظیوات هزبَط بِ سٍى ّا-6

 

 

 

 ًحَُ تٌظین ساعت ٍتاریخ :-1

 ثاًیِ 3بِ هذت +[*]+پسَرد کاربز                                                 1#+[Bypass]اثتسا وس ضٍثطٍ ضا ٍاضز ًوبییس:     

 

 .سبػت ٍزلیمِ ضا ٍاضز ًوبییس،ضٍظ  ،هبُ ،سپس ثِ تطتیت سبل

 تٌظین پسَرد کاربز:         -2

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[+کاربز پسَرد+ 2#+[Bypass]پسَرد جذیذ      #                                                                         

 

 تٌظیوات دریافت اخطار تلفٌی:-3

 ثاًیِ 3بِ هذت +[*]+پسَرد کاربز 3#1#+[Bypass]ضوارُ تلفي اٍل#                                                        

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[+کاربز پسَرد+ 3#2#+[Bypass]دٍم تلفي ضوارُ#                                                                   

 ضوبضُ تلفي زیگط ضا ٍاضز هی ًوبیین. 2ثِ ّویي تطتیت 

 

 تٌظیوات هزبَط بِ سٍى ّا:-4

 زض ایي ثرص هی تَاى ّط یه اظ ظٍى ّب ضا فؼبل یب غیط فؼبل وطز.

 ثاًیِ 3بِ هذت +[*]+پسَرد کاربز 6#+[Bypass]ضوارُ سٍى هَرد ًظز#                                       #1فؼبل وطزى ظٍى

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[+کاربز پسَرد+ 6#+[Bypass]ًظز هَرد سٍى ضوارُ#                                 #0غیط فؼبل وطزى ظٍى
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 5فصل 
 : تٌظیوات هدیزیتی

 . َیستٌظیوبت زستگبُ ضهٌَی تب ٍاضز ضا ٍاضز ًوبییس   (9876هسیط)سپس پسَضز ولیس =*> ضا ثطای سِ ثبًیِ ًگْساضیس 

> آى ضا تأییس ًوبیس . اگط وبضثط ًرَاّس تغییطات اًدبم #وبضثط هی تَاًس تٌظیوبت هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ ثب ولیس=

ثؼس اظ ایي صفحِ ًوبیص ثِ هٌَی  . بظ گطززٍ ثِ هٌَی لجلی ث فطبض زّس> ضا RETURNضسُ ضا تأییس ًوبییس هی تَاًس ولیس =

ضا ثطای ذطٍج Returnیسلتٌظیوبت و ِلجلی ثبظ هی گطزز ٍ وبضثط هی تَاًس تٌظیوبت خسیس ضا اػوبل ًوبیس . ثؼس اظ اًدبم ولی

 فطبض زّیس .

 َهبتیه ذبضج هی ضَز . زلیمِ ّیچ ػولی اًدبم ًطَز زستگبُ ثِ ؼَض ات 5اگط ثِ هست 

 

 تٌظیوات در هٌَی اصلی :

ًس . غییط ًسّیس زض زستگبُ ثبلی هی هبتٌظیوبت هطثَغ ثِ زستگبُ ضا هی تَاى اظ ضٍش ظیط اًدبم زاز ٍ تب ظهبًی وِ آًْب ضا ت

    =*> ضا ثطای سِ ثبًیِ فطبض زّیس ٍ سپس وس ضٍثطٍ ضا ٍاضز ًوبییس:زووِ 

 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #                                         

                                               وس ضٍثطٍ ضا ٍاضز ًوبییس: ًصب ٍسایل بیسین ثطای هثبل خْت زستطسی ثِ 

 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #5#

 

 تغییط پسَضز -1

   تٌظین ایستگبُ هطوع وٌتطل  -2

   اذؽبضتٌظین ضوبضُ تلفي زضیبفت  -3

   تٌظیوبت سیستوی  -4

 ًصت ٍسبیل ثیسین -5

 تٌظیوبت ظًٍْب -6

 Arm/Disarmتٌظین ظهبى  -7

 ًگْساضی سیستن -8
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 :پسَرد تغییز( 1

 هی ثبضس . "Administrator passwordَ" پسَضز هسیط ٍ "user password"پسَضز وبضثط زٍ لسوت پسَضز ضبهل 

"user password"  تَاًبییزاضایDisarm وِ ثِ صَضت ولیس ثط ضٍی  ًدبم ػولیبتیابوطزى سیستن است یRemote  لطاض

 زازُ ضسُ است .

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

"َAdministrator password" لؽفبً سؼی وٌیس  وِ ثطای اًدبم تٌظیوبت پٌل هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز.زی هی ثبضس ضَپس

 ایي پسَضز ضا فطاهَش ًىٌیس ٍگطًِ لبزض ثِ هسیطیت سیستن ًوی ثبضیس .

 

 :               خْت تغییط پسَضز هسیط اظ زستَض ضٍثطٍض استفبزُ ًوبییس

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #1#1#پسَرد جذیذ #                       

                                   استفبزُ ًوبییس:خْت تغییط پسَضز وبضثط اظ زستَض ضٍثطٍ 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #1#2#پسَرد جذیذ#       

 

 .لبثلیت استفبزُ اظ ایي هٌَ زض حبل حبظط زضایطاى ٍخَز ًساضز :(CMS)هزکشکٌتزل ایستگاُ تٌظین (2

 :تٌظیوات شوارُ تلفٌْا (3

ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زض ایي هٌَ توبس هیگیطز. خْت زستطسی  ̨پٌل خْت ثطلطاضی توبس ثب وبضثطاى زض هَالغ ظطٍضی 

 ثِ ایي هٌَ زستَض ظیط ضا ٍاضز ًوبییس:

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+#                                                                                                                   3#

ضوبضُ تلفي هَضز  سپس  ̨ ضا ثفطبضیس#وٌیس ٍ ولیسرص ُ تلفي هَضز ًظط ضا هطضوبضهحل  ، 4تب  1سپس ثب ٍاضز وطزى ػسز

  ثفطبضیس.ضا خْت تبییس #ًظط ضا ٍاضز وطزُ ٍ زض اًتْب ولیس
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 اٍلیي ضوبضُ تلفي -1

 زٍهیي  ضوبضُ تلفي-2

 تلفيسَهیي ضوبضُ -3

 چْبضهیي ضوبضُ تلفي-4

 

 

 

 

 

 

 صَضت ًوبزیيثِ  ػٌَاى اٍلیي ضوبضُ تلفي ثِ (557620) زض ظیط یه ًوًَِ ثطای ٍاضز ًوَزى ضوبضُ تلفي

 :آٍضزُ ضسُ است 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ 3#1#557620##

 :د ٍ ًحَُ دریافت پیام اس طزف پٌلعولکز

ًوبیص  LCDی ضٍ آالضم هی وٌس ٍ ضوبضُ ظٍى ٍ ًَع آالضم ضا ثط ایدبز ٍثِ ٌّگبم ػولىطز ّط یه اظ زتىتَضّب پٌل فؼبل ضسُ 

 ًطَز ضطٍع ثِ توبس ثب ضوبضّبی شذیطُ ضسُ زض حبفظِ ذَز هی وٌس. DISARMاگط زض ایي حیي پٌل هی زّس.

هی تَاًس ثب ٍاضز وطزى ضهع وبضثط ٍ ّط  ػ ضسُ ضا هی ضٌَز ٍ سپسپیغبم اظ پیص ظج وبضثط اثتسا ٌّگبم زضیبفت توبس تلفٌی

 ضز هتٌبظط ثب آى ضوبضُ زستطسی پیسا وٌس. یه اظ ضوبضُ ّبی ظیط ثِ ػوله

 

 غیطغیط فؼبل وطزى آ-1

 چه وطزى ظٍى فؼبل ضسُ-2

  ضٌَز صسای هحیػ-3

 غیط هسلح وطزى پٌل-4

 هسلح وطزى پٌل-5

 فؼبل وطزى آغیط-6

 ظجػ ضسُپرص صسای -7

 لؽغ اضتجبغ تلفٌی-0
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 :کٌتزل اس طزیق تلفي

وبضثط هی تَاًس اظ ؼطیك تلفي پٌل ضا وٌتطل ًوبیس . ثؼس اظ توبم ضسى تؼساز زفؼبت ظًگ ذَضزى زستگبُ )ایي همساض زض 

ضسُ ٍ هی تَاًس  هٌَّبپس اظ آى ٍاضز   ̨وبضثط ضا هی ذَاّس  ضلوی 4تٌظیوبت لبثل تغییط هی ثبضس(. زستگبُ اظضوب پسَضز 

 ثب تَخِ ثِ ضاٌّوبیی ّبی زستگبُ اػوبل هَضز ًظط ذَز ضا اًدبم زّیس .

 

 هسلح وطزى پٌل-1

 غیط هسلح وطزى پٌل-2

 زضذَاست گعاضش ٍظؼیت پٌل-3

 ضٌَز صسای هحیػ -4

  لؽغ اضتجبغ تلفٌی-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تٌظیوات سیستن( 4

ضا ثفطبضیس ، حبل ٍاضز هٌَی  4ػسز> ضا ٍاضز ًوبییس پس اظ آى #9876سِ ثبًیِ ًگِ زاضیس سپس پسَضز = ثِ هستزووِ =*> ضا 

 اصلی تٌظیوبت هی ضَیس وِ ثِ صَضت ظیط هی ثبضس :

 

 تٌظیوبت سبػت -1

 یتٌظیوبت هطثَغ ثِ تأذیط ٍضٍز -2

 یِ تأذیط ذطٍخثتٌظیوبت هطثَغ  -3

 تٌظین ظهبى آغیط -4

 تلفي زفؼبت ظًگ ذَضزى تٌظین تؼساز -5

 زتىتَض ّب صحت اضتجبغتست  -6

  CMSتٌظین تست صحت اضتجبغ ثب  -7

 ARM/DISARMتٌظین افىت صَتی خْت  -8

 CMSثِ  تٌظیوبت هطثَغ ثِ اضسبل گعاضش -9
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          (  تٌظیوات ساػت:4-1

 ثبًیِ =*> 3ثطای   →Adminپسَضز  →>#= >4= >#= →>1= >#= →=سبل> →=هبُ>→=ضٍظ> →=سبػت> →>زلیمِ= →>#=

 َضت ظیط ػول هی وٌینصثِ  20:09زض سبػت  2009سبل  juneثطای تٌظین سبػت اصلی زستگبُ ثِ ػٌَاى هثبل ثط ضٍی اٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٍرٍدی ( تٌظین تأخیز4-2

زتىتَضّب  ثِ تٌظین ایي ظهبى اظ ایي ثبثت هی ثبضس تب وبضثط)فطز هدبظ( ظهبى وبفی خْت ٍضٍز ثِ هحسٍزُ تحت پَضص 

ثبًیِ ثجت ضَز ثِ هحط  0هٌظَض غیط هسلح وطزى پٌل ضا زاضتِ ثبضس.)زض صَضت ّوطاُ ًساضتي ضیوَت(اگط ایي ظهبى

 ٍ ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز. فؼبل ضسُپٌل  ˛ٍضٍز ثِ هحسٍزُ تحت پَضص

 آٍضزُ ضسُ است .ثبًیِ 9ایي ظهبى ثطای ثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط ًحَُ تٌظین 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #009#2#4#
 ثبًیِ لبثل تٌظین هی ثبضس. 255ایي ظهبى حساوثط تب ضلوی ٍاضز ضَز. 3تَخِ: ظهبى ثبیس ثِ صَضت 

 تَخِ: ایي تبذیط ظهبًی تٌْب ثط ضٍی ظٍى تبذیطی اػوبل هی ضَز.

 

 :خزٍجیتٌظین تأخیز (4-3

 10هست ظهبى پیص فطض وِ ستن ٍلت زاضز تب هحل ضا تطن ًوبیسوطزى سی Armهست ظهبًی هی ثبضس وِ وبضثط پس اظ 

 ثبًیِ آٍضزُ ضسُ است .9ثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط ًحَُ تٌظین ایي ظهبى ثطای  ثبًیِ هی ثبضس .

 لبثل تٌظین هی ثبضس.ثبًیِ  255ایي ظهبى حساوثط تب  ضلوی ٍاضز ضَز. 3تَخِ: ظهبى ثبیس ثِ صَضت 

 زظزی ٍ تبذیطی اػوبل هی ضَز.  ̨تَخِ: ایي تبذیط ظهبًی ثط ضٍی ظٍى ّبی پیطاهًَی

 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #009#3#4#

 :( تٌظین سهاى آصیز4-4

 هی ثبضس(  زلیمِ 5)همساض پیص فطض  هی هبًسفؼبل   ،وِ آغیط پٌل پس اظ فؼبل ضسى هست ظهبًی هی ثبضس 

تٌظین زلیمِ  15تٌظین ضسُ است )پیطٌْبز هی ضَز ایي همساض ضا ثیطتط اظ  زلیمِ 15زض ظیط ایي همساض ضٍی  لػٌَاى هثبثِ 

 زلیمِ لبثل تٌظین هی ثبضس. 30هست ظهبى ثبیس ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز ضَز ٍ حساوثط تب  ًىٌیس(.

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #4#4#هذت سهاى هَرد ًظز#
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 :خَردى پٌل جْت کٌتزل اس راُ دٍرسًگ ( تؼذاد دفؼات 4-5

 وبضثط ثِ هٌَی وٌتطل پٌل هی ثبضس. ثطلطاضی اضتجبغ ٍ زستطسی تؼساز زفؼبت ظًگ ذَضزى پٌل خْت

 همساض ثبیس ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز ضَز.هطتجِ تٌظین ضسُ است . 8ثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط ایي همساض ثطای 

 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ #4#5#تؼذاد دفؼات سًگ #

 

 

 

 

 

 وٌتطل اظ ضاُ زٍض غیط فؼبل هی ضَز. 0تَخِ:زض صَضت تٌظین ػسز 

 :هذت سهاى تست دتکتَرّا( تٌظین 4-6

هی  00ِ همساض پیص فطض آى وزتىتَضّب ضا ثطضسی هی وٌس  صحت اضتجبغ ثبهست ظهبًی هی ثبضس وِ پٌل ثِ ؼَض هطتت 

 ایي لبثلیت غیط فؼبل هیگطزز. 00زض صَضت ٍاضز وطزى همساض ثبضس .

صحت اضتجبغ  سبػت یه ثبض 18ثٌبثطایي پٌل ّط ˛سبػت تٌظین هی وٌین  18ضا ضٍی همساض همساض  ایي ثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط

 زتىتَضّب ضا چه هی وٌس . ثب

 سبػت ثبضس . 24تب  0ایي همساض هی تَاًس ثیي 

 ًسّیس . لطاض  سبػت 4همساض ضا ووتط اظ پیطٌْبز هی ضَز وِ ایي 
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 :CMSتٌظین تست صحت ارتباط با ( 4-7

ثطضسی ٍ صحت آى ضا چه هی وٌس . همساض پیص فطض  CMSهست ظهبًی هی ثبضس وِ پٌل ثِ ؼَض هطتت اضتجبغ ذَز ضا ثب 

 هی ثبضس . 00آى 

 

سبػت  4ثِ ػٌَاى هثبل ایي همساض ضا ثطای 

 ًوبیین .تٌظین هی 

 

 

 

 :ARM/DISARMتٌظین افکت صَتی جْت ( 4-8

زض ایي حبلت ثِ ٌّگبم هسلح ٍ غیط  .ثط ضٍی پٌل تٌظین وطز Arm/Disarm افىت صَتی ضا ثِ هٌظَض اظ ایي ؼطیك هی تَاى 

 . ضَزصسایی پرص ًوی حبلت پیص فطض ͵اظ پٌل خْت تبییس ػولیبت پرص هیگطزز  یهسلح وطزى پٌل صسای

 تٌظین هی ضَز . ثسٍى صساثط ضٍی  Arm/Disarmثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط صسای 

 

 ثسٍى صسا -1

 صسای وَتبُ -2

 

 

 

 

 

 :CMSبِ  تٌظیوات هزبَط بِ ارسال گشارش( 4-9

 اظ ایي ؼطیك فؼبل هی ضَز . CMSثِ  Arm/Disarmتٌظین اضسبل یب ػسم اضسبل گعاضش 

 ضا تٌظین هی ًوبیین .  CMSثِ  Arm/Disarmثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط اضسبل گعاضش 

 

 گعاضش اضسبل ًطَز . -1

 گعاضش اضسبل ضَز . -2
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 :ًحَُ هعزفی ٍسایل بیسین( 5

 زستَض ظیط ضا خْت زستطسی ثِ هٌَی ثجت ازٍات ثیسین ٍاضز ًوبییس:

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+ 5##

 ضیوَتهؼطفی  -1

 زتىتَضهؼطفی  -2

 ضیوَتٍاضز ًوَزى وس  -3

 زتىتَضٍاضز ًوَزى وس  -4

 ضیوَتپبن وطزى  -5

 زتىتَضپبن وطزى  -6

 هؼطفی ًوَزى آغیط ثیسین  -7

 

 :Remoteٍ حذف  ثبت( 5-1

 خْت تحطیه ضیوَت وبفیست زووِ ای ضا ثط ضٍی آى ثفطبضیس.ػسز ضیوَت ضا هی تَاًیس زض ایي پٌل ثجت ًوبییس. 8ضوب تب

 

(a  :̨ظیط ثؼس اظ ٍاضز وطزى وس هؽبثك زستَضهعزفی اتَهاتیک ( ضیوَت ضا ثِ ٍسیلِ یىی اظ زووِ ّبی آى فؼبلTriggerًوبییس)  ٍ

 .ظط پیغبم هَفمیت آهیع ثَزى ثجت ثوبًیسهٌت

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#1#( 8~1ضوارُ ریوَت هَرد ًظز)#تحزیک ریوَت#

 هؼطفی هی ًوبیین  ضا 3ضوبضُ  Remoteثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط 

 

 

 

 

 

 

(b هعزفی بِ صَرت دستی: 

 .ثٌوبییس ضلوی پطت ضیوَت ضا ٍاضز  9ٍ وس ضٍثط زستَضهؽبثك 

 
 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#3#(8~1ضوارُ ریوَت هَرد ًظز)#رقوی پطت ریوَت  9کذ #

 

 

 

 

 

 



    

25 
 

 

(c  ریوَتحذف: 
 .ًوبییس  (ضا ٍاضز8تب 1َت هَضز ًظط ضا )ضوبضُ ضیو

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#5#(8~1ضوارُ ریوَت هَرد ًظز)#

 ثِ خبی ضوبضُ ضیوَت توبهی ضیوَت ّبی ثجت ضسُ زض پٌل حصف هیگطزز. 0ثب ٍاضز وطزى ػسز 

 3ضوبضُ  Remoteحصف ًوَزى  هثبل:

 

 

 

 

 

 : Detectorٍ حذف  ثبت( 5-2

a) َتیکهاهعزفی ات:  
توبیل زاضین زتىتَض زض آى ثجت  وِ ضا (32~1)اثتسا ثبیس ضوبضُ ظًٍی  ̨ثیسین پس اظ ٍضٍز ثِ هٌَی ثجتخْت ثجت زتىتَضّبی 

آى یب فؼبل وطزى آى تحطیه ًوبیین تب وس ضٌبسبیی ذَز ضا   tamperگطزز ضا ٍاضز ًوبیین ٍ سپس زتىتَض ضا ثِ ٍسیلِ ولیس 

ضوبضُ ظٍى  lcdاظ پٌل پرص هیگطزز ٍ ثط ضٍی  beepپٌل صسایزض صَضت زضیبفت صحیح وس تَسػ  ثِ پٌل اضسبل ًوبیس .

 ضا ثفطبضیس. returnخْت ذطٍج اظ هٌَ ولیس ثؼسی ًوبیص زازُ هی ضَز.

 

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#2#(32~1ضوارُ سٍى هَرد ًظز)#تحزیک دتکتَر

 

 : ثبضس هؼطفی هی وٌین.وِ یه ظٍى ثیسین هی 16ضوبضُ ضا زضظٍى  یثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط زتىتَض

 

 
 
 

 

 

b )هعزفی دستی: 

 ضلوی پطت زتىتَض ضا ثِ صَضت زستی ٍاضز هیٌوبیین. 9ضوبضُ سطیبل 

 

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#4#(32~1ضوارُ سٍى هَرد ًظز)#رقوی پطت دتکتَر 9کذ #
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c) حذف دتکتَر: 

 ضسُ ضا حصف ًوبییس:ثب استفبزُ اظ زستَض ظیط هی تَاًیس زتىتَض ثجت 
 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#6#(32~1ضوارُ سٍى هَرد ًظز)##

 # را بفشارید.پس اظ ٍاضز وطزى ضوبضُ ظٍى هَضز ًظط زٍ ثبض ثبیس ولیستَخِ: 

 بو جای شماره سون تمامی دتکتور ىای ثبت شده در پنل حذف می گزدد. 00با وارد کزدن 

 

 :( هؼزفی آصیز بیسین5-3

ضٍی ط ث)ثِ ضاٌّوبی زاذل خؼجِ آغیط هطاخؼِ ضَز(  هَخَز  triggerآغیط ضا ثب فطبض زازى زووِ  ̨ظیطپس اظ ٍاضز وطزى وس 

 هبًین. هی  ENROLL SUCCESSFULLYآى تحطیه وطزُ ٍ هٌتظط ضٌیسى پیغبم 

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #5#7#تحزیک آصیز

 

 

 

 

 

 

 :تٌظیوات سًٍْا( 6

 تؼییي ًحَُ ػولىطز ّط ظٍى اظ زستَض ظیط استفبزُ ًوبییس.ثِ هٌظَض 

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #6#1#(40~1ضوارُ سٍى هَرد ًظز)#(~80کذ ًحَُ ػولکزد)#

                                 
 ػولىطز وس ػولىطز وس

 ظٍى آتص                       5 غیط فؼبل وطزى ظٍى              0

 ظٍى گبظ                 6 ظٍى تبذیطی             1

 ظٍى ولیس                     7 ظٍى پیطاهًَی                 2

 ظٍى ظًگ زض 8 ظٍى زظزی 3

   ظٍى اظؽطاضی         4

                 

 ثِ هٌظَض تؼییي ًَع آغیط ّط ظٍى اظ زستَض ظیط استفبزُ ًوبییس:
 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #6#2#(40~1سٍى هَرد ًظز)ضوارُ #آصیزکذ#

 
 ًَع آغیط وس آغیط   ًحَُ ػولىطز

 Pedal point 1 آغیطهتٌبٍة

 Pulse tone 2 آغیطهٌمؽغ

 mute 3 ثی صسا
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 تٌظین هی ًوبیین.2ٍ ًَع آغیط ضا زض حبلت هٌمؽغ;Burglar;3ضا زض حبلت  32ثطای هثبل زض ظیط ظٍى ضوبضُ 

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+                                                                                                #6#1#32#3#

 ثاًیِ 3 هذت بِ]*[پسَردهذیز+##6#2#32#2   

 

 ًحَُ اًجام تٌظیوات بِ صَرت شواتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Zone : 

تٌظین  Key Zoneاستفبزُ ضسُ است . ظهبًی وِ  Access Controlهی ثبضس وِ ثطای  (40-33فقط بزای سًٍْای سیوی )

 غیط فؼبل ذَاّس ضس . Burglarهی ضَز ػولىطز 

Doorbell Zone : 

 ( هی ثبضس .32-01فمػ ثطای ظًٍْبی ثیسین )

 . ثب تأذیط هی زّس گعاضش آالضم ضا  Doorbellفؼبل ضسى ظٍى  home Arm  ٍ awayزض حبلت 

 ظًگ ضا اػالم ذَاّس ًوَز .صسای  Doorbellفؼبل ضسى ظٍى  Disarmزض حبلت 

 زضّط حبلتی ثِ ػٌَاى ظًگ زض ػول ذَاّس وطز.858511# ٍاضز وطزى وس  ٍ 32ثجت ثط ضٍی ظٍى  زض صَضت

 :هسلح ٍ غیز هسلح شدى خَدکار تٌظین سهاى( 7

گطٍُ ظهبًی خْت هسلح ٍ غیط هسلح  4تٌظیوبت ضَیس.ضوب هی تَاًیس ثطای ایي هٌظَض وس ظیط ضا ٍاضز ًوبییس تب ٍاضز هٌَی 

 ضسى ذَزوبض پٌل زض حبفظِ زستگبُ ثجت ًوبییس.
 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #7#(4~1ضوارُ گزٍُ هَرد ًظز)#سهاى هسلح ضذى#سهاى غیز هسلح ضذى#
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 تٌظین ًوَزُ این . 20:35PMضا  Disarmٍ ظهبى  Am 6:50ضا  Armثِ ػٌَاى هثبل زض ظیط ظهبى 

 غیط هؼتجط هی ثبضس. 00:00تَخِ: تٌظین ظهبى ثط ضٍی 

 

 

 

 

 

 

 

 :ًگْداری سیستن( 8

ضا فطبض زّیس زض ایي حبلت ثب  8 #وسپس اظ آى  س> ضا ثفطبضی#9876زووِ =*> ضا ثطای سِ ثبًیِ ًگْساضیس سپس پسَضز =

 تَخِ ثِ تَظیحبت ظیط ٍ هٌَی صَتی ػول ًوبییس .

 

 تست صحت اضتجبغ پٌل ثب زتىتَض-1

 CMSتست صحت اضتجبغ پٌل ثب -2

 حصف ضٍیسازّبی ثجت ضسُ-4

 ثبظگطت ثِ تٌظیوبت وبضذبًِ-5

 ظجػ صسا -6

 ثبظپرص صسای ظجػ ضسُ-7
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 :ًوبییس ٍاضز ضا زستَضظیط ٍزتىتَضّب پٌل ثیي اضتجبغ صحت تست ثطای هثبل ثطای

 ثاًیِ 3 بِ هذت]*[پسَردهذیز+ #1#8#

 سیستن ػولىطز صحت اظ تب آهس زضذَاّس صسا ثِ ثبًیِ 2 هست ثِ زتىتَضآغیطپٌل ٍتحطیه فَق زستَض تبییس زضصَضت

 .ضَیس هؽوئي

 تَخِ:

ٍ  away-Arming،home-Armingاػوبل ٍسیلِ لبثل وٌتطل ثِهی ثبضس perimeterیب  burglarظًٍْبیی وِ ًَع آًْب -1

Disarm . سبػتِ هی ثبضٌس.24گط ظًٍْب ثِ صَضت زیهی ثبضٌس 

هی ثبضس ثؼس اظ ظهبى تأذیط وِ تٌظین ضسُ است ضطٍع ثِ آالضم  delay zoneاگط آالضهی اتفبق ثیبفتس ظًٍْبیی وِ ًَع آًْب 

 آالضم هی وٌٌس .هی وٌس ٍلی زیگط ظًٍْب ثِ هحط زضیبفت سیگٌبل ضطٍع ثِ 

 LCDٍ ضوب هی تَاًیس ضوبضُ ظٍى فؼبل ضسُ ضا ضٍی  ًوَزّس ی ضا  پرص ذَاپٌل صسای ّطساض ضَز ،اگط زتىتَض فؼبل -2

 پٌل توبضب وٌیس .

اًدبم ًطَز ثؼس اظ ظهبى ّطساض، پٌل ضطٍع ثِ ضوبضُ گیطی ضوبضُ ّبی تٌظین ضسُ  Disarmاگط زض ایي هست ظهبى ػول 

 ت آالضم ضا اظ ؼطیك تلفي ثطٌَیس.بیس.ضوب هی تَاًیس اؼالػبثطای پٌل هی ًو
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 خصَصیات فٌی
 ( اطالػات سًٍْا :1

 ضیوَت وٌتطلط 8ثیسین ٍ  ظٍى 32ظٍى سیوی،  8زاضای 

 ( فزکاًس کاری :2

433MHZ±0/5MHZ 
 هتز هی باضذ . 150تا  100بیي در هحذٍدُ باس هحذٍدُ پَضص:  (3

 تغذیِ :( هٌبغ 4

12V/500mA 
 ( باطزی داخلی قابل ضارص :5

7/2V/500mAh 

 : static( هیشاى هصزف در حالت 6

40mA/12V 
 وِ ضبهل زتىتَضّبی سیوی ًیع هی ثبضس.

 ( هیشاى هصزف در حالت آالرم :7

250mA/12V 
 : 12V( جزیاى خزٍجی 8

≤100mA 
 زتىتَضّبی سیویثطای 

 سهاى ضبط صذا :(9

 ثبًیِ 15

 تأخیز فؼال ضذى سًٍْای سیوی :( سهاى 10

≤100ms 
 ( رٍش ضوارُ گیزی بزای آالرم :11

DTMF 
 Ademco Contact ID: CMS( پزٍتکل ارتباط با 12

 ًگْذاری فیشیکی

 C°0تب  C°45زهبی ًصت ٍ وبض : 

 C°20-تب  C°60زهبی اًجبض وطزى : 

 85%زض  C°30 هیعاى ضؼَثت لبثل تحول :

 130mm×115×166اثؼبز : 

 550gٍظى : 

 ضًگ : سفیس
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 راٌّوای هٌَی صَتی بِ ّوزاُ تزجوِ

 

1 one, Set password  یه : تٌظیوبت پسَضز 

2 two, set center monitoring station زٍ: تٌظیوبت وٌتطل هطوعی 

3 three, set alarm receiving phone number.  سِ : تٌظین ضوبضُ  تلفي ّبی زضیبفت پیبم 

4 four,   system setting options  سیستویچْبض: تٌظیوبت 

5 five, enroll wireless device  پٌح : هؼطفی تدْیعات ثی سین 

6 six, set zone attribution  ظًٍْب ًحَُ ػولىطزضص : تٌظین 

7 seven, set timing arm, disarm time  ّفت : ظهبى ثٌسیArm ٍDisarm 

8 eight, system maintenance  ّطت : ًگْساضی سیستن  

9 press “back ” key to exit.   ثطای ذطٍج ولیسback  . ضا فطبض زّیس 

10 one, set administrator password  یه : تٌظین پسَضزAdministrator 

11 two, set user password  زٍ :تٌظین پسَضزUser 

12 press “back ” to return to previous menu    ِزووback  ضا فطبضزّیس تب ثِ هٌَی لجلی

 ثطگطزیس . 

13 enter administrator password  پسَضزAdministrator ضا ٍاضز ًوبییس 

14 enter four digit user password  ضلوی  4پسَضزuser  . ضا ٍاضز ًوبئیس 

15 press “back ” key to exit, press “confirm ” key to save  ثطای ذبضج ضسى ولیسback  ٍ 

 ضا فطبضزّیس Confirmثطای تبییس ٍشذیطُ ولیس 

16 setting saved  ُتٌظیوبت شذیطُ ضس 

17 one, set first center monitoring station phone number  یه : تٌظین اٍلیي ضوبضُ تلفي هطوع وٌتطل 

18 two, set number two center monitoring station phone number  زٍ : تٌظین زٍهیي ضوبضُ تلفي هطوعوٌتطل 

19 set free arm phone number  سِ : تٌظین ضوبضُ تلفي آظازArm 

20 four, set free disarm phone number  چْبض: تٌظین ضوبضُ تلفي آظازDisarm 

21 five, set number one user code  پٌح : تٌظین اٍلیي وس وبضثطی 

22 six, set number two user code ضص : تٌظین زٍهیي وس وبضثطی 

23 enter phone number  . ضوبضُ تلفي ضا ٍاضز ًوبئیس 

24 press “*” key to delete  . ثطای حصف ولیس * ضا فطبض زّیس 

25 enter four to eight digit user code  ضلوی ضا ٍاضز ًوبئیس .  8تب  4وس وبضثطی 

26 one, set first voice alarm receive phone number 

 

 

 یه : تٌظین اٍلیي ضوبضُ تلفي زضیبفت پیبم

27 two,  set  second  voice  alarm  receive  phone number  زٍ : تٌظین زٍهیي ضوبضُ تلفي زضیبفت پیبم 

28 three,  set  third  voice  alarm  receive  phone number  سِ : تٌظین سَهیي ضوبضُ تلفي زضیبفت پیبم 

javascript:void(0)
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29 four,   set   fourth   voice   alarm   receive   phone number  چْبض : تٌظین چْبضهیي ضوبضُ تلفي زضیبفت پیبم 

30 one, set clock  یه : تٌظین سبػت 

31 two, set entry delay  زٍ : تٌظین تبذیطٍضٍزی 

32 three, set exit delay  سِ : تٌظین تبذیط ذطٍخی 

33 four, set siren time چْبض: تٌظین ظهبى آغیط 

34 five, set ring times  پٌح : تٌظین تؼسازظًگْبی تلفي 

35 six, set detector loss inspection  ضص : تٌظین ثطضسی زتىتَضّب 

36 seven,  set  interval  time  on  communication testing  ّفت : تٌظین ظهبى ٍلفِ تست اضتجبؼی 

37 eight, set arm, disarm voice indication  ّطت : تٌظین صسایarm ٍDisarm 

38 nine, set arm, disarm reporting  تٌظین گعاضش : ًِarm ٍDisarm 

39 enter time  . ظهبى ضا ٍاضز ًوبئیس 

40 enter entry delay time  . ظهبى تبذیطٍضٍزی ضا ٍاضز ًوبئیس 

41 enter exit delay time  . ظهبى تبذیطذطٍخی ضا ٍاضز ًوبئیس 

42 enter 0 to 30 minutes siren time صفط تب سی زلیمِ ٍاضز ًوبئیس . ضا اظظهبى آغیط 

43 Enter ring times. if set as 0 ,system won’t take the phone ، تؼساز ظًگْب ضا ٍاضز ًوبئیس 

 اگطصفطٍاضز ًوبئیس سیستن تلفي ضا ثطًوی زاضز .  

44 Enter 0 to 24 hours interval on detector loss inspection, 0 for not 

inspect 
فبصلِ ظهبًی ثطضسی اظ زست 24تب0ٍاضز وٌیس اظ 

 صفط ػسم ثطضسی،زازى زتىتَضّب

45 Enter 0 to 24 hours interval on communication inspection, 0 for not 

inspect 
 سبػت ٍلفِ  24ٍاضز وٌیس صفطتب 

 ثطضسی .  ػسمثطضسی اضتجبغ زتىتَضّب ، صفط

46 choose arm, disarm indication voice: one, no voice. Two, short sound   ُصسای ًطبى زٌّسarm ٍDisarm  : ضا اًتربة وٌین 

 یه : ثسٍى صسا ، زٍ: صسای وَتبُ 

47 Please  choose  arm,  disarm  report:  one  not report. Two, report  اًتربة وٌیس گعاضش  "لؽفبarm ٍDisarm  : 

 یه ثسٍى گعاضش زٍ:گعاضش ثگیطز  

48 one, enroll remote  یه : هؼطفی ضیوَت 

49 two, enroll detector زٍ : هؼطفی زتىتَض 

50 three, enter code of remote ثِ ضیوَت  سِ : ٍاضز وطزى وس هطثَغ 

51 four, enter code of detector ثِ زتىتَض  چْبض : ٍاضز وطزى وس هطثَغ 

52 five, delete remote  : ضیوَت  حصفپٌح 

53 six, delete detector  : زتىتَض حصفضص 

54 enter  serial  number  of  number  one  to  eight remote ٍُاضز اض 8سطیبل هطثَغ ثِ ضیوَت یه تب  ضوبض

 ًوبئیس . 

55 press “back ” key to exit  ثطای ذطٍج ولیسback  . ضا فطبض زّیس 

56 press “confirm ” key to confirm  ثطای تبئیس ولیسconfirm  . ضا فطبض زّیس 

57 please trigger the remote  ضیوَت ضا تحطیه وٌیس .  "لؽفب 

58 Enroll successfully ثب هَفمیت اًدبم ضس .  ثجت 
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59 Coding repeat, please trigger again  لؽفب زٍثبضُ تحطیه وٌیس ،ٍاضز ًوبییسضا زٍثبضُ وس 

70 enter   one   to   thirty-two   serial   number   of detectors  ضوبضُ  ، 32لؽفب اظ یه تب 

 سطیبل زتىتَضّب ضا ٍاضز ًوبئیس . 

71 trigger the detector  . زتىتَض ضا تحطیه وٌیس 

72 enter address code of remote  . وس ضیوَت ضا ٍاضز ًوبئیس 

73 enter address code of detector  . وس زتىتَض ضا ٍاضز ًوبئیس 

74 Enter  number  one  to  eight  serial  number of remote to delete            

separately, enter 0 to delete all 
 ضا ثطای حصف ضیوَت ٍاضز ًوبئیس ٍ 8ضوبضُ یه تب 

 ثطای حصف ّوِ ػسز صفط ضا ٍاضز ًوبئیس .  

75 Enter  number  1 to  32  serial  number  of detector   ُضا ثطای حصف هدعای زتىتَض 32تب  1ضوبض 

 ٍاضز ًوبئیس ٍثطای حصف ّوِ ػسز  

to delete separately, enter 00 to delete all  . صفط ضا ٍاضز ًوبئیس 

77 one, set zone attribution  یه : تٌظین ظًٍْب 

78 two, set zone siren type  آغیط ًَعزٍ : تٌظین 

79 three, set camera preset to the zone  سِ : تٌظین زٍضثیي هَخَز زضظٍى 

80 Enter one to forty zone number to modify  ضا ثطای اصالح ٍاضز ًوبئیس .  40ضوبضُ ظٍى یه تب 

81 choose zone type  . ًَع ظٍى ضا اًتربة ًوبئیس 

82 zero, disable the zone  صفط، غیطفؼبل وطزى ظٍى 

83 one, delay zone  : ظٍى تبذیطیه 

84 two, perimeter zone  پیطاهًَیزٍ : ظٍى 

85 three, burglar alarm zone زظز سِ : ظٍى 

86 four, emergency zone اظؽطاضی ظٍى :چْبض 

87 five, fire alarm zone آتص پٌح : ظٍى 

88 six, gas leak zone  ًطت گبظ ضص ، ظٍى 

89 Choose zone siren type: one, pedal point. Two, pulse tone.three,mute  ، ًَع ظٍى آغیط: یهPedal point 

 muteسِ ،  Pulse tone -زٍ 

91 one, set the first timing arm, disarm time  ٍُیه ، تٌظین اٍلیي گطarm ٍdisarm 

92 two, one,  set  the  second  timing  arm,  disarm time  ٍُزٍ ، زٍهیي گطarm ٍdisarm 

93 three, set the third timing arm, disarm time  ٍُسِ ، تٌظین سَهیي گطarm ٍdisarm 

94 four, set the fourth timing arm, disarm time  ٍُچْبض، تٌظین چْبضهیي گطarm ٍdisarm 

95 Enter timing arm time  ظهبىarm  . ضا ٍاضز ًوبئیس 
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96 enter timing disarm time  ظهبىdisarm  . ضا ٍاضز ًوبئیس 

97 It is invalid when set both hour and minute as zero . ػسز تٌظین سبػت ٍزلیمِ ثِ ؼَضّن ظهبى زض

 صفطًبهؼتجطاست . 

98 exit system setting  ذطٍج اظتٌظیوبت سیستن 

99 one, zone walking testing  یه : تست ظٍى ثب حطوت 

100 two, communication testing  زٍ : تست اضتجبؼبت 

101 three, internet testing  سِ : تست ایٌتطًت 

102 four, delete event record  ّبطذسازوطزًچْبض : پبن 

103 five, back to factory default  ًِپٌح : ثبظگطزاًسى ثِ حبلت پیص فطض وبضذب 

104 enter walking testing mode  ٍاضز ضسى ثِ حبلت تست حطوت 

105 communication testing now زضحبل تست اضتجبغ 

106 communication testing successfully  .تست اضتجبغ ثب هَفمیت اًدبم ضس 

107 communication testing failure  . تست اضتجبغ اًدبم ًطس 

108 delete all event records  ّب ضذسازپبن وطزى توبم 

109 back to factory default  ًِثبظگطت ثِ حبلت پیص فطض وبضذب 

110 system  سیستن 

111 disarm غیط هسلح 

112 arm هسلح 

113 away هسلح 

114 home ًیوِ هسلح 

115 emergency اظؽطاضی 

116 zone ًِبحی 

117 alarm آغیط 

118 Welcome to call security alarm system  ثِ سیستن اهٌیتی ذَش آهسیس 

119 arm the system press one disarm the system press two  system status 

checking press three listen to the spot press four 
 وطزى سیستن ولیس یه ضا فطبض زّیس . armثطای 

وطزى سیستن ولیس زٍ ضا فطبض زّیس  disarmثطای  

. 

 ثطای وٌتطل ٍظؼیت زستگبُ  

 ولیس سِ ٍ ثطای گَش زازى ثِ صسای هحیػ 

Electronic appliance control press five  ولیس چْبض ثطای وٌتطل ولیس الىتطًٍیىی ولیس پٌح

 ثطای وٌتطل ٍظؼیت ضٍضي ٍ ذبهَش ثَزى ولیس 
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Electronic appliance on/off checking press six hang up press 0  ثطای لؽغ اضتجبغ ولیس  6الىتطًٍیىی ولیس ٍ 

 صفط ضا فطبض زّیس

120 sorry هتبسفن 

 
 

121 password incorrect  پسَضز اضتجبُ است 

122 system hang up  لؽغ اضتجبغ 

123 goodbye ذساحبفظ 

124 operation timeout  . ظهبى هَضز ًظط ثِ پبیبى ضسیس 

125 system alarming, please proceed alarm receiving                       press 

one to cancel alarming 
press two to check alarm zone  

 press three to listen to the spot 

 press four to disarm  

 press five to arm  

press six to trigger siren 

 آالضم ضسیسُ "سیستن زضحبل آالضم است ، لؽفب

ضا ثطضسی ًوبئیس 

ثطایىٌتطلعًٍبالضهس.ثطایحصفآالضهىلیسیىطافطبضزّیس.

ٌّسّىلیسزٍضاضافطبضزّیسثطایگَضسازًجْصسایوحیؽ

وطزًسیستوىلیسچDisarmْولیسسْطافطبضزّیسثطای

 5 وطزًسیستوىلیسarmاضضافطبضزّیسثطای

 .ضافطبضزّیس 6ضافطبضزّیسثطایطٍضٌىطزًآغیط

 . 

    126 press seven to play alarm address press zero to hang up  ثطای ضا فطبض زّیس .  7ثطای پرص پیبم آزضس ولیس

 ضاثفطبضیس.0لؽغ اضتجبغ 

127 alarm is canceled  . آالضم حصف ضس 

128 alarm zone checking finish آالضم ثِ پبیبى ضسیس .  چه وطزى 

129 siren on the spot is on  . آغیط زضهحل ضٍضي است 

130 please exit immediately ذبضج ضَیس .  "سطیؼب "لؽفب 

131 please disarm immediately سیستن ضا  "سطیؼب "لؽفبDisarm  وٌیس 

132 please enter password پسَضز ضا ٍاضز ًوبئیس .  "لؽفب 

133 incorrect operation  ػولىطز ًبزضست 

134 operation timeout  . ظهبى هَضز ًظط ثِ پبیبى ضسیس 

135 telephone line trouble  . ذػ تلفي زچبض هطىل ضسُ است 

138 day ضٍظ 

139 hour سبػت 

140 minute ِزلیم 

141 trouble  هطىل 

142 communication اضتجبؼبت 

143 telephone line ذػ تلفي 

144 event record checking finish ّب ثِ پبیبى ضسیس ضذسازّب وٌتطل 

145 Welcome to security alarm system  . ثِ سیستن اهٌیتی زظزگیطذَش آهسیس 

146 alternating current خطیبى هتٌبٍة 
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147 battery ثبؼطی 

148 seven, enroll wireless siren  ّفت ، هؼطفی آغیط ثی سین 

149 Enrolling wireless siren now, please wait هٌتظطثبضیس.  "زضحبل هؼطفی آغیطثی سین ، لؽفب 

150 wireless siren  آغیط ثی سین 

151 eight, Enroll electronic appliance  ّطت ، هؼطفی سَئیچ الىتطًٍیىی 

152 nine, delete electronic appliance coding  پبن وطزى وس سَئیچ الىتطًٍیىی ، ًِ 

153 Please  enter   the   serial   number   of   electronic ضوبضُ سَئیچ الىتطًٍیىی ضا ثِ "لؽفب 

 صَضت هدعا ثطای حصف ٍاضز ًوبئیس .  

appliance to delete separately. Press 0 to delete all .ثطای حصف ّوِ زووِ صفطضا فطبضزّیس 

154 please trigger the electronic switch سَئیچ الىتطًٍیىی ضا تحطیه وٌیس.  "لؽفب 

155 please enter the serial number of electronic switch ضوبضُ سطیبل سَئیچ الىتطًٍیىی ضا ٍاضز  "لؽفب

 ًوبئیس . 

156 one, electronic appliance control  یه ، وٌتطل سَئیچ الىتطًٍیىی 

157 two, check on/off status of electronic appliance  زٍ، وٌتطل ٍظؼیتoff/on سَئیچ الىتطًٍیىی 

158 three, set timing switch on/off electronic appliance  سِ ، تٌظین ظهبىoff/on  سَئیچ الىتطًٍیىی 

159 please choose, press 1 to switch on, press 0 to switch off ولیس یه اًتربة وٌیس ثطای ضٍضي وطزى "لؽفب 

 ٍ ثطای ذبهَش وطزى ولیس صفطضا فطبض زّیس .  

160 electronic switch  سَئیچ الىتطًٍیىی 

161 switch on already  . سَئیچ ضٍضي است 

162 switch off already  ذبهَش است .  سَئیچ 

163 please enter timing switch on time ظهبى ضٍضي ثَزى سَئیچ ضا ٍاضز ًوبئیس .  "لؽفب 

164 please enter timing switch off time ظهبى ذبهَش "لؽفب 

 ثَزى سَئیچ ضا ٍاضز ًوبئیس .  

165 Operation failure  . ػولىطز اضتجبُ است 

166 Seven, key zone 
 

 ظٍى keyّفت، 

   167 Eight, doorbell zone  زضظًگ ّطت ،ظٍى 

168 Six, record alarm address ) ضص ظجػ ازضس هحل االضم)ظجػ پیبم 

169 Seven, play alarm address  ّفت ، پرص آزضس هحل آالضم 

170 Nine, other settings  سبیط تٌظیوبت ، ًِ 

171 One, set tel-line off inspection  یه ، ذبهَش وطزى ثطضسی ٍظؼیت ذػ تلفي 

172 Two, doorbell alarm  ظًگ زضزٍ، آالضم 

173 Three, zone ready inspection  سِ ، ظٍى آهبزُ ثطضسی 

174 Four, wireless accessories low voltage inspection چْبض ثطضسی ٍظؼیت ظؼف 

 ثبؼطی ٍسبیل ثی سین 
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175 press one enable press zero disable  غیط فؼبل وطزىثطای فؼبل وطزى ولیس یه ٍثطای 

 ضا فطبض زّیس .  0ولیس  

176 Alarm press 1, doorbell press 0  آالضم زووِ یه ضا فطبض زّیس 

ٍdoor bell  . زووِ صفط ضا فطبض زّیس 

177 Enter 00 to modify the siren type of emergency alarm ػسز زٍصفط ضا ثطای اصالح ًَع اغیط 

 االضم اظؽطاضی ٍاضز ًوبییس. 

178 Four , Bypass setting  غیط فؼبلچْبض، تٌظین 

179 press one enable press zero disable ثطای فؼبل ولیس یه ٍثطای 

 غیط فؼبل وطزى ولیس زٍ ضا فطبض زّیس .  

180 Welcome to security alarm system  . ثِ سیسیتن اهٌیتی زظزگیط ذَش آهسیس 

181 arm the system press one disarm the system  press two system status 

checking press three  listen to the spot press four hang up press 0 
 وطزى سیستن ولیس یه ضا فطبض زّیس . armثطای 

 سیستن ولیس زٍ ضا فطبض زّیس .   disarmثطای  

سِ ٍ ثطای گَش ثطای وٌتطل ٍظؼیت زستگبُ ولیس 

 زازى

 ثِ صسای هحیػ ولیس چْبض ٍ 

 ثطای لؽغ اضتجبغ ولیس صفط ضا فطبض زّیس 


