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PEL-10   یظتای سریع پانل حفامراهن

را  رمس کاربر سپس قراردادٌ ي غیر فعال (DISARM) ابتدا باید سیستم را در حالت  ̨جُت دسترسی بٍ تىظیمات مجاز برای کاربران پىل

 .يارد کرد

 

 

  یا  #تغییرات دکمٍآخریه برای يريد بٍ َر مىً یا جُت تاییدENTER ٍي جُت بازگشت بٍ مىًی قبلی دکم Return  .را بفشارید 

 

 : سیم بنذی 
 می تًان بر ريی زيوُای سیمی متصل ومًد. NOي NCدتکتًرَا را بٍ دي ريش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سیمی در حالت پیص فرض غیر فعال َستىد.زين َای 

 #1234 غیز فعال کزدى پٌل

 [bypass]+1234 جْت دستیابی بِ تٌظیوات پٌل

LED POWER است وصل برق 

RECORD LED نشان دهنده حالت ضبط صدا 

ARM,HOME,DISARM KEY غیر مسلح،نیمه مسلح،وضعیت پنل:مسلح 

READY LED نشانگر وضعیت آماده به کار 

BUZZER آژیر 

ENTER تایید / فعال کردن آژیر اضطراری 

ARM LED نشان دهنده وضعیت مسلح 

CHECK   لیست وقایع ثبت شده 
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  (است رمز مدیر 9876و رمز کاربر 1234منظور از )  : تنظیمات کاربریدستور العمل. 

 ثاویٍ وگٍ دارید. 3جُت يريد بٍ مىًی تىظیمات مدیریتی ابتدا دکمٍ * را بٍ مدت 

 دستىرالعمل تىظیمات ردیف

 تٌظین ساعت 1
 1#+[bypass]+1234اوجام تىظیمات#

 تٌظین رهش کاربز 2
 [bypass]+1234 + #2رمس جدید    #

 تلفي کٌٌدُتٌظین  3
 #3#(1-4)+[bypass]+1234تا چهارم شماري تلفه اول#
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 تٌظین عولکزد سٍى ّا

 6#+[bypass]+1234(1-40شماري زون ) 0 #یا# 1

 =0غیر فعال کردن زون

 =1فعال کردن زون

 ٍارد ضدى بِ هٌَی اصلی 5
 ثاویً 3بً مدت ]*9876#+[

 تٌظین رهش هدیز 6
 ثاویً 3#1#1#9876+[*]مدیر جدید #رمس 

 تٌظین تاخیز ٍرٍد 7
 ثاویً 3#2#4#9876+[*]#تاخیر مىرد وظر

 تٌظین تاخیز خزٍج 8
 ثاویً 3#3#4#9876+[*]تاخیر مىرد وظر # 

 هعزفی ریوَت بِ صَرت بیسین 9
 ثاویً 3#1#5#9876+[*]8تا  1وظرازشماري ریمىت مىرد #تحریک ریمىت

 هعزفی چطن ٍ دتکتَر بِ صَرت بیسین 11
 ثاویً 3#2#5#9876+[*] 33تا1تحریک چشمی#شماري زون مربىط بً دتکتىر

 هعزفی ریوَت با دادى کد 11
 ثاویً 3#3#5#9876+[*] 8تا  1# شماري ریمىت مىرد وظرازرقمی9#کد

 هعزفی چطن ٍ دتکتَر با دادى کد 12
 ثاویً 3#4#5#9876+[*] 33تا1#شماري زون مربىط بً دتکتىررقمی9 #کد

 حذف ریوَت 13
 ثاویً 3#5#5#9876+[*]8تا  1شماري ریمىت مىرد وظر##

 چطن ٍ دتکتَرحذف  14
 ثاویً 3#6#5#9876+[*]#شماري زون مربىط بً دتکتىر #

 تحریک آژیر                                                              هعزفی آصیز بیسین 15

 ثاویً 9876#5#7#3+[*]
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  عملکرد زونمشخصات تنظیم : 
 :عولکزد هتفاٍت در هقابل دریافت سیگٌال اس خَد ًطاى دّد 8ّز سٍى هیتَاًد 

   /ًاحیِ ًطت گاس -  6/ًاحیِ آالرم آتص -  5/ًاحیِ اضطزاری - 4/ سزقتًاحیِ آالرم -  3/ًاحیِ پیزاهًَی-  2/ًاحیِ تاخیز 1-/غیز فعال-0

 ًاحیِ سًگ در -8/ ًاحیِ کلید-7

 #1#6#9876+[*]#شماري وىع عملکرد#شماري زون مىرد وظر                          :با ٍارد کزدى کد سیز هیتَاى عولکزد ّز سٍى را تعییي کزد

 

  مختلفعملکرد زون ها در حالت های  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ارتباط از راه دور با پنل : 

 رقمی کاربر را يارد ومایید. 4بعد از برقراری تماس با پىل ابتدا رمس 

 

 

 

 

 
 

 اس راُ دٍر تواس با پٌل جْت کٌتزل

 1عدد هسلح کزدى پٌل

 2عدد غیز هسلح کزدى پٌل

 3عدد درخَاست بزای گشارش ٍضعیت

 4عدد گَش دادى بِ صدای هحیط

 0عدد ارتباط کزدىقطع 

 دریافت تواس تلفٌی اس پٌل

 1عدد غیز فعال کزدى آصیز

 2عدد چک کزدى سٍى فعال ضدُ

 3عدد گَش دادى بِ صدای هحیط

 4عدد غیز فعال کزدى پٌل

 5عدد فعال کزدى پٌل

 6عدد فعال کزدى آصیز

 7عدد گَش دادى بِ صدای ضبط ضدُ

 0عدد قطع کزدى ارتباط


