
 RK-18کی پد بیسیم راهنمای راه اندازی

 

 معزفی:-1

 پٌل هرکسی هَرد استفادُ قرارهی گیرد.   ̨از ایي کی پد در هَاقعی کِ کاربر توایلی بِ در هعرض دید داشتي کٌترل پٌل هرکسی ًداشتِ باشد جْت کٌترل

 مشخصات فنی:-2

Model No. RK-18 مدل 

Operation Voltage 12VDC (*1 Batt. 23A) ولتاژ عملکرد 

Standby current ≤2μA  جریان ایستا 
Operating Current <20mA جریان مصرفی 

Wireless Coverage ≤50m (Open area) برد بیسیم 
Operating Frequency 433MHz  فرکانس کار 
Working Temp. -0℃~+45℃ دمای کاری 
Dimension 116mm*74.5mm*17mm ابعاد  

 

 

 نصب: طزیقه-3

را ٍارد ًوایید سپس چراغ سبسخاهَش خَاّد شد.اٍلیي کد ٍارد شدُ در )رهس پٌل(رقوی 6چراغ سبس رٍشي خَاّد شد حال کد را بفشارید  SET1دکوِ 

کد کاربر هی باشد.تٌْا تفاٍت کد هستر با کد کاربراى در ایي است کِ کد ّر کٌترل پٌل کِ بِ عٌَاى  51حکن کد هستر هی باشد ٍ هابقی کدّا تا شوارُ 

 بِ صَرت اضطراری فعال کرد.   ()BELLهستر ٍارد گردد هی تَاى آشیر آى کٌترل پٌل را با دکوِ 

را بفشارید چراغ سبس بِ صَرت چشوک زى در خَاّد آهد حال کد هستر را ٍارد ًوایید حال چراغ بِ صَرت  SET1جْت ٍارد کردى کد کاربراى ابتدا دکوِ 

ل ّا( را هاًٌد رٍشي باقی خَاّد هاًد حال هی تَاًید کد کاربر را ٍاردًوایید ٍ سپس چراغ سبس خاهَش خَاّد شد. هابقی کدّای کاربر)رهس هابقی کٌترل پٌ

 ّویي رٍش ٍارد ًوایید. 

 :عملکزدطزیقه  -4

 :مسلح کردن پنل 

را بفشارید چراغ سبس بِ صَرت چشوک زى در خَاّد آهد حال کد هَرد ًظر  را ٍارد ًوایید حال چراغ قرهس رًگ چشوک خَاّد زد ٍ خاهَش  # ابتدا دکوِ

 هی گردد کِ بِ هعٌای درست ٍارد کردى کد هی باشد ٍ پٌل هَرد ًظر بِ حالت هسلح در خَاّد اهد.

 در صَرتیکِ چراغ قرهس رًگ رٍشي ًگردد بِ هعٌای اشتباُ در ٍارد کردى کد ٍرٍدی هی باشد. 

 :غیر مسلح کردن 

را ٍارد ًوایید حال چراغ قرهس رًگ چشوک خَاّد زد ٍ خاهَش ى در خَاّد آهد حال کد هَرد ًظر را بفشارید چراغ سبس بِ صَرت چشوک ز  ⋆ابتدا دکوِ 

 هسلح در خَاّد اهد. غیر ت ٍارد کردى کد هی باشد ٍ پٌل هَرد ًظر بِ حالتهی گردد کِ بِ هعٌای درس

 در صَرتیکِ چراغ قرهس رًگ رٍشي ًگردد بِ هعٌای اشتباُ در ٍارد کردى کد ٍرٍدی هی باشد. 

 آژیر اضطراری:

 کد آشیر اضطراری بِ کٌترل پٌلی کِ رهس عبَر آى بِ عٌَاى کد هستر ٍارد گردیدُ است ارسال خَاّد گردید. Bellبا فشاردادى دکوِ 

 

 

 

 

 



 حذف کذهای واردشذه: -5

را ًگِ دارید ٍ حال باطری را در سر جای خَد قرار  SET1را بفشارید تا چراغ قرهس رًگ خاهَش گردد سپس دکوِ  Bell بتدا باطری را خارج ًوَدُ ٍ دکوِا

 دّید  چراغ سبس رًگ رٍشي خَاّد شد ٍ عولیات پاک کردى کدّا بِ پایاى هی رسد.

 ثبت در کنتزل پنل: -6

 .کٌیدهی بایست استفادُ  Bellپٌل ّواًٌد ثبت ریوَت عول ًوایید ٍ از دکوِ جْت ثبت کی پد در کٌترل پس از اًجام هرحلِ ثبت کد 

 مالحظات:

هرتبِ چشوک خَاّد زد ٍ بدیي ٍسیلِ کاربر را از پر  4کد چراغ سبس رًگ  56کد هی تَاى در ایي کی پد ٍارد ًوَد. در صَرت ٍارد ًوَدى  51حداکثر -1

 شدى تعداد کدّا باخبر خَاّد کرد.

 ی ضعف باطری هی باشد.در صَرتیکِ ّر کلیدی از کی پد را بفشارید چراغ قرهس رًگ رٍشي گردد بِ هعٌا -2

 


