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 : هعزفی هحصَل

 

استفبزُ ثْیٌِ اظ آى تَجِ ضوي تجطیه ثِ ضوب هطتطی گطاهی ثِ ذبطط حسي اًتربة زضذطیس ایي هحصَل ثِ هٌظَض 

 تبى ضا ثِ ًىبت شیل جلت هی ًوبئین.

 .لجل اظ ًصت سیستن حتوب زفتطچِ ضاٌّوب ضا ثِ طَض وبهل هطبلؼِ ثفطهبییس 

 زض صَضت ثطٍظ ّطگًَِ هطىل  ثب ًوبیٌسگیْبی هجبظ توبس گطفتِ ٍاظ ثبظوطزى سیستن جسا ذَزاضی ًوبییس. 

  ال هیجبضس ٌٍّگبم ًصت ثبیسثِ ضطایط هحیط ًیع تَجِ ُ حبلت ایسهمبزیط شوط ضسُ زض زفتطچِ ضاٌّوب زض

 زاضت.

 

 تْجَ :  ***
اى بایذ در ٌُگام ًصب  سِای رادیْیی کار هیکٌذ بٌابربا تْجَ بَ ایي هْضْع کَ سیستن بَ صْرت بی سین ّ با فرکاً

تْجَ ًوْد کَ از لرار دادى پٌل هرکسی در هؼرض هٌابغ فرکاًس لْی رادیْیی از لبیل هْدم ُای بیسین ّ...  جذا خْد 
 داری ًواییذ زیرا هوکي است در ػولکرد صحیح دستگاٍ اختالل ایجاد ًوایذ.
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 1فصل  
 هعزفی تَابع کاری سیستن     

 آثی ضًگ وِ توبهی اطالػبت هطثَط ثِ ظًٍْب ضا ًوبیص هی زّس.LCDزاضای  (1

 ػسز زتىتَض ضا  زض ذَز ثجت وٌس . 9  ظٍى ثیسین وِ ّط ظٍى هی تَاًس ثِ صَضت اتَهبتیه 8زاضای  (2

 لبثلیت اتصبل ثِ ازٍات جبًجی ضا زاضز. N.CٍN.Oوِ ثِ صَضت ظٍى سیوی  8زاضای  (3

   Control   Remoteػسز 9لبثلیت ًصت  (4

 هرتلف وبضی ّبیزض حبلت ثطًبهِ ضیعی لبثل زاضای ظًٍْبی ( 5

 : ًصت ٍسبیل ثیسین (6

طَض جساگبًِ ّط  ثِ هی تَاًسٍ وبضثط  هی ضَزثِ زستگبُ هؼطفی ثِ صَضت اتَهبتیه وَت ّبی ثیسین ٍضیزتىتَضّب 

 .ًوبیساضبفِ یب حصف ٍ  وسام اظ آًْب ضا 

 ذط تلفي )ضوبضُ ّبی زضیبفت اذطبض تلفٌی( : (7

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

 ( Passwordتٌظیوبت هطثَط ثِ ولوِ ػجَض )( 8

 ( سیستن وٌتطل اظ ضاُ زٍض:9

 ، .... ًوَز.Arm  ،Disarmوٌتطل ًوَز ثِ ػٌَاى هثبل  سیستن ضا  هی تَاى اظ ضاُ زٍضاظ ططیك تلفي 

 ضس سطلت : (10

زض آهسُ ٍ اػالم آغیط ثِ صسا ٍ یب ثطق ٍضٍزی زض صَضت لطغ سین زتىتَضّب ثِ ّط ػلت ٍ یب لطغ ضسى ذط تلفي 

 سطلت هی ضَز.

 (TimeRealلبثلیت هًَیتَض وطزى ذطْبی ثیسین ٍ ثب سین ثِ صَضت لحظِ ثِ لحظِ ) (11

 ػولىطز زضیبفت سیگٌبل تىطاض وٌٌسُ : (12

تمَیت س سیگٌبل آًْبزضیبفت ٍ اظ ططیك یه تىطاض وٌٌسُ هی تَاى زتىتَضّبیی ضا  وِ زض فبصلِ ثسیبض زٍضی لطاض زاضً

 ضسبًس . ٍ ثِ پٌل ًوَزُ

 غیط فؼبل وطزى زستگبُ : (13

س ٍاضز پٌل ضَز ٍ صسای آى ضا لطغ وٌس الظم است وِ ًَاتزض ٌّگبم زضیبفت آالضم ٍ اػالم آغیط ثطای ایي وِ وبضثط ث

زستگبُ ٍ جلَگیطی اظ غیط فؼبل ضسى زستگبُ تَسط  اهٌیتیس وِ جْت ضز ًوبضا ٍا ضلوی)پسَضز وبضثط( 6یه پسَضز 

 ز غطیجِ هی ثبضس .افطا

 پٌل  ثبظ ضسى زضزاذلی ثطای ایجبز ّطساض زض ظهبى  TAMPERزاضای سَییچ  (14

 زاضای ثبططی لبثل ضبضغ زاذلی ثب ظطفیت ثبال (15

 لبثلیت ضٌَز هحیط ٍ پرص صسای هبله زض هحیط اظ ططیك تلفي (16

 گطٍُ ظهبًی هتفبٍت 6ذَزوبض زض لبثلیت ثطًبهِ ضیعی پٌل جْت هسلح ٍ غیط هسلح ضسى ثِ صَضت  (17

 زاضای لبثلیت ٍضؼیت  ًگْساضی اظ سبلوٌساى ٍ وَزوبى  (18

 ةلبثلیت تجسیل ّط یه اظ زتىتَضّب ثِ ظًگ زض (19

 :هسلح ضسى/غیط هسلح ضسى/فؼبل ضسى پٌل   ثب ثجت جعئیبت ضٍیساز 85حبفظِ زاذلی ثب لبثلیت  ثجت  (20

 وِ زض صَضت تحطیه پٌل ػول هی ًوبیس.ٍ تلفي  SMSلبثل وٌتطل ثب ذطه  ػسز ضلِ زاذلی 2زاضای ( 21

 وِ زض صَضت تحطیه پٌل ػول هی ًوبیس.ٍ تلفي  SMSلبثل وٌتطل ثب  ٍلت  12ذبضجیػسز ضلِ  2زاضای ( 22
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 آشٌایی با صفحِ کلیذ پٌل :

                                                   
                        

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

 ّن ذبهَش هی ضَز . LEDهی ضَز ایي 

Alarm LED :.زض صَضت ضٍضي ثَزى ثیبًگط ٍجَز ضٍیساز ثجت ضسُ جسیس زض لیست ضٍیسازّب هی ثبضس 

 Away LED ثبضس ضٍضي هیطَز.: زض صَضتی وِ پٌل زض حبلت هسلح 

 Stay LED :.زض صَضتی وِ پٌل زض حبلت ًیوِ هسلح ثبضس ضٍضي هیطَز 

EVENT/T-SMSاضسبل گعاضش سبهبًِ  / : جْت زیسى لیست ضٍیسازّب زض حبلت غیط فؼبلSMS 

PROG/VOICE: ِضیعی پٌل/فؼبل سبظی ضاٌّوبی صَتی جْت اًجبم ثطًبه 

DEL/SENSOR :ُزض پٌل جْت حصف وطزى ازٍات ثجت ضس 

 ARMجْت هسلح وطزى پٌل : 

 ESC/DISARMجْت غیط هسلح وطزى پٌل/ذطٍج اظ هٌَّب : 

 */R-SMS:  ًِفؼبل سبظی سبهبSMS 

 PANIC: زووِ تحطیه پٌل ثِ صَضت اضططاضی 

 MEDICAL:  فَضیت ّبی پعضىیزووِ فؼبل سبظی 

FIRE: زووِ فؼبل سبظی حبلت آتص 

 

 : تست صحت اضتجبط زتىتَضّب ثب پٌل/غیط فؼبل وطزى آغیط               
 

 

 :جْت ضجط صسا              
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 :هقذهِ ای کَتاُ بزای آشٌایی با سیستن 

 
 مذهای مختلف کاری پنل دسدگیز:          

 

  Arm , Disaram , Part arm(stay.Home arm) : هس 3       

وطزى( سیستن ایي است وِ وٌتطل پٌل تَسط وبضثط اظ حبلت آهابزُ ثاِ وابض     غیطهسلح) Disarmedهٌظَض اظ  -1

 ذبضج ضَز .

وطزى( سیستن ایي است واِ وٌتاطل پٌال تَساط وابضثط زض حبلات آهابزُ ثاِ وابض                         هسلح) Armedهٌظَض اظ   -2

 لطاض گیطز .

ضٍی ضیواَت وٌتاطل ایاي اسات واِ ، ٌّگابهی واِ یىای اظ          Emergency Buttonهٌظَض اظ استفبزُ اظ زووِ  -3

 وبضثطاى احسبس ذطط وٌس هی تَاًس ثب فططزى ایي زووِ وٌتطل پٌل ضا ثطای اػالم ذطط فؼبل وٌس .

ّابیی واِ ثاِ صاَضت وٌتاطل هحایط زاذلای         Zoneایاي اسات واِ زض     PartarmیبStayهٌظَض اظ حبلت )هس(  -4

(Interoir) ي تؼطیف ضسُ اًس ، اگط زض ایZone   ّب سٌسَضی تحطیه ضَز وٌتطل پٌل اػالم ذطط ًرَاّس واطز

تؼطیف ضسُ اًس ، سٌسَضی تحطیه  (Exteroir)ّبیی وِ ثِ صَضت وٌتطل هحیط ذبضجی  Zone.ٍلی اگط زض    

ضا ثط ضٍی پٌل ثاِ   ARMزووِ  part armedجْت فؼبل وطزى حبلت  ضَز وٌتطل پٌل اػالم ذطط ذَاّس وطز.

 ضا ثفطبضیس.   HOMEِ زاضیس یب اظ  ضٍی ضیوَت زووِ ثبًیِ ًگ 2هست 

5- Zone  یبZone  سبػتِ تؼطیف ضسُ ثبضاٌس اگاط حتای سیساتن زض حبلات      24ّبیی وِ ثِ صَضتDisarmed   ٍ ثبضاس

ّب تحطیه ضَز وٌتطل پٌل سطیؼبً اػالم ذطط ذَاّس وطز ضوب تٌْاب های تَاًیاس ثاب فطاطزى       Zoneسٌسَضی زض ایي 

اظ ضیوَت وٌتطلْب ٍ یب ثِ صَضت زستی ثَسیلِ وٌتطل پٌل ، سیساتن ضا ثؼاس اظ اػاالم ذطاط      ضٍی یىی Disarmزووِ 

سبػتِ ثبظ آهبزُ ثِ وبض ّساتٌس ٍ   24ّبی  Zoneغیط فؼبل وٌیس . زض ایي حبلت آغیطّب ٍ توبسْب لطغ هی ضًَس ٍلی 

 گطزًس . ّب ثبػث اػالم ذطط تَسط وٌتطل پٌل هی Zoneاگط زٍثبضُ سٌسَضی تحطیه ضَز ایي 

 وٌیس : Disarmedضٍش هی تَاًیس سیستن ضا  2ضوب ثِ  -6

 ضٍی یىی اظ ضیوَت وٌتطلْب تؼطیف ضسُ ثطای سیستن Disarmالف : فططزى زووِ 

ٍ ساس  ٍاضز واطزى ضهاع . ٍلتای ضاوب       Disarmة : ثِ صَضت زستی ثَسیلِ وٌتطل پٌل ٍ ثب فططزى زووِ 

 ظبّط هی ضَز وِ ثِ هؼٌی ٍاضز وطزى ضهع است . LCDضٍی  PINضا فطبض هی زّیس ولوِ  disarmزووِ 

7- Zone   ثِ لسوتی اظ هحیط وبض ، هٌعل ٍ ... گفتِ هی ضَز وِ وبضثط ثِ ٍسیلِ اًَاع سٌسَضّب ٍ تَسط هؼطفای :

 ایي لسوتْب ثِ وٌتطل پٌل ایي هٌبطك ضا تحت وٌتطل ٍ ثبظضسی لطاض هی زّس .
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 : آى ظاّز هی شَد LCDٌگام کار با کٌتزل پٌل رٍی سوبل ّایی )عالهت ّایی ( کِ در ّ

                                              

 
 : ثسیي هؼٌی است وِ ضوب آغیط زاذلی وٌتطل پٌل ضا فؼبل وطزُ ایس .      -

- LOG  :.ایي ولوِ ٍ ػسز ضٍثطٍی آى ثِ هؼٌی ضٍیسازّبی ثجت ضسُ زض پٌل هی ثبضس 

- Disarmed  ًطبى زٌّسُ هس :Disarmed . هی ثبضس 

- Part Armed ًطبى زٌّسُ هس :  ( ًیوِ هسلحStay یب Part arm ). هی ثبضس 

- Watch Dog  ًُطبى زٌّس :Zone  ّبیWatch Dog . ًگْجبى(هی ثبضس وِ زض ازاهِ تَضیح زازُ ذَاّس ضس( 

- M : D : H : M : D        ٍظ ، سابػت ، زلیماِ ٍ ضٍظ ّفتاِ                   : ثِ تطتیات اظ چاب ثاِ ضاسات ًطابى زٌّاسُ هابُ ، ض

 هی ثبضٌس . الجتِ تمَین زض ایي زستگبُ ثِ صَضت هیالزی است .

- SET . ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب زض حبلت ثطًبهِ ضیعی زستگبُ ّستیس : 

- RMOT  ػسز ضیوَت وٌتطل ضا استفبزُ وطزُ ایس . 9: ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب وسام یه اظ 

- TYPE  ظٍى زستگبُ است . 8: ًطبى زٌّسُ تٌظیوبت یىی اظ 

- Config  :.ًطبى زٌّسُ تٌظیوبت هطثَط ثِ ّط ظٍى هی ثبضس 

- ALM  ٍلتی :Alarm )اتفبق هی افتس ایي ػالهت ظبّط هی ضَز . )زستگبُ اػالم ذططهی وٌس 

 ّب زاضیس . Zoneض : ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب سٌسَض یب سٌسَضّبیی ثب ثبططی ضؼیف زض هسا       -

- PIN . ًطبى زٌّسُ ایي است وِ ضوب ثبیس پسَضز ضا ٍاضز وٌیس : 

- TEST  ایي ولوِ ظبّط هی ضَز وِ ًطبى زٌّسُ تسات زتىتَضّابی ثجات ضاسُ زض پٌال       # : ثب فططزى ولیس

 هیجبضس.

- Timed  :.ًطبى زٌّسُ  تٌظین لبثلیت هسلح/غیط هسلح ضسى ذَزوبض زض پٌل هی ثبضس 

- GSM  :ایي ولوِ ضطٍع ثِ چطوه ظزى هی وٌس. ایي ثاسیي هؼٌای اسات واِ      ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هیگطزز

زضآیس زستگبُ زض حبل ضوبضُ گیطی هی  هی ثبضس ٍلتی ایي ولوِ ثِ صَضت ثبثت SMSزستگبُ زض حبل اضسبل 

 ثبضس .

- Phone    ٌیاس ایاي ولواِ ضٍی    : ٍلتی ضوب لصس زاضیس وِ ضوبضُ تلفي ّبی هَضز ًظاط ذاَز ضا ٍاضز سیساتن و

 صفحِ ًوبیص ظبّط هی ضَز .
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غیط  5ٍ6فؼبل هی ثبضٌس ٍظٍى ّبی  1ٍ2ٍ3ٍ4ٍ7ٍ8. ظٍى Armزض حبلت  Lcdًوبیص ظٍى ّبی فؼبل ثط ضٍی  -

 فؼبل ّستٌس.

 

 

 

 

 

 
 

 LCDثط ضٍی  GSMًوبیص سیگٌبل ضجىِ  -

 

 

 
 1ًطبى زٌّسُ تحطیه پٌل تَسط زووِ اضططاضی ضیوَت ضوبضُ  -

 
 
 زٌّسُ هسلح ضسى پٌل ثِ ٍسیلِ صفحِ ولیسًطبى  -

 
 

 ًطبى زٌّسُ لطغ سین تلفي -

 
 

 Tamper ًطبى زٌّسُ فؼبل ضسى -
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 ٍلت220ًطبى زٌّسُ لطغ ضسى ٍضٍزی تغصیِ -

 

 
 هطتجِ 3ثطای  Pin codeُ ٍاضز وطزى بًطبى زٌّسُ اضتج -

 
 
 

                     : هعزفی کاًکتَرّای داخلی پٌل     

وِ پ  اظ فؼبل سبظی ثِ صَضت ًبهحسٍز هی تَاى ثط ضٍی آى  (T1~T8)ػسز ظٍى سیوی هی ثبضس 8ایي هسل زاضای 

اظ زتىتَض ّبی سیوی استفبزُ ًوَز.)هحسٍزیت ضوب ثب تَجِ ثِ جطیبى زّی هٌجغ تغصیِ هَضز استفبزُ ضوب تؼییي هی 

 ضَز.(
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 ورودی آژیز:

ٍلت ٍ 13-9استفبزُ ًوَز.هحسٍزُ ٍلتبغ  BELLٍGNDثطای اتصبل آغیط ذبضجی ثِ پٌل هی تَاى اظ وبًىتَضّبی 

 آهسط هی ثبضس. 1.5حساوثط جطیبى ذطٍجی 

 :SWAUXمنبع تغذیه سوئیچ

 ٍلت 13-9هحسٍزُ ٍلتبغ  پٌل هیجبضس. (ARMاظ هسلح وطزى)ُ اًساظی ازٍات هَضز ًیبظ پ  ایي هٌجغ تغصیِ جْت ضا

 زض حبلت غیط هسلح هٌجغ تغصیِ غیط فؼبل هی ثبضس.هی ثبضس.

ایي هی ثبضس. ٍلت 13-9هحسٍزُ ٍلتبغ  جْت تغصیِ ازٍات سیوی اظ جولِ زتىتَضّبی سیوی هی ثبضس. :AUXتغذیه

 تغصیِ زض ّط حبلتی فؼبل هی ثبضس.

 هیلی آهسط هی ثبضس. SWAUX ٍAUX 600بى هجوَع ذطٍجی جطی نکته:

ضسى پٌل ًیبظ ثِ فؼبل سبظی  تحطیهٍلت جْت وٌتطل تجْیعاتی وِ پ  اظ 12 تغصیِ :12V-A.0.1/12V-A.0.2تغذیه

ایي زٍ ذطٍجی تغصیِ تٌْب زض صَضتی وِ پٌل زض ٍضؼیت آالضم لطاض گیطز ٍ ثِ ضطط فؼبل سبظی آًْب زض آًْب زاضین.

 ٍلت ذَاٌّس ثَز.  )ًحَُ فؼبل سبظی زض ازاهِ تَضیح زازُ ذَاّس ضس.( 12زاضای ٍلتبغ  ̨تٌظیوبت پٌل 

TIPٍRINGٍضٍزی سین تلفي : 

PHONEذطٍجی سین تلفي : 

پٌل ثِ صَضت ذَزوبض فؼبل هیطًَس ٍ یه ػسز ضلِ ذبضجی وِ تَسط  ػسز ضلِ وِ زض صَضت تحطیه 2ذطٍجی ضلِ:

 ّوبًٌس ضىل ظیط لبثلیت تحطیه زاضز.ٍلت   12ٍ اتصبل ثِ ٍلتبغ LAMPپَضت 

 

                                                

 
 

 : زض صَضت ٍصل ثَزى زض ّط حبلتی اگط زض پٌل ثبظ ضَز پٌل ضطٍع ثِ آغیط ظزى هی ًوبیس.TAMPERوبًىتَض 
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 2فصل  
 ًصب ٍ سین بٌذی  

 : ًصب -1

 ػسز پیچ هی تَاى وبثیٌت پٌل ضا ثِ زیَاض هتصل ًوَز. 4تٌْب ثب   ّ̨وبًطَض وِ زض ضىل هطرص است ثطای ًصت پٌل
 

                                                               
 

 سین بٌذی ٍکاًکتَر ّا : -2

 هی تَاى ثط ضٍی وبًىتَضّب هتصل ًوَز. NOیب NCزتىتَضّب ضا ثِ زٍ ضٍش 

 

 
 

 وبًىتَض هتصل ًوَز. 1ثِ صَضت هَاظی پطت سط ّن ثط ضٍی  زض صَضت ًیبظ هی تَاى زتىتَضّب ضا
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 ًصب سین ّای دتکتَرّا : -3

(هی ثبضٌس .اگط وبضثط ًیبظ ثِ استفبزُ اظ ایي ظًٍْب Bay passظًٍْبی سیوی زض حبلت پیص فطض ثِ صَضت غیط فؼبل)

 زاضتِ ثبضس اثتسا ثبیس آًْب ضا فؼبل ًوبیس . 

 ( :wirelessًصب دتکتَر بی سین) -4

طفبً ثِ طَض ااظ پٌل ًصت ضًَس . ل هٌبستثبیس زض فبصلِ  تَضیح زازُ ضسُ است .ىتَضّب تّوبًگًَِ وِ زض ضاٌّوبی ز

 بض هی وٌٌس .اطزُ ٍ هطوئي ضَیس وِ آًْب زض حبلت ًطهبل ثِ طَض وبهل ثب پٌل واَضّب ضا تست وال زتىتاوبه

 ( :Repeaterعولکزد تکزار کٌٌذُ بیسین) -5

اظ پٌل لطاض زاضز یب هحیط ثستِ ای اططاف آى ٍجَز زاضز وِ اهىبى ضسیسى سیگٌبل  تطٍلتی وِ زتىتَض ذیلی زٍض 

تىطاض وٌٌسُ ثطای ضسبًسى سیگٌبل زتىتَض ثِ پٌل استفبزُ ضٍش ًصت اظ  ضوب هی تَاًیس ،یس زتىتَض ثِ پٌل ضا ًوی زّ

 وٌیس .
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 عولکزد کلی     

 عولکزد سٍى ّا :

 .پٌل ثساًین لجل اظ ًصت زتىتَضّب ثْتط است ًحَُ ػولىطز ّط ظٍى ضا زض هسّبی هتفبٍت وبضی

 ظٍى اػالم اتص سَظی =1ظٍى

 ظٍى اضططاضی =2ظٍى

 ظٍى ٍضٍزی/ذطٍجی =3ظٍى

 ظٍى هحَطِ ذبضجی =4ٍ5ٍ6ظٍى

 ظٍى هحَطِ زاذلی =7ظٍى

 ظٍى ًگْجبًی =8ظٍى

 تٌظیوبت فَق ثِ صَضت پیص فطض تَسط وبضذبًِ اًجبم ضسُ است .

 

ARM HOME DISARM 
                                       وضعیت

 نوع سون                        

 آتش -1سون  فعال فعال فعال

 اضطزاری -2سون فعال فعال فعال

 ورودی/خزوجی -3سون غیز فعال فعال فعال

 محوطه خارجی -6-5-4سون غیز فعال فعال فعال

 محوطه داخلی -7سون غیز فعال غیز فعال فعال

 نگهبان -8سون فعال فعال فعال

 

اًتظبضات اظ سیستن  ثِ صَضت زلرَاُ ثط ضٍی ّط ظٍى فؼبل ثسیْی است هی تَاى تٌظیوبت ظیطضا ثب تَجِ ثِ ضطایط ٍ 

 جْت اًجبم ایي تٌظیوبت هطاحل ظیط ضا طی وٌیس:یب غیط فؼبل ًوَز.

حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس .ًوبیبى ذَاّس ضس   Lcdثط ضٍی  (-----)ذط چیي ضا ثفطبضیس یه سطی   Progاثتسا زووِ

ًوبیبى هیگطزز سس  زووِ * ضا ثفطبضیس زض ایي  Lcdثط ضٍی  Sensorلوِ ضیوَت ضا ثفطبضیس حبل و Disarmیب زووِ

هطبثك ضىل ظیط ًوبیص زازُ هی ضَز حبل ضوبضُ ظٍى هَضز ًظط ذَز ضا ٍاضز ًوبییس. Lcdثط ضٍی  Zoneظهبى ولوِ 

ػسز ظبّط هیطَزوِ هطبثك جسٍل ظیط هیتَاًیس ثب تَجِ ثِ ًیبظّبیتبى آى ضا  8هطبّسُ هیىٌیس وِ زض همبثل ولوِ ظٍى 

 ضا جْت ثجت تٌظیوبت فطبض زّیس. Progزض اًتْب زووِثطًبهِ ضیعی ًوبییس.
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Zone Setting                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته:

ظٍى ًگْجبى جْت هطالجت اظ سبلوٌساى ٍ وَزوبى هی ثبضس .ًحَُ ػولىطز ایي ظٍى ثِ ایي صَضت است وِ اگط زض ثبظُ 

تؼطیف هی ضَز فؼبلیتی زض هحیط تَسط پٌل هطبّسُ ًطَز پٌل ثِ صَضت ذَزوبض ثب ظهبًی وِ تَسط وبضثط ثطای پٌل 

 ضوبضُ تلفي اظ پیص تؼطیف ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز.

 ًىتِ:

( فؼبل هی ثبضس. ثِ طَض هؼوَل ARM/DISARM/HOMEسبػتِ زض ّط حبلتی اظ هسّبی وبضی پٌل ) 24ظٍى  

ثبضس ثط ضٍی ایي حبلت تٌظین هی  هَضز هحبفظت وِ ثرَاّیس زض ّط حبلتی  زتىتَضّبی زٍز ٍ حطاضت ٍ یب ًبحیِ ای

 گطزز.

 ًىتِ:

 غیط فؼبل هی ثبضس.DISARMٍّوچٌیي  PartArm یبHomeًبحیِ زاذلی زض حبلت 

 

 ًىتِ:

. زض ضٍثطٍی ّط ظٍى ضا یه لطاض زاز 8ٍ  7ثبیس اػساز  12V-A.0.1/12V-A.0.2 ذطٍجی تغصیِ فؼبل سبظی زٍجْت  

 ثط لطاض ذَاّس ضس.صَضت ثب تحطیه ظٍى هَضز ًظط ذطٍجی تغصیِ ثبال  ایي
 

 
 

 1 نگهبانی =فعال1 =غیز فعال0

 2 تاخیز خزوجی =فعال1 =غیز فعال0

 3 تاخیز ورودی =فعال1 =غیز فعال0

 4 ساعته 24 =فعال1 =غیز فعال0

 5 حالت آژیز =فعال1 =غیز فعال0

 6 داخلی/خارجی =خارجی1 =داخلی0

 =فعال به هنگام آالرم1 =غیز فعال به هنگام آالرم0
و خزوجی  مودفعال ساسی رله 

 12V-A.0.1تغذیه
7 

 =فعال به هنگام آالرم1 =غیز فعال به هنگام آالرم0
وخزوجی  لوافعال ساسی رله 

 12V-A.0.2تغذیه
8 
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 4فصل 
 ثبت ادٍات جاًبی

 ًحَُ ثبت ریوَت:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس   Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  Progاثتسا زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضیوَت هَضز ًظط ضا تحطیه  Lcdثط ضٍی  Sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmیب زووِ

ضا ٍاضز ًوبییس تب پٌل هتَجِ ضَز وس هطثَط ثِ یه  0ًوبیبى هیگطزز حبل ػسز Lcdثط ضٍی   Codingًوبییس ولوِ 

ضا جْت ثجت  Progضیوَت هی ثبضس سس  پٌل ػسز هتٌبظط ثب ضیوَت ثجت ضسُ ضا ًوبیص هی زّس.زض اًتْب زووِ

 ػسز ضیوَت ضا هی تَاًیس ثط ضٍی ایي پٌل ثجت ًوبییس. 9ت فطبض زّیس.ضوب تب تٌظیوب

 ًحَُ ثبت دتکتَرّای بیسین:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس   Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  Progاثتسا زووِ

 .ًوبیبى هیگطزز Lcdثط ضٍی  Sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmیب زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضوبضُ ظٍى  Lcdثط ضٍی   Codingحبل زتىتَض هَضز ًظط ضا تحطیه ًوبییس زض ایي  ظهبى ولوِ 

زض اًتْب ( ایي ظٍى ثجت هیگطزز.9الی 1ىتَض زض اٍلیي هىبى لبثل زستطس)سس  زت (8الی1)هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس

 زّیس.ضا جْت ثجت تٌظیوبت فطبض  Progزووِ

 تست صحت ثبت دتکتَر یا ریوَت در پٌل:

ًوبیص زازُ هی ضَز زض ایي حبلت اگط زتىتَض ضا تحطیه ًوبییس  ضوبضُ  Lcdثط ضٍی  Testضا ثفطبضیس  ولوِ  #زووِ

ظٍى زتىتَض ًوبیص زازُ ذَاّس ضس ٍصسایی اظ پٌل پرص ذَاّس ضس وِ ثیبًگط ثجت هَفمیت آهیعثَزى ثجت زتىتَض 

 ضس.زض پٌل هی ثب

 ًحَُ ثبت دتکتَرّای سیوی:

ٍ  T8الیT1 وبًىتَضثیي N.Oیب   N.Cجْت فؼبل وطزى زتىتَضّبی سیوی هیتَاى زتىتَض هَضز ًظط ضا ثِ صَضت 

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع   Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  Progسس  زووِ .ثست GNDپبیِ

ًوبیبى هیگطزز حبل زتىتَض  Lcdثط ضٍی  Sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووِ

ًوبیبى هیگطزز حبل ضوبضُ ظٍى هَضز ًظط ضا  Lcdثط ضٍی   Codingهَضز ًظط ضا تحطیه ًوبییس زض ایي  ظهبى ولوِ 

ضا  Progاًتْب زووِ ( ایي ظٍى ثجت هیگطزز.زض9الی 1( سس  زتىتَض زض اٍلیي هىبى لبثل زستطس)8الی1ٍاضز ًوبییس)

 جْت ثجت تٌظیوبت فطبض زّیس.

 ًىتِ:

 T1 ~ T8 ( ٍGND (ػسز سین ثیي وبًىتَض هَضز ًظط 2زض ثجت زتىتَضّبی سیوی ثجبی اتصبل زتىتَض هیتَاى اثتسا 

 ثست  ٍ ثب اتصبل وَتبُ ٍ ثبظ وطزى هطحلِ وسیٌگ ضا اًجبم زاز ٍ سس  زتىتَض ضا جبیگعیي سین ّب وطز.
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 حذف کزدى ریوَت:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز   Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)DELETاثتسا زووِ

ضا  0حبل ػسز   ًوبیبى هیگطزز Lcdثط ضٍی  DELL SENSORضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmًوبییس یب زووِ

ضا جْت  DELETسس  زووِ  هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس(9~1جْت حصف ضیوَت ثفطبضیس ٍ سس  ضوبضُ ضیوَت )

 اتوبم وبض ثفطبضیس.

 حذف کزدى دتکتَر:

ًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز   Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)DELETاثتسا زووِ

حبل ضوبضُ   ًوبیبى هیگطزز Lcdثط ضٍی  DELL SENSORضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmًوبییس یب زووِ

ضا جْت  DELETضا جْت حصف ٍاضز ًوبییس سس  زووِ  (9~1)ٍ ضوبضُ زتىتَض هَضز ًظط (8~1)ظٍى هَضز ًظط

 اتوبم وبض ثفطبضیس.
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 تٌظیوات پٌل                                                                                            

هسلح ٍ غیط هسلح ضسى  ̨ظهبى تبذیط ̨جْت اًجبم تٌظیوبت هطثَط ثِ ًحَُ ػولىطز سیستن اظ لجیل تٌظین ظهبى آغیط

 بییس.ٍ زستَضات ظیط پیطٍی ًو ذَزوبض ٍ... هیجبیست اظ وسّب

  Lcdثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  Progجْت ٍاضز ضسى ثِ هٌَی تٌظیوبت سیستن اثتسا زووِ

 Lcdثط ضٍی  Sensorضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوِ  Disarmًوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووِ

ًوبیص زازُ هی ضَز سس  ثب ٍاضز وطزى وس  Lcdثط  ضٍی   Configولوِ  #حبل ثب فططزى زووِ.ًوبیبى هیگطزز 

ضا جْت ثجت تغییطات  Progزض اًتْب حتوبً  زووِ  هطثَطِ هی تَاًیس تٌظیوبت زلرَاُ ذَز ضا ثط ضٍی پٌل ثجت ًوبییس.

 اػوبلی ثفطبضیس.
 

 :تٌظین زهاى تاخیر خرّجی01کذ

ظهبى تبذیط زض هسلح تحت پَضص زتىتَضّب هیتَاى  ثِ هٌظَض فطاّن وطزى ظهبى هَضز ًیبظ جْت ذطٍج اظ هحسٍزُ

وبضثطهست ظهبًی هطرص   ̨پٌل ثط ضٍی Armضسى پٌل ضا ثط ضٍی پٌل تٌظین ًوَز.زض ایي صَضت ثب فططزى زووِ 

 ثبًیِ هی ثبضس. 5ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ جْت تطن هحیط زض اذتیبض ذَاّس زاضت.

 ثبًیِ  20;04

 
 :زهاى تاخیر ّرّدی02کذ 

ثِ هٌظَض ٍضٍز ثِ هحیط تحت پَضص ٍ غیط هسلح وطزى پٌل هی تَاى هست ظهبًی ضا ثط ضٍی پٌل تٌظین ًوَز تب 

 ثبًیِ هی ثبضس. 5ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ زضایي هست پٌل فؼبل ًطَز.

 ثبًیِ  20;04

 
 :هذت زهاى آژیر03کذ

 ثبًیِ هی ثبضس. 20ٍاضز هی ضَز ٍ ضطیجی اظ ظهبى ثِ صَضت زٍ ضلوی 

 ثبًیِ  120;06

 
 در هذ کاری ًگِباىهذت زهاى ػذم هشاُذٍ حرکت :04کذ

هست حطوتی هطبّسُ ًطَز پٌل ثب ایي هؼٌی هی ثبضس وِ اگط زض ایي  سبػت هی ثبضس ٍ ثِ حستػسز ٍاضزُ ثط  

ایي هس وبضی جْت هطالجت اظ وَزوبى ٍ سبلوٌساى  ضوبضُ تلفي ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس ذَاّس گطفت.

 تٌْب زض ذبًِ هٌبست هی ثبضس.

 
 زهاى شرّع ّ پایاى هذ ًگِباى :05کذ 

 ضا جْت ثجت ثفطبضیس. Progاثتسا ظهبى ضطٍع ٍ سس  ظهبى پبیبى ضا ٍاضز ًوبییس ٍ زض پبیبى زووِ

 
 زهاى هسلح شذى خْدکار:06کذ

هی تَاى گطٍُ هَضز ًظط ضااًتربة  #پٌل ثجت ًوَز.ثب زووِ ّبی *ٍزض هی تَاى پٌل جْت هسلح ضسى ظهبى هتفبٍت 6

 ًوبیبى هیگطزز.  Lcdثط ضٍی  Timedزض صَضت تٌظین ایي لبثلیت ولوِ وطز ٍ سس  ظهبى هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس.
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 : زهاى غیر هسلح شذى خْدکار07کذ

هی تَاى گطٍُ هَضز  #پٌل ثجت ًوَز.ثب زووِ ّبی *ٍ زضهی تَاى پٌل وبضی جْت غیطهسلح ضسى ظهبى هتفبٍت  6

  Lcdثط ضٍی  Timedزض صَضت تٌظین ایي لبثلیت ولوِ  اًتربة وطز ٍ سس  ظهبى هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس. ًظط ضا

 ًوبیبى هیگطزز.

 

 بَ صْرت خْدکار تٌظین هی شْد.( GSM:تٌظین ساػت پٌل)در هذل ُای 08کذ

 

 تٌظین رهس ػبْر:09کذ 

           Progثِ صَضت ذَزوبض ایي ضهعثجت ذَاّس ضس ٍ ًیبظی ثِ فططزى زووِ  ̨ضلوی هَضز ًظط ضا ٍاضز ًوبییس 6 ضهع

ًوبیص زازُ هی ضَز ثِ ایي هفَْم  NULLضا ثفطبضیس سس  ولوِ   Deleteًوی ثبضس.جْت حصف ضهع ػجَض زووِ 

 هی ثبضس.  123456وِ ولوِ ػجَضی ثط ضٍی پٌل تٌظین ًطسُ است. ضهع پیص فطض 

 
 : تٌظین هذت زهاى اًتظار لبل از پاسخگْیی پٌل)دسترسی بَ پٌل از طریك تلفي(10کذ 

 تؼساز زفؼبت ظًگ ذَضزى تلفي لجل اظ پبسرگَیی پٌل ضا هیتَاى اظ ایي ططیك تٌظین ًوَز .اگط ایي همساض تٌظین ًطَز یب

هیتَاى همساض تٌظین   Deleteیط فؼبل هی گطزز. ثب زووِسی اظ ططیك تلفي ثِ پٌل غضهع ػجَض تٌظین ًگطزز اهىبى زستط

 ضسُ ضا حصف ًوَز.

 

 :فؼال /غیر فؼال کردى آژیر11کذ

 (no sounder when arming)ثب هسلح وطزى پٌل آغیط زض حبلت سىَت ثبلی ذَاّس هبًس . 0ثب ٍاضز وطزى ػسز

 (sounder when arming)ثب هسلح وطزى پٌل آغیط صسای وَتبّی ذَاّس زاز . 1ثب ٍاضز وطزى ػسز

 
 یتشخیص لطغ برق ّرّد: 14کذ

 آغیط پٌل فؼبل ذَاّس ضس. ̨ثب لطغ ثطق  1ثب ٍاضز وطزى ػسز

 آغیط پٌل فؼبل ًرَاّس ضس.  ̨ثب لطغ ثطق  0ثب ٍاضز وطزى ػسز

 
 : تایور زهاى تاخیر خرّجی15کذ

 beep;ثب صسای0

 beep;ثسٍى صسای 1

 

 :تشخیص لطؼی خط تلفي16کذ

 ;ػسم تطریص ٍ تحطیه پٌل0

 ;تطریص ٍآغیط1
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 6فصل 
 تٌظیوات ارتباطی                                                                                            

 تٌظیوات شوارُ تلفي ّا: -1

ثط ضٍی  (-----ضا ثفطبضیس یه سطی  ذط چیي)  Progثجت ضوبضُ تلفي اثتسا زووِجْت ٍاضز ضسى ثِ هٌَی تٌظیوبت 

Lcd  ًِوبیبى ذَاّس ضس حبل ضهع ػجَض ضا ٍاضز ًوبییس یب زووDisarm  ِضیوَت ضا ثفطبضیس حبل ولوSensor  ثط ضٍی

Lcd ِحال با وارد کزدن شویذ.وارد تىظیمات مزبوط بً شماري تلفه ٌا می # سس  * ًوبیبى هیگطزز حبل ثب فططزى زوو

ثطای حصف ّط  را بفشاریذ.  Progمحل ثبت شماري تلفه را مشخص کزدي و شماري مورد وظز را وارد وماییذ و دکمً  6~0عذد 

ثط ضٍی  NULLضا ثفطبضیس ولوِ  Delیه اظ ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ هی تَاًیس ثط ضٍی ضوبضُ هطثَطِ ضفتِ ٍ زووِ 

LCD .ًوبیص زازُ هی ضَز 

 

 پیغام: ضبط -2

ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هی ضَز ثِ صَضت ذَزوبض ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس گطفتِ ٍ یسغبم اظ 

ضا ثط ضٍی تلفي ضرصی ذَز  9ضا پرص هی ًوبیس.وبضثط جْت ضٌیسى زٍثبضُ پیغبم هی تَاًس زووِ  ضسُ پیص ضجط

 LCDثط ضٍی  COPYثبًیِ ثفطبضیس حبل ولوِ 2ثط ضٍی پٌل ضا ثِ هست  OGMثفطبضز. جْت ضجط ایي پیغبم زووِ 

تَجِ زاضتِ ثبضیس زض ٌّگبم ضجط پیغبم زووِ ثبًیِ ظهبى جْت ضجط پیغبم ذَز زاضیس.  12ًوبیبى هی گطزز ٍ ضوب 

OGM  .جْت ثبظپرص پیغبم زووِضاضّب ًىٌیسOGM  .ضا ثفطبضیس 

 

 دستزسی اس راُ دٍر بِ پٌل: -3

ضوبضُ ذط هتصل ثِ پٌل  سی ثِ پٌل اظ ضاُ زٍض اثتسا ثبستطجْت ز

ظًگ)لبثل ثطًبهِ ضیعی( ثِ پٌل  8~1اظتوبس ثگیطیس سس  ثؼس 

ضلوی ػجَض  صسای ثَق  6هتصل هی ضَیس ٍ ثب ٍاضز وطزى ضهع 

جسٍل ظیط زستطسی سس  هطبثك  ̨هوتس اظ پٌل پرص ذَاّس ضس

تَجِ زاضتِ ثبضیس  زاضت.ّبی ظیط ضا هتٌبظط ثب اػساز ٍاضزُ ذَاّیس 

وِ حتوب ضهع وبضثط ٍ تؼساز ظًگ ذَضزى تٌظین ضَز تب ایي اهىبى لبثل 

 زستطسی ثبضس.

 

 

 :تواس پٌل با کاربز -4

ٌّگبهی وِ پٌل تحطیه هی ضَز ثب ضوبضُ ّبی اظ پیص ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز .زض صَضت زضیبفت 

ثبًیِ وبضثط فطصت زاضز تب زووِ* ضا ثفطبضز تب  15توبس اظ ططف پٌل اثتسا پیغبم ضجط ضسُ پرص هی گطزز سس  تب 

 ایي صَضت توبس لطغ ذَاّس ضس ٍ پٌل ثب ضوبضُ ثؼسی توبس ذَاّس گطفت. ٍاضز هٌَی وٌتطل پٌل گطزز زض غیط

 پ  اظ ٍضٍز ثِ هٌَی وٌتطل پٌل هطاحل ّوبًٌس جسٍل ثبال هی ثبضس.

 
 

 

 1 ضٌَز صسای هحیط

 2 زضهحیط هبله پرص صسا

 3 فؼبل وطزى آغیط

 4 پبیبى ضٌَز صسای هحیط

 5 پبیبى اضتجبط

 6 غیط فؼبل وطزى آغیط

 7 هسلح وطزى پٌل

 8 غیط هسلح وطزى پٌل



 

 

 09 

 

 :GSMارتباط -5

ثبًیِ پٌل تٌظیوبت هطثَط  30اثتسا سین وبضت ضا زاذل پٌل لطاض زّیس سس  آًتي ضا زض جبی ذَز هتصل ًوبییس .ثؼس اظ 

ثِ سین  SMSثِ سبػت ٍ تبضید ضا زضیبفت هی ًوبیس. زض صَضت هغبیطت تبضید ٍ ظهبى ًگطاى ًجبضیس ثب اضسبل اٍلیي 

 تصحیح می شود.ساعت و تاریخ بً صورت خودکار  ̨وبضت زاذل پٌل 

 ًحَُ عولکزد پٌل: -6

اضسبل هی وٌس ٍ سس  اظ ططیك ذط تلفي ثب ضوبضُ ّبی ثجت  SMSزض صَضت هتصل ثَزى ذط تلفي ثِ پٌل اثتسا پٌل 

اضسبل ذَاّس  SMSتوبس هیگیطز اگط ذط تلفي ثِ پٌل هتصل ًجبضس اثتسا اظ ططیك سین وبضت ذَز ضسُ زض حبفظِ

 ثب ضوبضُ تلفي ّبی ثجت ضسُ زض حبفظِ ذَز توبس هیگیطز. وبضت ّوبى سین وطز ٍ سس  اظ ططیك

 :SMSتٌظیوات  -7

ًیع گعاضش   SMSاظ ططیك  ̨ثب اًجبم ایي تٌظیوبت زض صَضت ثطٍظ ّطگًَِ آالضم یب ضذساز ػالٍُ ثط توبس تلفٌی

( زستَض ظیط ضا زض SMSضٍیسازّب ثِ وبضثط زازُ ذَاّس ضس. جْت تٌظین ٍ فؼبلسبظی سبهبًِ  اطالع ضسبًی پیبم وَتبُ )

)ػالهت        ًطبًِ تفىیه هطاحل هی ثبضس  پیبم وَتبُ ٍاضز وطزُ ٍ سس  ثِ ضوبضُ سین وبضت زاذل پٌل اضسبل ًوبییس.

 ضَز.(ٍ ًجبیس زض پیبم وَتبُ گصاضتِ 

 ػجبضت هَضز ًظط       ضوبضُ ظٍى       ضهعوبضثط
123456      01     FIRST ZONE ACTIVE                                                                                                

123456       02      ZONE TWO ACTIVE                                                                                                
 

ثبًیِ  2پ  اظ آهبزُ سبظی هحتَای پیبم وَتبُ)فبضسی یب اًگلیسی تفبٍتی ًساضز.(اثتسا زووِ* ثط ضٍی پٌل ضا ثِ هست 

ضُ سین وبضت زاذل ( ثِ ضوبSMSًوبیبى گطزز سس  السام ثِ اضسبل پیبم وَتبُ) LCDثط ضٍی  Uثفطبضیس تب ػالهت

 پٌل ًوبییس.

تَسط پٌل اػالم هیگطزز وِ ثِ هؼٌبی هَفمیت آهیع ثَزى  1( ػسز SMSزض صَضت صحیح ثَزى هحتَای پیبم وَتبُ )

تَسط پٌل ثِ هؼٌبی اضتجبُ زض ٍاضز وطزى  2ثطای ظٍى هَضز ًظط هی ثبضس.اػالم ػسز  SMSثجت سبهبًِ اضسبل 

 ضتجبُ زض ٍاضز وطزى ضوبضُ ظٍى هی ثبضس. ا 3ٍ ػسز  SMSضهعوبضثطزض هحتَای 
 

تَسط پٌل ثطای ضوبضُ تلفي  FIRST ZONE ACTIVEثب هحتَای  SMSتحطیه ضَز  1زض صَضتیىِ ظٍى ضوبضُ 

 ّبی ّوطاُ ثجت ضسُ زض پٌل اضسبل هیگطزز ٍ سس  ثب ضوبضُ ّبی ثجت ضسُ زضپٌل توبس گطفتِ ذَاّس ضس.

)ػالهت + ًطبًِ  ػالٍُ ثط تحطیه ظٍى ّب ثطای ضٍیسازّبی ظیط ًیع فؼبل ًوَز.ضا هیتَاى   SMSسبهبًِ  اطالع ضسبًی

 تفىیه هطاحل هی ثبضس ٍ ًجبیس زض پیبم وَتبُ گصاضتِ ضَز.(

 

                                                Emergency 123456 +09+REMOTE PANIC ALARMفططزُ ضسى زووِ

                                                                     TAMPER 123456 +10+TAMPER ALARMػولىطز زووِ   

                                                               PHONE LINE CUT OFF+11+ 123456        لطغ ذط تلفي

 +MAIN FAILS ALARM 123456 +12لطغ ثطق ٍضٍزی پٌل                                                                             

 +PIN CODE INPUT WRONG 3 TIMES 123456 +13هطتجِ ضهع اضتجبُ                                    3ٍاضز وطزى 

 +MAIN POWER ON 123456 +14                                                                      ٍصل ثطق ٍضٍزی پٌل            
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 :SMSتست ساهاًِ -8

ثط ضٍی صفحِ ًوبیص ًوبیبى هی ضَز ٍ  GSMثبًیِ ثفطبضیس سس  ولوِ  2ضا ثِ هست EVENT/DISARMزووِ 

 ٍضؼیت تٌظیوبت سبهبًِ زضیبفت ذَاّیس وطز.( حبٍی SMSثؼس  اظ چٌس ثبًیِ پیبم وَتبّی)
 

          NO SET  SMS                                                       .فؼبل ًطسُ است(SMSبم وَتبُ )پی سبهبًِ اطالع ضسبًی

              

           SET OK 1,2,11.فؼبل است لطغ وبثل تلفي  ٍضؼیت ٍ 5ٍ 1ظٍى ثطای (SMSبم وَتبُ )پی سبهبًِ اطالع ضسبًی

 

 

 :(smsام کَتاُ)کٌتزل پٌل اس طزیق پی -9

)ػالهت +  ...ضا اًجبم زاز. ًیوِ هسلح ٍ گعاضضگیطی ̨ غیط هسلح وطزى ̨ بم وَتبُ هیتَاى ػولیبت هسلح وطزىاظ ططیك پی

 ًطبًِ تفىیه هطاحل هی ثبضس ٍ ًجبیس زض پیبم وَتبُ گصاضتِ ضَز.(

 +ضهعوبضثطarmهسلح وطزى پٌل                                                                                                                               

 +ضهعوبضثطdisarm                               غیط هسلح وطزى                                                                                          

 +ضهعوبضثطpartًیوِ هسلح وطزى                                                                                                                             

 +ضهعوبضثطcheckگعاضضگیطی اظ ٍضؼیت پٌل                                         

 

 :( ٍ تلفيsmsکٌتزل رلِ ّای داخلی ٍ خارجی پٌل اس طزیق پیام کَتاُ) -11

                                                        

 هی ضَز: ثطای وٌتطل ضلِ ّب اظ ططیك پیبهه ٍ تلفي ثِ ضطح ظیط ػول

زض  7ٍ8ثطای فؼبل وطزى ایي اهىبى ثبیس تَجِ زاضت وِ زض ّیچ ظًٍی ضلِ ّب فؼبل سبظی ًجبیس ضًَس )ضوبضُ  نکته:

ثطای ّوِ ی ظٍى ّب ثبیس صفط تٌظین ضًَس( . زض غیط ایي صَضت هوىي است زض پیبهه چه   Zone Settingلسوت 

ضلِ ّب   ̨ ضلِ ثطای آى تؼطیف ضسُ ثبضس ٌّگبم تحطیه آى ظٍى وطزى ضلِ ّب ًَضتِ ضَز ضلِ فؼبل ٍلی فمط ظًٍی وِ 

 فؼبل ذَاٌّس ضس.

 اهب اگط ثرَاّین اهىبى وٌتطل ضلِ ّب اظ ططیك پیبهه ٍ تلفي ضا زاضتِ ثبضین :
  

  ُزض لسوت  7ٍ8ضوبضZone Setting  .ثطای ّوِ ی ظٍى ّب ثبیس صفط تٌظین ضًَس 

                           123456Out01on          Out01on  ضهع وبضثط 

                           123456Out01off          Out01off  ضهع وبضثط 

 123456Out02on                                         Out02on  ضهع وبضثط  

 123456Out02off                                         Out02off  ضهع وبضثط   

 ثطای چه وطزى ٍضؼیت ضلِ ّب :
 

 123456check                                         check  ضهع وبضثط   
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 ضلِ زاذلی               

 

  ثب تَجِ ثب ایٌىِ وسام ضلِ ضا فؼبل وطزُ ثبضین 

 ضا ذَاّین زاضت. NOتغییط ٍضؼیت آى ضلِ ثِ حبلت 
 

 

 

 

 

 

 ٍلت12ضلِ ذبضجی              
 

 ثب تَجِ ثب ایٌىِ وسام ضلِ ضا فؼبل وطزُ ثبضین 

  ( ذَاّین زاضت. 12V-A.0.2  یب 12V-A.0.1 ٍلت ضٍی ّط یه اظ وبًتىت ّب ) 12ذطٍجی 

 

اظ ططیك تلفي ًیع ثؼس اظ ثطلطاضی توبس ثب ضوبضُ ذط هتصل ثِ پبًل ٍ یب ضوبضُ سین وبضت زاذل پبًل ٍ ٍاضز ًوَزى 

 وبضثط ثب زستَضات ظیط هی تَاى ضلِ ّب ضا وٌتطل ًوَز:ضهع 
 

               12فؼبل سبظی ضلِ زاذلی اٍل ٍ ضلِ ذبضجیV 1            اٍل * 

                 12فؼبل سبظی ضلِ زاذلی اٍل ٍ ضلِ ذبضجیV 1            اٍل # 

                 12فؼبل سبظی ضلِ زاذلی زٍم ٍ ضلِ ذبضجیV 2            زٍم * 

              12فؼبل سبظی ضلِ زاذلی زٍم ٍ ضلِ ذبضجیV 2            زٍم # 

 

 

 تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ تؼساز زفؼبت ظًگ ذَضزى لجل اظ پبسرگَیی پبًل حتوب هی ثبیست تٌظین ضَز. نکته :
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 7فصل
 تٌظیوات تکویلی

 سٍى ّا: ًحَُ غیز فعال کزدى

 ثطای غیط فؼبل وطزى یه ظٍى هیتَاى اظ زٍ ضٍش ظیط استفبزُ ًوَز.زض صَضت ًیبظ 

 ضٍش زائن :-1

 حصف توبم زتىتَضّبی هَجَز زضآى ظٍى

 ضٍش هَلتی:-2

ضا ثط ضٍی پٌل ثفطبضیس سس  ضوبضُ ظٍى ّبیی ضا وِ توبیل زاضیس ثِ صَضت هَلتی غیط فؼبل   ARMاثتسا زووِ 

ضا ثفطبضیس ٍ زض اًتْب ضهع وبضثط ضا ٍاضز  DISARMزووِ ّط ضوبضُ ظٍى ثِ ًَثت ٍاضز وطزُ ٍ ثؼس اظ ًوبییس ضا 

 وطزى پٌل تٌظیوبت اًجبم ضسُ اظ ثیي هیطٍز. DISARMًوبییس. تَجِ زاضتِ ثبضیس وِ پ  اظ 

 سبػتِ ضا ًوی تَاى ثِ ّیچ ػٌَاى غیط فؼبل ًوَز. 24تَجِ:ظٍى ّبی 

 هشاّذُ رٍیذادّا:

ٍتحطیه ظٍى ّب ثب جعئیبت آى ضبهل  TAMPERػولىطز ولیس˛یط هسلح ضسى پٌل توبم ضٍیسازّب اظ جولِ هسلح ٍ غ

ضا  EVENTزووِجْت هطبّسُ ضٍیسازّبی ثجت ضسُ زض پٌل هی تَاًیس ظهبى ٍ تبضید زض حبفظِ پٌل ثجت هی گطزز. 

تطتیت آهسُ ثفطبضیس ٍ ثِ تطتیت آذطیي ضٍیساز ضخ زازُ لبثل هطبّسُ هی ثبضس.ػالئن ثجت ضٍیسازّب زض ظیط ثِ 

 است.

 دلخَاُ: کزدى سٍى فعال 

ای ایي ثط فؼبل ًوبییس.ثِ زلرَاُ اظ ظٍى ّبی تؼطیف ضسُ ثط ضٍی پٌل ضا ّط یه ایي لبثلیت ثِ ضوب اجبظُ هی زّس تب 

سس  ضوبضُ ظٍى ثؼسی ٍسس   ضا ثفطبضیس. Armًظط ضا ٍاضز ًوبییس سس  زووِ هٌظَض اثتسا ضوبضُ ظٍى هَضز 

 اٌ ثفطبضیس.ضا هجسز Armزووِ

 فعال ٍ غیز فعال کزدى آژیز پٌل:

 حذف خواٌذ شذ.  Lcdثاویً وگً داریذ سپس عالمت بلىذگو اس گوشً باال سمت چپ  2# را بً مذتثطای ایي هٌظَض زووِ

تَجِ: ػولىطز زووِ اضططاضی ضیوَت هستمل اظ ایي تٌظین هی ثبضس اگط ثِ صَضت آغیط فؼبل تٌظین ضسُ ثبضس ثب 

 اضططاضی ضیوَت آغیط ثِ صسا زضذَاّس آهس.ظزى زووِ 

 تٌظیوات ّز دتکتَر:

 ایي پٌل ایي لبثلیت ضا زاضز وِ ّط یه اظ زتىتَضّبی هَجَز زض ّط ظٍى ضا ثِ صَضت هستمل ثطًبهِ ضیعی وٌس.

ضُ ضا ثفطبضیس سس  ضوبضُ ظٍى ٍ زتىتَض هَضز ًظط ضا ٍاضزًوبییس.ضٍثطٍی ضوب Deleteثطای ایي هٌظَض اثتسا زووِ

 ػسز ظبّط هی گطزز وِ زض ظیط تَضیحبت آى آهسُ است. 3ظٍى ٍ زتىتَض هَضز ًظط 
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 ; حبلت وبضی ػبزی0;پٌل زض صَضت تحطیه زتىتَض زض حبلت غیط هسلح آغیط وَتبّی هیعًس.   1    1

 وبض ػبزی;حبلت 0پٌل زض صَضت تحطیه زتىتَض زض حبلت غیط هسلح صسای ظًگ زض تَلیس هی وٌس. ;1     2

 ;ولیس اضططاضی ضیوَت ثسٍى آغیط هی ثبضس.0;ولیس اضططاضی ضیوَت ثِ صَضت آغیط فؼبل هی ثبضس. 1     3

 

 ّا ٍ تعذاد سٌسَرّای هَجَد در آى: Zoneچک کزدى 
 

ضوبضُ  #ضا ثفطبضیس سس  ثب زووِ ّبی *یب delجْت چه وطزى تؼساز زتىتَضّبی هَجَز زضّط ظٍى اثتسا زووِ  

    ظٍى تؼساز زتىتَضّبی ثجت ضسُ زض آى ظٍى ًوبیص زازُ ًظط ذَز ضا اًتربة ًوبییس حبل ضٍثطٍی ّط  ظٍى هَضز

 هی ضَز.

 : غیز فعال کزدى پیغام ضعف باطزی

تَلیس ذَاّس ًوَزٍ زض  beepپٌل ّط یه ثبًیِ صسای   ̨زض صَضت ثطٍظ هطىل وبّص سطح ٍلتبغ زتىتَضی زض هساض

ضوبضُ ظٍى ٍ زتىتَض هَضز ًظط ضا ًوبیص ذَاّس زاز.جْت هتَلف وطزى ًوبیص پیغبم ضؼف ثبططی    Armحبلت 

 زووِ ای ضا ثط ضٍی ضیوَت ثفطبضیس زض ایي صَضت ثِ هست  یه سبػت ایي اذطبض لطغ ذَاّس ضس.
 

 تَجِ:

ضا ًگِ زاضتِ ٍ پٌل   Del/Sensorجْت ثبظ گطزاًسى پٌل ثِ حبلت اٍلیِ وبضذبًِ اثتسا پٌل ضا ذبهَش وطزُ سس  زووِ

 ثبًیِ صجط ًوبییس.  5ضا ضٍضي ًوبییس ٍ ثِ هست 

 

 

 


