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دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به  2کد رمز مجزا می باشدکه به شرح ذیل است (رمزپیش فرض624321می باشد)

 . 1رمز ورود به منوی دستگاه ویژه تنظیمات وبرنامه ریزی دستگاه
 . 2رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه(از طریق تلفن همراه یا ثابت)
روش وارد شددن به منوی دسدتگاه ابتدا دکمه  PROGرا زده سپس کد رمز ورودی  124321را
وارد کرده و در انتها دکمه  ENTERرا بزنید اگر رمز وارده صحیی بادد رر

 Program codeظاهر

می دود و دما می توانید طبق دفترچه  ،تنظیمات دلخواه را انجام نمایید
روش اضافه کردن ریموت کنترل و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه (فرکانس )513
پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه ،کد  30را وارد نمایید گزینه  Remote controlظاهر می دححود
رال دکمه  را فشححار داده و نگه دارید ،سححپس دکمه

ریموت را یک لیظه فشححار دهید ،صدای

بیپ دحنیده می دود که به معنای ست ددن ریموت می بادد (.ضمناً دستگاه قابلیت ست ددن  12عدد
ریموت کنترل را دارد) .در هنگام ست ددن ریموت نام ریموت با عالئم A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-
 L-M-N-Oنمایش داده می دود (.ضمناً چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه
بزنید رتماً باید ریموت ست دده را رذ

دکمه دیگری را

و مجدد ست نمائید).

حذف ریموت کنترل

پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه ،کد  30را وارد نمایید گزینه  Remote controlظاهر می دححود
.رال اگر عدد  1را به مدت  5ثانیه نگه دارید آخرین ریموت سحت دده رذ
به مدت  5ثانیه نگه دارید کل رافظه ریموت ها رذ

می گردد و اگر عدد  2را

خواهد دد .

حذف ریموت کنترل با : SMS

چنانچه ریموت کنترل مفقود دححده یا می خواهید ی ی از ریموت های سححت دححده با دسححتگاه را رذ
کد ریموتp123456ps

نمایید از این کد استفاده نمایید.
مثال :

p123456psA

ارائه کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل
ی ی از قابلیت های مهم امنیتی این دسححتگاه ،کد دححناسححایی ریموت می بادححد بدین معنا که ریموت های
سحت دده به این دستگاه دارای نام می بادد و تا  12عدد ریموت قابل ست ددن و نام گزاری می بادد
این قابلیت به مصر

کننده این ام ان را می دهد که با نصب این دستگاه نظارت کامل و دقیقی نسبت به

پرسحنل خود دادحته بادد به طور ملال در یک درکت یا دفتر تعداد  2نفر پرسنل مشغول به کار می بادند
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و این تعداد ،هم دارای کلید و هم دارای ریموت کنترل هستند .رال چنانچه هر یک از این افراد بخواهند
چه با مجوز و چه بدون مجوز وارد میوطه کاری دحححوند در آن لیظه سحححریعاً گزار

فعال و غیر فعال

دحدن دسحتگاه ( ،به مدیر مربوطه) به صورت  SMSاعالم خواهد دد و در متن پیام عالوه بر فعال و غیر
فعال دحدن دسحتگاه  ،در پایان متن ( ،نام  Remotبه همراه کد آن ) قید می گردد و نفر اصلی در جریان
قرار خواهد گرفت که دسحتگاه توسحچ چه کسحی فعال یا غیر فعال گردیده اسحت  .الزم به ذکر اسححت نام
های ریموت در زمان کد دهی به دستگاه با عالیم ( )A-B-C-D-E-F-G-H-I-G-K-L-M-N-Oنمایش
داده می دود و تا  12عدد ریموت می توان به دستگاه ست کرد .
این قابلیت به مصحر

کننده این ام ان را می دهد که در صورتی که دستگاه توسچ ریموت  ،فعال و غیر

فعال دححود در پایان متن ) ، SMSپیام  ( Remoteبه همراه نام قید می گردد  .رال اگر دسححتگاه توسححچ
 SMSفعال و غیر فعال گردد در متن پیام گزینه )  ( SMSقید می دححود و در صححورتی که توسححچ Key
 Padدستگاه فعال و غیر فعال دود گزینه  Key Padارسال می گردد .
ست کردن چشم های بی سیم  ،دتکتور و مگنت بی سیم (ست کردن کلیه تجهیزات بی سیم فرکانس )305

اعداد  23-22-21و  24مربوط به زون های بی سحیم می بادحند .پس از وارد ددن به منوی دستگاه ،کد
زون مورد نظر را انتخاب نمایید رال دکمه را نگه دادحته و سحپس سنسور مورد نظر را تیریک نمایید
صحدای بیپ می دحنوید .به طور ملال کد  21را وارد نمایید گزینه Settiny w-zone 1ظاهر می دود
رال اگر دکمه  را نگه دارید و چشم یا دت تور یا مگنت را تیریک نمایید 1 ،صدای بیپ می دنوید و
آن چشحم با زون  2دسحتگاه سحت دحده اسحت  .در زمان ست کردن چشم بی سیم  ،نباید کلیه چشم ها
رودن بادند.باید به صورت ت ی رودن و پس از ست ددن چشم مورد نظر را خامو

و چشم بعدی را

ست کرد.
توجه دستگاه قابلیت ست ددن بی نهایت سنسور بی سیم را دارد(فرکانس )412
حذف چشم  +دتکتور و مگنت بی سیم (کلیه سنسور های بی سیم)
پس از وارد دحدن به منوی دستگاه ،زون مورد نظر را از  21الی  24انتخاب نمائید رال اگر عدد  3را 3
ثانیه نگه دارید گزینه  Lost code Eraseظاهر دده و آخرین چشم یا مگنت بی سیم ست دده رذ
خواهد دححد و در صححورتی که بخواهید کل رافظه زون مورد نظر رذ

دححود عدد  2را وارد کرده گزینه

 ALL code Eraseظاهر می دححود رال دکمه  5را 5 ،ثانیه نگه دارید گزینه  Erase OKظاهر دححده و
تمام رافظه زون مورد نظر رذ

خواهد دد .
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روش تنظیم ویژگی های زون های باسیم  1الی  3به صورت دلخواه (در صورت نیاز)
در رالت پیش فرض کارخانه ای نیازی به تنظیم زون های نمی بادد(کد های مربوطه :)13-14-12-11
پس از وارد ددن به منوی دستگاه کد مورد نظر را وارد کرده و تنظیمات آن را طبق توضییات ذیل انجام

دهیحد.کد  11مربوط به زون  12 - 1مربوط به زون  14 – 2مربوط به زون  4و  13مربوط به زون 3
می بادد
با فشااار ددد  : 6تنظیم زون فوری یا تأخیری انجام می دححود (در رالت پیش فرض فوری می بادححد)
رر

 Immediateبه معنی آن است که زون در رالت فوری قرار دارد.

با فشار ددد  : 2فعال و غیر فعال کردن قابلیت دینگ دانگ (در رالت پیش فرض غیر فعال می بادد)
با فشار ددد  : 4فعال و غیر فعال کردن زون  23ساعته (در رالت پیش فرض غیر فعال می بادد)
با فشااار ددد  : 3تنظیم زون به رالت  Normal openو یا ( Normal closeدر رالت پیش فرض
 Normal closeمی بادد
با فشاار ددد  : 2انتخاب زون به عنوان رریق یا سحرقت (در رالت پیش فرض در وضحعیت سرقت می
بادد ) چنانچه به زون مورد نظر سنسور  ،مگنت  ،چشم متصل نموده اید زون مورد نظر در رالت سرقت
بادد و چنانچه دت تور اعالم رریق متصل نموده اید در رالت رریق تنظیم نمایید توجه پس از تنظیم هر
زون در پایان رتما دکمه  ENTERجهت ثبت تنظیمات زده دود.
با فشار ددد : 6قابلیت تنظیم زون به عنوان پدال  ،برای فعال سحازی گزینه For Telephonerو برای
غیرفعال سازی گزینه  Normalانتخاب دود.
(اگر می خواهید در هنگام خطر  ،با فشححار اولیه پدال ،دسححتگاه فقچ اطالر رسححانی را از طریق تماس و
 SMSآغاز نماید و هرگزدححرور به آالرم ن ند و با فشححار مجدد پدال دسححتگاه دححرور به آالرم نماید،این
ویژگی را فعال نمایید ).الزم به ذکر است با فشار مجدد پدال دستگاه شروع به آالرم می نماید.
روش تنظیم ویژگی های زون های بی سیم  2الی  8به صورت دلخواه (در صورت نیاز)
(در رالت پیش فرض نیازی به تنظیم زون ها نمی بادد ) .کد های مربوطه (:) 23 ، 24 ، 22 ، 26
پس از وارد دحدن به منوی دستگاه کد مورد نظر را وارد و تنظیمات آن راطبق توضییات ذیل انجام دهید
کد  26مربوط به زون  2بی سحیم  22 ،مربوط به زون  1بی سحیم  24 ،مربوط به زون  7بی سیم و 23
مربوط به زون  8بی سیم می بادد

با فشاار ددد  : 6تنظیم زون فوری یا تأخیری انجام می دحود .رالت پیش فرض ،فوری می بادد

( رر

 Immediateبه معنی تنظیم زون در رات فوری می بادد)

با فشار ددد  : 2فعال و غیر فعال کردن قابلیت دینگ دانگ (در رال پیش فرض غیر فعال می بادد)
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با فشار ددد  : 4فعال و غیر فعال کردن زون  23ساعته (در رالت پیش فرض غیر فعال میبادد)
با فشار ددد  : 1تنظیم زون به عنوان رریق یا سرقت (در رال پیش فرض در وضعیت سرقت می بادد)
چنانچه به دسححتگاه دت تور اعالم رریق متصححل نموده اید زون مورد نظر در رالت رریق تنظیم دححود در
پایان تنظیمات ،دکمه  ENTERجهت ثبت تنظیمات زده دود.
با فشااار ددد : 7قابلیت تنظیم زون به عنوان پدال انجام می دحححود ،برای فعال سحححازی گزینه For
 Telephonerو برای غیرفعال سازی گزینه  Normalانتخاب دود.
(اگر می خواهید در هنگام خطر  ،با فشحححار اولیه پدال ،دسحححتگاه فقچ اطالر رسحححانی را ازطریق تماس و
SMSآغاز نماید و هرگز دحرور به آالرم ن ند و با فشحار مجدد پدال دسحتگاه درور به آالرم نماید  ،این
ویژگی را فعال نمایید ).الزم به ذکر است با فشار مجدد پدال دستگاه شروع به آالرم می نماید.
روش وارد کردن شماره تلفن

پس از وارد دحدن به منوی دسحتگاه ،کد  51را وارد نمایید گزینه  Memory NOظاهر می دحود سپس
دحماره رافظه را از  1الی  11انتخاب نمایید ،سحپس دکمه  ENTERرا بزنید .رال دماره تلفن مورد نظر

را وارد نمایید و توسحچ دکمه های  و  #رالت های  D , S , R , rبه درح زیر  ،بر طبق نیاز خود
برای هر دماره تعریف نمایید و در پایان دکمه  ENTERرا بزنید.
توجه همکار گرامی برای استفاده بهینه از این دستگاه حتماً به موارد زیر توجه فرمایید.
عالمت  Dبا  1بار فشحار دادن دکمه  رر

 Dظاهر میشود ،که به معنای تماس می بادد چنانچه می

خواهید هنگام سرقت اطالر رسانی از طریق تماس بادد ،این گزینه باید فعال دود .
عالمت  Sبا فشححار مجدد دکمه ، رر

 Sروی  LCDنمایش داده می دححود که به معنای ارسححال SMS

می بادد .چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطالر رسانی از طریق  SMSبادد ،این گزینه باید فعال دود .
عالئم  DSبا فشحار مجدد دکمه ، رر

 DSنمایش داده می دحود که به معنای ارسال  SMSو برقراری

تماس می بادد .و در هنگام سرقت ،اطالر رسانی هم از طریق  SMSهم از طریق تماس می بادد.
عالمت  Rبا فشار دکمه  #رر

 Rظاهر می دود که به معنای فعال ددن گزار

ورود و خروج میرمانه

می بادد .چنانچه  Rفعال بادد هنگام فعال و غیر فعال ددن دزدگیر یک پیام برای مدیر ارسال می گردد.
عالمت  rبا فشحار مجدد دکمه  #رر

 rظاهر می دود در صورت فعال بودن، rهشدار قطع و وصل برق

و همچنین میزا ن دحار سحیم کارت دزدگیر ،به دما اعالم می گردد .ضمناً برای این ام ان باید رتما هشدار
قطع برق فعال گردد .برای فعال سازی و اطالعات بیشتر به صفیه  12و  11دفترچه مراجعه دود.
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عالئم  Rrبا فشحححار مجدد دکمه  #رر

 Rrفعال می گردد که در این صحححورت هم گزار

ورود و خروج

میرمانه و هم اعالم هشدار قطع و وصل برق و میزان دار بر روی دماره مورد نظر فعال می گردد .
توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج محرمانه
ی ی از مهمترین ام انات سححیسححتم امنیتی این دسححتگاه ،گزار ورود و خروج افرادی که ،دارای ریموت
کنترل و کلید می بادحند ،اسحت .این دستگاه برای دما این ام ان را فراهم ساخته که در صورتی که فردی
بدون مجوز و کسحب اجازه از نفر اصحلی(مدیر) ،وارد مییچ منطقه رفاظت دده  ،دود .دستگاه به دماره
تلفن هایی که گزار

 ، Rدر آنها فعال گردیده اسححت .یک  SMSراوی (دزدگیر فعال شااد) به معنای

فعال ددن دزدگیر و در صورت غیر فعال ددن دزدگیر یک  SMSراوی (دزدگیر غیر فعال شد) به معنی
غیر فعال ددن دزدگیر ،برای افراد میرمانه ارسال می نماید.
در صححورتی که بخواهید عالوه بر ارسححال  SMSبا دححما تماس هم گرفته دححود و پیغام دزدگیر رودححن و
دزدگیر خامو

پخش کند ،میتوانید با وارد دححدن به منو و وارد کردن کد  ، 21رالت Sound report

را در رالت  ONقرار دهید( .گزار

صوتی فعال می گردد.

حذف تکی شماره تلفن

وارد منوی دسحتگاه دحوید رال کد  51را وارد نمائید سحپس دماره رافظه را انتخاب و دکمه  ENTERرا
بزنید رال دححماره مورد نظر نمایش داده می دححود  .سححپس با فشححار دکمه CLearدححماره مورد نظر رذ
خواهد دد .
حذف کل شماره تلفن های دستگاه

پس از وارد دحدن به منوی دستگاه ،کد  52را وارد نمائید  .گزینه  Erase ALLظاهر می دود سپس دکمه
 1را به مدت  5ثانیه نگه دارید  ،دماره ها رذ می دود  .گزینه  Erase OKظاهر می دود
تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه
ابتدا وارد منوی دسححتگاه دححوید و سححپس عدد  25را وارد نمایید رال رافظه مورد نظر را انتخاب کرده و
 ENTERرا بزنید.دستگاه درور به دماره گیری رافظه مورد نظر خواهد کرد.
ضبط پیام (ویژه حریق)
پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه ،کد  60را وارد نمائید  ،گزینه  ENTER=RECظاهر می دححود رال
دکمحه  ENTERرا زده ،سحححپس صحححدای مورد نظر را جهت اعالم رریق ،ضحححبچ نمایید و در پایان دکمه
 ENTERرا بفشحارید .چنانچه از دت تور اعالم رریق اسحتفاده می نمایید ،زون مورد نظر را طبق توضییات
صفیه  3و  2در رالت رریق قرار دهید و پیغام ویژه اعالم رریق را ضبچ نمایید.
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پخش پیام (ویژه حریق) پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه ،کد  63را بزنید گزینه ENTER=Play
ظاهر می دود با فشار دکمه  ENTERصدای مورد نظر پخش خواهد دد.
ضبط پیام (ویژه سرقت)
پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه ،کد  61را وارد نمائید  ،گزینه  ENTER=RECظاهر می دححود رال
دکمه  ENTERرا زده ،سححپس صححدای مورد نظر را جهت اعالم سححرقت ،ضححبچ نمایید و در پایان دکمه
 ENTERرا بفشارید.
پخش پیام (ویژه سدرقت) پس از وارد ددن به منوی دستگاه ،کد  62را بزنید گزینه ENTER=Play
ظاهر می دود با فشار دکمه  ENTERصدای مورد نظر پخش خواهد دد.

روش تنظیم قابلیت تک آژیر ( انتخاب حالت بلندگو بیرونی – سیرن و بلندگو داخلی )
چنانچه دسااتگاه در مطیآ آپارتما نصااش شااده و مییواهید هنگام فعال و غیر فعال کرد دزدگیر
بلندگوی بیرونی ،تک آژیر نزند و ایجاد مزاحمت نداشته باشد ،به روش ذیل دمل نمایید.
دسححتگاه می تواند به رو های زیر تک آ یر بزند :الف)بلندگوی داخلی SIREN ،ب)بلندگوی داخلی ،
 SIRENو SPج)فقچ بلندگوی داخلی
پس از وارد دحدن به منوی دستگاه ،کد  31را بزنید  ،گزینه  Settiny chirpظاهر می دود رال با فشار
دکمه  ENTERرالتهای مختلف را تنظیم نمایید و برای خروج دکمه  EXITرا بزنید.
روش تنظیم مدت زمان آالرم در هنگام تحریک شدن
پس از وارد دحدن به منوی دستگاه ،کد  32را وارد نمائید گزینه  siren timeظاهر می دود ،رال با فشار
م رر دکمه  ENTERرالتهای مختلف 5-4-3-2-1دقیقه را تنظیم نمایید( .پیش فرض دسححتگاه  3دقیقه می
بادد).در صورت تیریک دزدگیر ،دستگاه به مدت  4دقیقه آالرم پخش می نماید.
تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور توسط  SMSو Kay Pad
دما می توانید از راه دور توسچ یک گودی یا از طریق  KayPadسیم کارت داخل دستگاه را دار نمایید
 .ابتدا وارد منوی دسحتگاه دده ،رال کد  55را وارد نمائید ،سپس کد دستوری  141#را وارد کرده
و در انتها دکمه  Enterرا بزنید( .رتماً در مررله اول این تنظیمات انجام دود).
روش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریق SMS
در صحورتی که سیم کارت داخل دستگاه ،ایرانسل می بادد ،توسچ گودی تلفن همراه خود متن پیام زیر را
رمز دار P123456PC
به دماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر SMS ،نمایید.
چند ثانیه بعد از ارسال  ،پیامی راوی میزان دار سیم کارت دزدگیر را دریافت می نمایید.
تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور توسط  SMSو KayPad
وارد منوی دستگاه دده ،کد  55را بزنید سپس کد دستوری  140##را وارد و در انتها  Enterرا بزنید.
توجه  :کدرمز  123456رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز  ،در هنگام شارژ سیم کارت  ،رمز
جدید جایگزین شود .

7

روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق SMS
در صحورتی که سیم کارت داخل دستگاه ،همراه اول می بادد ،توسچ گودی تلفن همراه خود متن پیام زیر
را به دماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر SMS ،نمایید

رمز دار P123456PC

روش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق kay pad
برای دححححار سحححیم کححارت از طریق  KayPadوارد منوی دسحححتگححاه دحححویححد ،کاد  27را بزنیححد.
گزینه  sim chargeظاهر می دحود سحپس رمز دحار را وارد نمایید (فقچ رمز دار ) و در پایان دکمه
 ENTERرا بزنید اکنون صبر کنید ،پس از چند ثانیه نتیجه دار در نمایشگر ظاهر می دود .
جهت شدارژ سیم کارتهای همراه اول و ایرانسل به صورت مستقیم بدون نیاز به وارد کرد رمز
می توانید از تلفن همراه خود کد دستوری  733#استفاده کنید.

تنظیمات اولیه ویژه اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق  SMSو:KayPad
برای اطالر از میزان دحار سیم کارت ،ابتدا کد دستوری میزان دار سیم کارت را در قسمت کد  53ثبت
نمایید  .وارد منوی دسححتگاه دححده ،کد  53را وارد نمائید  .رال گزینه  Inquiry codeظاهر می دححود .
رال کد دستوری میزان دار را طبق جدول زیر وارد،و در انتها دکمه  ENTERرا بزنید.
کد دستوری میزان دار همراه اول
کد دستوری میزان دار ایرانسل

 140 11#
1411#

روش اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق SMS
بعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریق  SMSمیزان دار سیم کارت دزدگیر ،را به رو

زیر

دریافت نمایید :متن فوق را به دحماره سحیم کارت دزدگیر  SMSنمایید بعد از چند ثانیه میزان دار به
P123456P5

دما  SMSمی دود .
مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق : kay pad

برای مشحاهده میزان دار وارد منوی دستگاه دده کد  21را وارد نمایید  ،پس از چند ثانیه میزان دار
سیم کارت در نمایشگر ظاهر می دود.
* توجه *
میزان شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی پیامک می گردد ،که در هنگام وارد کردن شماره
تلفن ها ،گزارش  rبرای آن شماره ها ،فعال گردیده باشد.

جهت حذف کد دستوری از دکمه  CLEARاستفاده شود
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حفاظت دو برابر
یک از ویژگی های امنیتی این دسحتگاه ،رفاظت دوبرابر می بادد .ابتدا وارد منوی دستگاه دوید  ،کد 12
را وارد نمایید سححپس با دکمه  ENTERرالت  OFFیا  ONانتخاب نمایید .در صححورت فعال سححازی این
ویژگی  ،غیر فعال کردن دزدگیر عالوه بر ریموت  ،رتما باید از طریق  SMSیا  Kapadبه فاصححله 12
ثانیه انجام دود در غیر این صورت دستگاه درور به آالرم می نماید.
توجه  :گزار

رفاظت دوبرابر برای کسحانی ارسال می دود که گزار

r

را در هنگام وارد کردن دماره

تلفن فعال کرده بادند.
گزارش ورود و خروج محرمانه به صورت سخنگو
چنانچه بخواهید هنگام فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ،عالوه بر ارسححال پیام متنی  ،تماس هم انجام دود
این ویژگی را در رالت  ONقرار دهید.برای این کار ،ابتدا وارد منوی دسحتگاه دحوید ،سپس عدد  21را
وارد نمایید سپس با دکمه  ENTERرالت  OFFیا  ONانتخاب نمایید.
اعالم خودکار میزان شارژ سیم کارت درون دستگاه

چنانچه دار سیم کارت دزدگیر دما  ،به کمتر از  1555تومان برسد،دستگاه پیامی به صورت زیر برای
دما ارسال می ند(به دلیل مهم بودن میزان دار این قابلیت فعال می بادد).
متن ارسالی به شرح ذیل می باشد:
شارژ سیم کارت شما کمتر از  6111توما میباشد ،شارژ مجدد انجام شود.
تعریف و کارایی  Mode 1و  Mode 2رالت پیش فرض دستگاه  Mode 1می بادد چنانچه بخواهید
 4منطقه را به صورت مجزا و تف یک دده کنترل نمایید دستگاه را در رالت  Mode 2قرار دهید .
در رالت  Mode 1و  Mode 2ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول صفیه دماره  15می
بادد ..کنترل سیستم در رالت  Mode 1و  Mode 2از طریق  Kay Padبا توجه به جدول صفیه
دماره  12و کنترل سیستم در رالت  Mode 1و  Mode 2از طریق سئس با توجه به جدول صفیه
دماره  11می بادد.
انتخاب حالت  Mode 1و  : Mode2دما می توانید با توجه به نیاز خود  ،رالت  Mode 1و یا
 Mode 2را انتخاب نمایید  .وارد منوی دستگاه دوید رال کد  35را وارد نموده و با دکمه ENTER
رالت  Mode 1و  Mode2را انتخاب نمایید .
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عملکرد دکمه های ریموت کنترل درحالت  Mode1و Mode 2
عملکرد دکمه های ریموت کنترل درحالت Mode1
دستگاه رودن – کل زون ها فعال می گردد .
دستگاه خامو

– کل زون ها غیر فعال می گردد .

دستگاه در رالت نیمه فعال  1قرار می گیرد و زون  1و  2با سیم و زون  5و  6بی سیم فعال می گردد
دستگاه در رالت نیمه فعال  2قرار می گیرد و زون  3و  4با سیم و زون  7و 8بی سیم فعال می گردد
با فشار این دکمه اگر سیستم در حالت  PULSEبااشااد رله  DOOR OPENبرای  1لطظه وصاال می گردد  .این حالت برای فرما
دربازکن اساتفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت  Leve1قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد
و با فشاار مجدد در حالت قع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل  1وسیله برقی مناسش است و این رله فقآ به دنوا  6کلید
دمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.

عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت Mode 2
در صورتی که این رالت انتخاب دود ،دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل تف یک برای  3منظقه مختلف استفاده نمود.
(رالت پیش فرض دستگاه  Mode 1می بادد)

با فشحار این دکمه زون های  1و  2با سیم و  5و  6بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیر فعال می
دود  .با فشار دکمه
دستگاه خامو

 Part1دستگاه فعال می گردد .

 .با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد .

با فشار این دکمه زون های  3با سیم و  7بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال
می گردد  .این دکمه مربوط به  Part2دستگاه می بادد .
با فشار این دکمه زو های  3با سیم و  8بی سیم فعال و با فشار مجدد همین دکمه زو های فوق غیر
فعال می گردد  .با فشار این دکمه  Part 3فعال می شود و با فشار مجدد غیر فعال می گردد .
با فشااار این دکمه اگر ساایسااتم در حالت  PULSEباشااد رله  DOOR OPENبرای  1لطظه وصاال می گردد  .این حالت برای فرما
دربازکن اساتفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت  Leve1قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد
و با فشاار مجدد در حالت قع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل  1وسیله برقی مناسش است و این رله فقآ به دنوا  6کلید
دمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد.
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فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت  Mode 1توسط :SMS
 برای فعال و غیر فعال کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  SMSبه صورت زیر عمل نمایید .

P123456P3
P123456P0
P123456P1

فعال کرد کل سیستم توسآ SMS

در این رالت کل زون های دستگاه فعال می گردد
غیر فعال کرد کل سیستم توسآ SMS

در این رالت کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد.
فعال کرد حالت نیمه فعال  1توسآ SMS

در این رالت زون های  1و  2با سححیم و زون  5و 6
سیم فعال می گردد .

P123456P2

فعال کرد حالت نیمه فعال  2توسآ SMS

در این رالت زون های  3و  4باسححیم و زون های  7و 8
بی سیم فعال می گردد .

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت  Mode2توسط :SMS

 برای فعال و غیر فعال کردن قسمتهای مختلف دستگاه توسط  SMSبه صورت زیر عمل نمایید .
P123456P11

فعال کردن Part 1
زون  1و  2با سیم و  5و  6بی سیم فعال می گردد.

P123456P10

غیر فعال کردن Part 1
زون  1و  2با سیم و  5و  6بی سیم غیرفعال می گردد.
فعال کردن Part 2

P123456P21

زون  3با سیم و زون  7بی سیم فعال می گردد.
غیر فعال کردن Part 2

P123456P20

زون  3با سیم و زون  7بی سیم غیرفعال می گردد.
فعال کردن Part 3

P123456P31

زون  4با سیم و  8بی سیم فعال می گردد.
غیر فعال کردن Part 3

P123456P30

زون  4با سیم و  8بی سیم غیر فعال می گردد.
غیر فعال کردن کلیه پارت ها 4-2-1

P123456P0
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فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت  Mode 1توسط :Kay Pad
 برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه  SMSاستفاده می کنید به کار برده شود.

ابتدا دکمه  را زده سححپس کد رمز را وارد کرده و در انتها دکمه  #را بزنید .ملال()624321 #
زیر جهت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر

پس از وارد کردن این کد در هر مررله ،می توانید به رو
استفاده نمائید  (.از چپ به راست)
کل زون های دستگاه فعال می دوند
624321#3
دزدگیر غیر فعال می گردد
624321#0
624321#1

رالت نیمه فعال یک ،فعال می گردد و زون های  1و  2با
سیم و  5و  6بی سیم فعال می دوند
رالت نیمه فعال دو ،فعال می گردد و زون های  3و  4باسیم
و زون های  7و  8بی سیم فعال می گردد

624321#2
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت  Mode2توسط :Kay Pad

 برای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه  SMSاستفاده می کنید به کار برده شود.
فعال کردن Part 1

123456#11

زون  1و  2با سیم و  5و  6بی سیم فعال می گردد.
غیر فعال کردن Part 1

123456#10

زون  1و  2با سیم و  5و  1بی سیم غیرفعال می گردد.
فعال کردن Part 2

123456#21

زون  3با سیم و زون  7بی سیم فعال می گردد.
غیر فعال کردن Part 2

123456#20

زون  3با سیم و زون  7بی سیم غیرفعال می گردد.
فعال کردن Part 3

123456#31

زون  4با سیم و  8بی سیم فعال می گردد.
غیر فعال کردن Part 3

123456#30

زون  4با سیم و  8بی سیم غیر فعال می گردد.
غیر فعال کردن کلیه پارت ها 4-2-1

123456#0
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 شرایط کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا ثابت (حالت پیش فرض دستگاه

می باشد).

با سیم کارت درون دستگاه ،تماس گرفته بعد از چند زنگ پیغام ( لطفاً رمز را وارد نمایید ) پخش می شود
حال رمز دستگاه را وارد نموده اگر صحیح باشد صدای
های ،

،

، ،

،

بیپ پخش خواهد شد .و شما می توانید با دکمه

مانند جدول ذیل دستگاه را کنترل نمایید.

حالت Mode 1

حالت Mode 2

دزدگیر خاموش

دزدگیر خاموش

حالت نیمه فعال 6
در این حالت زون و باسیم و زون و
بیسیم فعال می گردد.
حالت نیمه فعال 2
در این حالت زون و باسیم و زون و
بیسیم فعال می گردد.

عدد 4

کلیه زون ها فعال می گردد.

 part 1فعال
زون  1و  2با سیم و  5و  6بی سیم فعال می گردد.
با فشار مجدد عدد  1غیر فعال می شود.
 part 2فعال
زون  3با سیم و زون  7بی سیم فعال می گردد.
با فشار مجدد عدد  2غیر فعال می شود.
 part 3فعال
زون  4با سیم و  8بی سیم فعال می گردد.
با فشار مجدد عدد  4غیر فعال می شود.

عدد 3

شنود صدای محیط

شنود صدای محیط

عدد 2

کنترل وسایل برقی و یا دربازکن تلفنی
با قابلیت تایمر
(توضیحات در صفحه )

کنترل وسایل برقی و یا دربازکن تلفنی
با قابلیت تایمر
(توضیحات در صفحه )

عدد 1
عدد 6
عدد 2

فعا ل کردن خروجی لحظه ای شماره 1
فعا ل کردن خروجی لحظه ای شماره 1
عدد 1
(OUT 1 )moment
(OUT 1 )moment
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 2
عدد 7
شماره OUT 2 )swiTch( 2
(OUT 2 )swiTch
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 3
عدد 8
شماره OUT 3 )swiTch( 3
(OUT 3 )swiTch
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 4
عدد 9
شماره OUT 4 )swiTch( 4
(OUT 4 )swiTch
توجه فقط کسانی قادر خواهند بود به دستگاه تماس بگیرند که شماره آنها در در حافظه موجود و
در هنگام وارد کردن شماره تلفن برای آنها فعال شده باشد.
گزارش
را تهیه نمایید.
توجه ویژه کنترل وسایل برقی از کد الی حتما باید رله مخصوص
در دستگاه مرکزی متصل نمایید.
را به ترمینال
و چهار رله
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توجه جهت حذف کردن ساعت  ،دقیقه و یا تاریخ از دکمه  CLAERاستفاده شود.
تنظیم ساعت:
ENTER

ENTER

تنظیم دقیقه

تنظیم ساعت

وارد کردن کد 75

تنظیم تاریخ:
ENTER

تنظیم روز

ENTER

تنظیم ماه

ENTER

وارد کردن عدد 72

تنظیم سال

تنظیم ایام هفته:
ENTER

وارد کردن کد 74

انتخاب عدد  5تا 1

(عدد  =5روز شنبه عدد  = 1روز یکشنبه  ...و عدد  =1روز جمعه)
تنظیم تایمر ،ویژه فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان های دلخواه:
چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال
و غیر فعال شود از این ویژگی استفاده نمایید.
 - ENTERانتخاب ایام هفته از  1الی  - ENTER - 1انتخاب شماره حافظه از  6الی  - 41وارد کردن کد 76
 - ENTERبا فشار دکمه  ، #انتخاب حالتهای جدول ذیل  -تنظیم دقیقه  - ENTER -تنظیم ساعت

توجه

انتیاب ایام هفته از  6الی  1می باشد که  1به معنای شنبه  6،به معنای یکشنبه  ....و  1به معنای جمعه می باشد.

ARM

فعال در زمان خاص

P2 ARM

 Part2فعال در زمان خاص

DIS ARM

غیر فعال در زمان خاص

P2 DIS ARM

 Part2غیر فعال در زمان خاص

P1 ARM

 Part1فعال در زمان خاص

P3 ARM

 Part3فعال در زمان خاص

P1 DIS ARM

 Part1غیر فعال در زمان خاص

P3 DIS ARM

 Part3غیر فعال در زمان خاص

تنظیم تایمر  ،ویژه رله خروجی دستگاه( :در باز کن یا کنترل وسیله برقی)
 - ENTERانتخاب ایام هفته از  1الی  - ENTER - 1انتخاب شماره حافظه از  6الی  - 41وارد کردن کد 47
 - ENTERبا فشار دکمه  ، #انتخاب حالت  - OFF , ONتنظیم دقیقه  - ENTER -تنظیم ساعت

چنانچه می خواهید در طول ایام هفته رأس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش
ویا درب منزل خود را به صورت فرمان لحظه ای باز یا بسته نمایید .از این ویژگی استفاده شود.
توجه  :این قابلیت در ترمینال  DOOR OPENداخل دستگاه قابل اجرا می باشد.
ضمناً این ترمینال دارای هیج خروجی ولتاژی نمی باشد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.
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انتخاب تحریک سطحی:

Level diaLer

وارد کردن کد 23

در این حالت ،تازمانی که آالرم دستگاه ادامه دارد ،شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت.
انتخاب تحریک لحظه ای :

Edye diaLer

وارد کردن کد 23

در این حالت چنانچه دستگاه برای یک لحظه شروع به آالرم نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های
حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد .
فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو )(SP
در صحورت فعال سحازی رفاظت بلندگو  ،اگر سحیم  SPبه هر عناوینی قطع گردد (یا بلندگو بسححوزد )،
آ یر داخلی  ،سحیرین و تلفن کننده تیریک می دحود .ضحمناً در صحورت فعال سازی رفاظت  SPاین
سحیسحتم به صحورت  24سحاعته فعال می بادد برای فعال سازی این ویژگی ،وارد منوی دستگاه دوید،
کاد 34را وارد نمایید .گزینه  SP DIS CONNECTظاهر می دحححود رال با فشحححار دکمه ENTER
وضعیت  OFFو  ONرا انتخاب نمایید .
فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به نیاز مصرف کننده،
انتخاب حالت اطالع رسانی فقط از طریق  - SMSانتخاب حالت ( SIRENآالرم)  SMS -و تماس

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم دده قطع بادد ،دستگاه یک  SMSرحاوی (برق قع شد)
برای دما ارسال می نماید .یا در صورت تمایل آالرم پخش می کند و به دماره های رافظه تماس محی
گیرد.برای فعال سازی وارد منوی دستگاه دوید کد  33را وارد نمایید گزینه  power failureظحاهر
می دود رال با فشار م رر دکمه  ENTERمدت زمان دلخواه را تنظحیم نماییحد گزینحه  DisoabLeبحه
معنای غیر فعال بودن  ،گزینه  Immediateبه معنای هشدار قطع برق فوری و گزینه  5 minutesبه
معنای  5دقیقه – با فشار مجدد گزینه  1Hoursظاهر می دود که به معنای یک ساعت محی بادحد .بحا
فشار مجدد دکمه  ENTERگزینه  2.5 Hoursبه معنای  2.5ساعت و با فشار مجحدد  ENTERگزینحه
 4.5 Hoursبه معنای  4.5ساعت ظاهر می دود،
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که پس از گذدحت مدت زمان تنظیم دده چنانچه برق همچنان قطع بادد (وصل نشود) ،دستگاه اطالر
رسحانی را از طریق  SMSیا آالرم اعالم می نماید  .رال چنانچه می خواهید اطالر رسانی قطع برق ،از
طریق فقچ  SMSبه دحما اعالم دحود یا عالوه بر ارسحال  SMSدسحتگاه درور به آالرم و دماره گیری
نماید،برای انتخاب گزینه مورد نظر ،با فشححار دکمه  #گزینه  SMSیا  SIRENبر روی نمایشححگر ظاهر
می دححود .چنانچه رالت  SMSانتخاب دححود ،اطالر رسححانی فقچ از طریق  SMSانجام خواهد دححد و
چنانچه در رالت  SIRENبادححد ،اطالر رسححانی هم از طریق  SMSو هم از طریق آالرم و تماس اعالم
می گردد(.الزم به ذکر اسححت چنانچه هنگام قطع برق دسححتگاه غیر مسححل بادححد اطالر رسححانی فقچ از
طریق  SMSمی بادد).
توجه در صحورتی که هشدار قطع برق در رالت  SIRENبادد و دستگاه در رالت مسل بادد ،چنانچه
برق قطع دححود یک پیام راوی (برق قع شااد) و یک پیام راوی (آالرم دزدگیر فعال گردید) برای
دماره های تعیین دده ارسال و پیغام (سیستم خامو ) از طریق تماس پخش می گردد تا مدیر در جریان
علت آالرم قرار گرفته و اقدامات الزم را انجام دهد .الزم به ذکر اسحت اعالم هشدار قطع و وصل برق به

کسححانی اعالم می دححود که در هنگام وارد کردن دححماره تلفن ها در رافظه با فشححردن دکمه  #گزینه r

را

برای دماره های خاص فعال نموده بادند.
وصل شدن برق
در صورتی که برق دستگاه وصل دود بین  1الی  3دقیقه پس از وصل برق پیامی راوی (برق وصل شد)

برای دما ارسال می گردد.
استعالم وضعیت دستگاه و وضعیت برق شهر
دما می توانید با ارسال  SMSاز وضعیت فعال و یا غیر فعال بودن دزدگیر یحا
وضعیت برق دهری مطلع دوید

P123456P4
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 باز کردن درب منزل توسط  ،SMSریموت و تلفن همراه یا ثابت (کد )41
برای استفاده از این قابلیت به رو زیر عمل نمایید(. :رالت پیش فرض ،لطظه ای می بادد .و نیازی به تغییر نیست)
با دکمه  ENTERگزینه پالس ( )PULSEانتخاب شود   ENTER  36 کد رمز   Prog انتخاب سیستم لحظه ای ( در باز کن )

دحما می توانید توسحچ این دستگاه درب منزل خود را توسچ  ، SMSریموت کنترل با دکمه
تلفن همراه یا ثابت به رو

و با

زیر  ،باز نمایید .

فشار دکمه 3

پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز
P123456P9

تماس با دستگاه
توسچ sms

 کنترل  1وسیله برقی توسط ، SMSریموت و تلفن همراه یا ثابت (کد )41
برای استفاده از این قابلیت به رو

زیر عمل نمایید(. :رالت پیش فرض ،لطظه ای می بادد) .

متن زیر
برقی
کردن یک
فعال
 ENTERغیر
دکمه فعال و
با فشاربرای
را کد رمز   Progانتیاب سیستم کنترل وسایل برقی
ENTER
 36
وسیله 
انتیاب نمایید
 Leveرا
گزینه 1

دحما میتوانید به وسحیله این دستگاه  1وسیله برقی را توسچ  ، SMSریموت با دکمه
فشار مجدد خامو

نمایید و یا به وسیله تلفن همراه یا ثابت به رو

با فشار دکمه  3رودن و
با فشار مجدد خامو
P123456P90

رودن و با

زیر رودن و یا خامو

پس از پخش پیغام و وارد کردن رمز

نمایید :

تماس با دستگاه

نمایید
خامو

کردن

P123456P91

رودن کردن

توسچ SMS

توجه و اخطار هم ار گرامی ،در این دسحححتگاه دحححما فقچ انتخاب ی ی از ام انات )دربازکن و یا
کنترل وسححایل برقی( را دارید و انتخاب هر  2ام ان پذیر نمی بادححد  .یا انتخاب در بازکن  ،یا کنترل
وسحایل برقی  ،الزم به ذکر است ،رله دستگاه فقچ به عنوان  1کلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال
 DOOR OPENمی بادحد  .ضحمناً توان رله دستگاه  7آمپر می بادد ،در صورت کنترل وسیله برقی با
آمپر باالتر رتماً از یک رله مجزا استفاده دود و از این ترمینال جهت فرمان رله فوق استفاده گردد.
(ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد و مانند یک کلید تک پل دمل می نماید)
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مشاهده اتفاقات و روئیت ثبت وقایع (کد  )47دستتتگاه فوا این قابلیت مهم را برای شتتما فراهم
ستتاخته که هر لحظه بخواهید ورود وخروج افراد دارای ریموت یا دلیل آالرم دستتتگاه را جویا شتتوید به
طور مثال در تاریخ  33/3/11ستتاعت  11دستتتگاه شتتروع به آالرم نموده استتت حال شتتما می خواهید
بدانید علت آالرم چه بوده مربوط به کدام قستمت می باشتد .آیا یکی از زون ها تحریک شدهح حفا ت
 SPفعال شتدهح یا هشتدار قطب برا باعآ آالرم شده استح برای انجام و مشاهده ثبت وقایب ابتدا وارد
منوی دستتتگاه شتتده وکد  77را وارد نمایید .حال می توان توستتط دکمه  #و * حافظه های دستتتگاه و
اتفاقات پیش آمده همراه با تاریخ و ستتاعت به وقوع پیوستتته را از طریا نمایشتتگر دستتتگاه مشتتاهده
نمود(.دستگاه دارای  30حافظه ثبت وقایب می باشد)

(برای استفاده از این قابلیت ،باید حتماً تاریخ،ساعت و ایام هفته دستگاه دقیق تنظیم شود)
روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه (این رمز مربوط به برنامه ریزی دستگاه می باشد)

پس از وارد دححدن به منوی دسححتگاه،کد  41را وارد نمایید گزینه  Press ENTERظاهر می دححود ،رال
دکمه  ENTERرا بزنید ،سحپس رمز قدیم دستگاه را وارد کرده و  ENTERرا بزنید  ،رال رمز جدید بین
 1الی  1رقمی انتخاب نموده و وارد نمایید سحححپس دکمه  ENTERرا زده رال رمز جدید را دوباره وارد
کرده و در پایان دکمه  ENTERرا بزنید ،رمز دما تغییر می کند( .پیش فرض  124321می بادد)
روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر (فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از را دور توسط این رمز انجام میشود)

پس از وارد ددن به منوی دستگاه ،کد  42را وارد نمایید گزینه  press ENTERظاهر می دود رال
دکمه  ENTERرا زده سححپس رمز قدیم را وارد نموده و دکمه  ENTERرا بزنید؛رال رمز جدید را بین
 1الی  1رقم انتخاب نموده و دکمه  ENTERرا بزنید سحححپس رمز وارده را مجدد وارد کرده و در پایان
دکمه  ENTERرا بفشارید (.این رمز مر بوط به فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق ، Kay pad
 SMSو تلفن از راه دور می بادد) (.پیش فرض  124321می بادد)
تغییر رمز دزدگیر از طریق (: SMSتغییر رمز از طریق
برای شماره تلفن آنها فعال شده باشد).

برای کسانی امکا پذیر است که گزارش (کوچک)
انتیاب رمز  2الی  1رقمی PNرمز قدیم P

مثال :

P123456PN2546
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 Resetکردن دستگاه به علت فراموشی رمز در صورتی که رمز دستگاه را فرامو

کحرده ایحد ،در

رالی که برق به دستگاه متصل است  ،دکمه  DeFaULTداخل دستگاه را به مدت  7ثانیه نگه دارید تا
پیغام  Reset Passwordدر نمایشگر ظاهر دده و رمز به رالت کارخانه ای ( )124321بازمی گردد.
 Resetکردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به  2روش مختلف
الف) برق دححهری و باطری را از دسححتگاه جدا کرده رال دکمه DeFaULTداخل دسححتگاه را نگه دادححته
سحپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید ولی تا  12ثانیه دکمه  DeFaULTرا رها ن نید ،هنگامی
که در نمایشگر پیغام  Reset Okظاهر دد ،دکمه را رها نمایید.
ب( در رالی که برق و باطری به دستگاه متصل است  .به طور همزمان دکمحه  Resetو  DeFaULTرا
نگه دارید ،رال دکمه  Resetرا رها کرده ولی دکمه  DeFaULTرا به مدت  10ثانیحه نگحه داریحد  .تحا
پیغام  Erasingدر نمایشگر ظاهر دود .رال دکمحه  DeFaULTرا رهحا کحرده و بعحد از چنحد ثانیحه ،
تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای باز می گردد.
قابلیت جدید و امنیتی در دزدگیر سیم کارتی GMK
ی ی از قابلیت های مهم امنیتی این دسحتگاه اطالر رسانی به کاربر در صورت عدم فعال کردن دزدگیر
(به علت فرامودی ) می بادد (.این ویژگی در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد)
چنانچه کاربر فرامو

نماید سحیسحتم رفاظتی میل مورد نظر را مسحل نماید اگر طی مدت  1ساعت

هیچ سنسوری تیریک نشود ،پیام یادآوری به کاربر جهت مسل کردن دزدگیر ارسال می دود.
(جهت فعال سازی این ویژگی وارد منوی دستگاه شده  ،کد  13را وارد و با دکمه ENTER
حالت  report onو برای غیر فعال سازی حالت  report offانتیاب شود).
متن پیام به شرح ذیل می باشد
یادآوری  :کاربر گرامی سیستم حفاظتی شما طی یک سادت گذشته غیر فعال می باشد.
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توجه و اخطار
همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی زمانی که سوکت فلت  26پین درب
دستگاه را به بُرد داخل دستگاه متصل نمودید ،حتماً دکمه  Resetرا یک ثانیه فشار داده و رها کنید  .در
غیر اینصورت صفحه نمایش دستگاه ناقص است و عالیم را به درستی نمایش نمی دهد.

وارد کردن  ،اضافه کردن و حذف کردن شماره تلفن و حذف ریموت از طریق برنامه اندروید
کاربر گرامی دما میتوانید با مراجعه به وب سایت رسمی درکت به آدرس  WWW.GMK.IRمراجعه
و نرم افزار اندروید مدل  GM890را دانلود و پس از نصب آن نسبت به تغییر دماره تلفن  ،وارد کردن
دححماره تلفن،رذ دححماره تلفن و رذ ریموت و از دهها قابلیت دیگر این نرم افزار بهره مند دححوید
کار با نرم افزار بسیار آسان می بادد.
قابلیت های نرم افزار
وارد کردن دحماره تلفن ،اضافه کردن دماره تلفن ،رذ کردن دماره تلفن  ،دار سیم کارت،اطالر از
میزان دار سیم کارت ،فعال و غیر فعال کردن دزدگیر ،باز کردن درب منزل کنترل وسایل برقی  ،تغییر
رمز عبور و ...
کنترل وسایل برقی توسط ( SMSبرای استفاده از این بخش حتما باید یک چهار رله مخصوص  GM890تهیه نمایید)

P123456P921
P123456P920
P123456P931
P123456P930
P123456P941
P123456P940
P123456P951
P123456P950

(OUT 2 )swiTchبا ارسال
فعال کردن خروجی دائم 2
این کد ،کنتاکت رله خروجی  2در حالت  ONقرار می گیرد.
(OUT 2 )swiTch
غیرفعال کردن خروجی دائم 2
با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی  2در حالت  OFFقرار می گیرد.
(OUT 3 )swiTch
فعال کردن خروجی دائم 3
با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی  3در حالت  ONقرار می گیرد.
(OUT 3 )swiTch
غیرفعال کردن خروجی دائم 3
با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی 3در حالت  OFFقرار می گیرد.

(OUT 4 )swiTch
فعال کردن خروجی دائم 4
با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی  7در حالت  ONقرار می گیرد.

غیرفعال کردن خروجی دائم 4

(OUT 4 )swiTch

با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی 7در حالت  OFFقرار می گیرد.

(OUT 5 )swiTch
فعال کردن خروجی دائم 5
با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی  5در حالت  ONقرار می گیرد.

غیرفعال کردن خروجی دائم 5

(OUT 5 )swiTch

با ارسال این کد ،کنتاکت رله خروجی 5در حالت  OFFقرار می گیرد.

21

نحوه سیم کشی دستگاه ،به ترمینال های مربوطه
-BAT+

باطری حداکثر  7/2آمپر را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.

-AUX+

تغذیه  ،چشم ها و سنسور ها را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.

SP
-SIR+
DOOR OPEN

بلندگوی بیرونی حداکثر  22وات به این ترمینال متصل نمایید.
آژیر داخلی و سیرن اماکن را با رعایت جهت مثبت و منفی به این ترمینال متصل نمایید.
این ترمینال ویژه در بازکن و کنترل وسایل برقی می باشد حالت پیش فرض آن در باز کن
(لحظه ای) می باشدد در ودورتی که باواهید ویژه کنترل وسدایل برقی استفاده کنید وارد
منوی دسدتگاه شده کد  41را وارد کرده و با فشار یک بار دکمه  ، ENTERگزینه  Leve 1را
انتااب نمایید .ضددمناا این ترمینال مانند یک کلید عمل می کند و دارای هیگ گونه خروجی
ولتاژ نمی باشد.

Z1-Z2-Z3-Z4

این دسدتگاه دارای  3زون باسدیم مستلل می باشد که ویژه فرمان های چشم ها یا سنسور ها
مورد اسددتفاده قرار می گیرد چنانچه بیش از یک چشددم به هر زون متصددل نمایید باید فرمان
کلیه چشم ها را با هم سری کرده و به زون مورد نظر متصل نمایید .

Z5-Z6-Z7-Z8

این دسدتگاه دارای  3زون بی سدیم می باشد که ویژه چشم  ،سنسور  ،مگنت و دتتتور بیسیم
مورد اسدتفاده قرار می گیرد جهت سدت کردن سدنسدور های بی سیم به دستگاه به وفحه 4
مراجعه کنید.

CONTROL

این ترمینال ویژه اتصال به  3رله کنترل وسایل برقی می باشد در وورت نیاز  3رله ماصوص
 GM890را تهیه و به این ترمینال متصل نمایید.

همکار گرامی در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی در مورد دستگاه با شماره
 19055307632تماس حاصل نمایید .
ساعات تماس صبح ها از ساعت  0358الی  13و بعداز ظهر از ساعت  11/58الی 08358
در غیر این ساعات به تماس ها پاسخ داده نمی شود.
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روش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگاه قبل از ست کردن( فرکانس ( 513
روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم

H

جهت کد دادن مگنت بی سیییم جامهرها  D0تا  D3باید بسییته شییود جامهر  D0در
سمت  Lجامهر  D1در سمت  Lقرار می گیرد جامهر  D2در سمت  Hو جامهر  D3در
سیییمیت  Lقرار بگیرد و از جیامهر ها  A0الی  )A7را به صیییورت دلهواه و متفاوت
بچینید ٫سیییها با ر مگنت را در جا ود قرار داده و دف دفترره راهنما مگنت را
ست کنید.

L

N

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم فایروال و  Mscoو  STEEL BATو GAP

جهت کد دهی رشیم بی سییم زز اسیت جامهر ها  D0-D1-D2-D3بسته شود٫
جامهر  D0در سیمت  Hجامهر D1در سیمت  Hجامهر  D2در سمت  Lو جامهر D3
در سییمت  Hقرار گیرد و الداقی جامهر ها به صییورت دلهواه و متفاوت بچینید ٫رشییم را
روشییین نموده حییال دف دفتررییه
L
راهنما رشم را با دستگاه ست نمایید.
N

D0
D1
D2
D3

H

روش تنظیم جامپر های دتکتور بی

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

D0

D1

D3

D2

سیم فایروال و  Mscoو
 STEELBATو GAP

جهت کد دهی دتکتور بی سییییم
زز اسیییت جیامهر ها  D0الی
H
D2
D1
D0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
 D3بسیییته شیییود جامهر  D0در
حالت  Hجامهر  D1در حالت  Hجامهر  D2در حالت  Lو جامهر  D3در حالت  Hقرار بگیرد و جامهر ها
 A0الی  )A7به صورت دلهواه و متفاوت ریده شود.دتکتور را روشن نموده و دف دفترره راهنما دتکتور را
با دستگاه ست نمایید.
L

N

D3

روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم: FOX

جامهر ها  A0تا  A9باید به ور اتفاقی قرار گیرند
جامهر ها  A10و A11حتماً باید در سمت رپ  )Lباشند

توجه ((مهم))
در صوورتی که بی از  6چشو دتتتور یا مگنت بی سی قرار است به دستگاه ست نمایید حتماً
قبل از سووت کردن باید عالوه برتنظی جامپر های  D0تا  D3جامپر های  A0تا  A7هر چش و را به
صورت متفاوت بچینید در غیر این صورت دستگاه بی از یک سنسور یا مگنت و یا چش بی سی
را قبول نمی کند در صوورتی که بدون تیییر جامپر ها سنسور چش یا مگنتی را به دستگاه ست
کرده اید باید مطابق صوفحه  4سنسور های بی سی آن زون را حذف کرده و پس از تیییر جامپرها
مجدد ست نمایید ضمناً پس از ست کردن چش بی سی چش مورد نظر را خاموش کرده و سپس
چش بعدی را ست نمایید.
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