
 :FORTراهنمایی نصب و راه اندازی دستگاه اعالن سرقت ویژن

 کذ رهس هرتَط تِ تٌظیوات ٍ ترًاهِ ریسی دستگاُ در زهاى ًصة ٍ راُ اًذازی هَرد استفادُ هی ۱ کذ رهس هجسا هی تاضذ کِ ۲یي دستگاُ دارای ا

 هی تاضذ sms ٍ Pad Kayٍ رهس دیگر هرتَط تِ کٌترل سیستن از طریك  تاضذ
 ( ٔی تاؿذ ۱۲۳۴۵۶ظٕٙاً وذ سٔض ٚسٚدی واسخا٘ٝ ای )

”رٍش ٍارد ضذى تِ هٌَی تٌظیوات دستگاُ  

  را ٍارد کرد۱۲۳۴۵۶ُ را زدُ سپس کذ رهس PROGترای ٍارد ضذى تِ هٌَی دستگاُ اتتذا دکوِ 

 ظاّر هی ضَد code Program را تسًیذ اگر کذ صحیح تاضذ کلوِ ENTERٍ در اًتْا دکوِ 

 (در صَرت ًیاز  )رٍش تٌظین اهکاًات زٍى ّای تا سین تِ صَرت دلخَاُ . 

  (:۱۴ ٍ ۱۳ ,۱۲ , ۱۱ )کذ ّای هرتَطِ . 

پس از ٍارد ضذى تِ هٌَی دستگاُ ، کذ هَرد ًظر را ٍارد ًواییذ 

 تا سین هی تاضذ ۴ هرتَط تِ زٍى ۱۴ ٍ کذ ۳ هرتَط تِ زٍى ۱۳ کذ ۲ هرتَط تِ زٍى ۱۲ کذ ۱ هرتَط تِ زٍى ۱۱کذ 

تٌظیوات فَق ضاهل تٌظین زٍى تِ حالت فَری یا تأخیری 

 ساعتِ ٍ حالت تعریف ّر ۲۴ فعال ٍ غیر فعال کردى حالت – فعال ٍ غیر فعال کردى دیٌگ داًگ – Open Normal ٍ Close Normal حالت –

* زٍى تِ عٌَاى حریك یا سرلت 

 پس از ٍارد کردى یکی از کذّای تاال ، جْت تٌظیوات ّر زٍى تِ رٍش زیر عول ًواییذ *

حالت زٍى فَری یا تأخیری تٌظین هی گردد :  ۱تا فطار عذد  :

.  تِ هعٌی فَری تَدى زٍى هی تاضذ Immediateگسیٌِ 

. هی تَاى دیٌگ داًگ را فعال ٍ غیر فعال ًوَد :  ۲فطار عذد  ا

 ساعتِ را فعال ٍ غیر فعال ًوَد ۲۴هی تَاى حالت زٍى   :۳تا فطار عذد 

 تٌظین هی ضَد Close Normal ٍ یا Open Normalحالت   :۴تا فطار عذد . 

اًتخاب ٍ تعریف ّر زٍى تِ عٌَاى حریك یا سرلت تٌظین هی گردد ،   :۵تا فطار عذد  .

 اًتخاب ضَد تِ هعٌای حریك هی تاضذ Fire اًتخاب ضَد تِ هعٌای سرلت ، چٌاًچِ حرف Theftچٌاًچِ حرف 

.  تِ هعٌای غیر فعال تَدى ایي ٍیژگی هی تاضذ Noneٍ اًتخاب حرف 

در صَرتی کِ تِ زٍى هَرد ًظر دتکتَر اعالن حریك هتصل ًوَدُ ایذ ، 
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 ٍ در صَرتی کِ تِ زٍى هَرد ًظر چطن ، هگٌت یا پذال هتصل ًوَدُ ایذ Fireزٍى هَرد ًظر را در حالت 

 لرار دّیذ Theftایي زٍى را در حالت 

هطاّذُ هی گردد  (سرلت یا حریك  )حال چٌاًچِ دستگاُ تحریک ضَد داخل پیام ارسالی پیغام 

السم تِ رکر است کلیِ زٍى ّا در حالت پیص فرض در حالت زٍى فَری هی تاضٌذ . 

 هی تاضٌذ Close Normal ٍ توام زٍى ّا در حالت – ساعتِ غیر فعال ۲۴حالت دیٌگ داًگ غیر فعال حالت 

 (در صَرت ًیاز  )رٍش تٌظین اهکاًات زٍى ّای تی سین تِ صَرت دلخَاُ. 

کذّای هرتَطِ 

.  هرتَط تِ زٍى ّای تی سین هی تاضذ ۲۴ – ۲۳ – ۲۲ – ۲۱پس از ٍارد ضذى تِ هٌَی دستگاُ ، کذّای  (۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴) 

.  تی سین هی تاضذ ۸ هرتَط تِ زٍى ۲۴ٍ کذ ۷ هرتَط تِ زٍى ۲۳ ، کذ ۶ هرتَط تِ زٍى ۲۲ ، کذ ۵ هرتَط تِ زٍى ۲۱کذ 

 : ۱حال اگر کذ هَرد ًظر را ٍارد ًواییذ ، تا فطار عذد 

حالت فعال ٍ غیر فعال کردى دیٌگ داًگ ،  : ۲هی تَاى زٍى فَری ٍ حالت تأخیری را تٌظین ًوَد ،تا فطار عذد 

  :۳تا فطار عذد 

.  ساعتِ را تٌظین ًواییذ ۲۴فعال ٍ غیر فعال کردى زٍى 

  :۶تا فطار عذد 

حالت سرلت یا حریك را هی تَاى تٌظین ًوَد ، 

د  بِ هؼٌبی غیش فؼبل بَدى ایي ٍیظگی هی ببشNoneبِ هؼٌبی سشلت ٍ حشف  ، Theft بِ هؼٌبی حشیك ٍ حشف Fireحشف 

 ( ۵۱۳ػت وشدٖ وّیٝ تجٟیضات تی ػیٓ فشوا٘غ  )ۺ ػت وشدٖ چـٓ ٞای تی ػیٓ ، دتىتٛس ٚ ٍٔٙت تی ػیٓ . 

.  ٔشتٛط تٝ صٖٚ ٞای تی ػیٓ ٔی تاؿٙذ ۲۴ ٚ ۲۳ – ۲۲ – ۲۱اػذاد 

پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ 

. حاَ دوٕٝ سا ٍ٘ٝ داؿتٝ ٚ ػپغ چـٓ سا تحشیه ٕ٘اییذ صذای تیة ٔی ؿٙٛیذ 

 ظاٞش ٔی ؿٛد حاَ اٌش دوٕٝ سا ٍ٘ٝ داسیذ Settiny 1 zone – wٌضیٙٝ .  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۲۱تٝ طٛس ٔثاَ وذ 



.  دػتٍاٜ ػت ؿذٜ اػت ۵ صذای تیة ٔی ؿٙٛیذ ٚ آٖ چـٓ تا صٖٚ ۱ٚ چـٓ یا دتىتٛس یا ٍٔٙت سا تحشیه ٕ٘اییذ ، 

 ػذد چـٓ ، ٍٔٙت ٚ دتىتٛس تی ػیٓ ۳۶جٕؼاً  (.   ػذد چطن بی سین سا داسد۹ضوٌبً ّش صٍى بی سین لببلیت ست ضذى  )

وّیٝ ػٙؼٛسٞای تی ػیٓ  (ۺ دتىتٛس ٚ ٍٔٙت تی ػیٓ + حزف چـٓ  )

 ا٘تخاب ٕ٘ائیذ ۲۴ اِی ۲۱پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، صٖٚ ٔٛسد ٘ظش سا اص 

 ظاٞش ؿذٜ ٚ lost code Erase ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ ٌضی۳ٝٙ سا ۴حاَ اٌش ػذد 

آخشیٗ چـٓ یا ٍٔٙت تیؼیٓ ػت ؿذٜ وشدٜ حزف خٛاٞذ ؿذ 

ٚ دس صٛستی وٝ تخٛاٞیذ وُ حافظٝ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش حزف ؿٛد 

ظاٞش ٔی ؿٛد ALL code Erase سا ٚاسد وشدٜ ٌضیٙٝ ۵ػذد 

. ظاٞش ؿذٜ ٚ تٕاْ حافظٝ صٖٚ ٞا حزف خٛاٞذ ؿذ Erase ok ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ ٌضی۵ٝٙ سا ، ۵حاَ دوٕٝ 

 ۺ (۵۱۳فشکبًس  )سٍش ست کشدى سیوَت کٌتشل ٍ تطخیص کذ ضٌبسبیی سیوَت 

ظاٞش ٔی ؿٛد REMOTE CONTROL سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ۳۰پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

ٍ٘ٝ داسیذ ،  سا فـاس دادٜ *حاَ دوٕٝ

ػپغ دوٕٝ سیٕٛت سا یه ِحظٝ فـاس دٞیذ ، 

. صذای تیة ؿٙیذٜ ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙای ػت ؿذٖ سیٕٛت ٔی تاؿذ 

 . ( ػذد سیٕٛت وٙتشَ سا داسد ۹ظٕٙاً دػتٍاٜ لاتّیت ػت ؿذٖ  )

 ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد A – B – C – D – E – F – G – H – I  ظٕٙاً دس پایاٖ وذ دادٖ ٞش سیٕٛت ٘اْ سیٕٛت تا ػالئٓ

ظٕٙا چٙا٘چٝ ٍٞٙاْ ػت وشدٖ تٝ جای ػإِت دوٕٝ دیٍشی سا تض٘یذ 

 (. حتٕاً تایذ سیٕٛت ػت ؿذٜ سا حزف ٚ ٔجذد ػت ٕ٘ائیذ 

ظاٞش ٔی ؿٛد ، REMOVE CONTROL سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ۳۰پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ ۺ  حزف سیوَت کٌتشل

 ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ ۵ سا تٝ ٔذت ۲ ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ آخشیٗ سیٕٛت ػت ؿذٜ حزف ٔی ٌشدد ٚ اٌش ػذد ۵ سا تٝ ٔذت ۱حاَ اٌش ػذد 

وُ حافظٝ سیٕٛت ٞا حزف خٛاٞذ ؿذ 

 ۺ( سیشى ٍ بلٌذگَ داخلی –اًتخبة حبلت بلٌذگَ بیشًٍی )سٍش تٌظین حبلت تک آطیش  .

 SIREN،  بلٌذگَی داخلی (اِف ۺ دػتٍاٜ ٔی تٛا٘ذ تٝ سٚؽ ٞای صیش ته آطیش تض٘ذ 
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 فمط بلٌذگَی داخلی ( ج SIREN ٚ SP،  بلٌذگَی داخلی(ب 

ظاٞش ٔی ؿٛد SETTINY CHIRP سا تض٘یذ ، ٌضیٙٝ ۳۱پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

 سا تض٘یذ EXIT حاِت ٞای ٔختّف سا تٙظیٓ ٕ٘اییذ ٚ تشای خشٚج دوٕٝ ENTERحاَ تا فـاس دوٕٝ 

 ۺسٍش تٌظین هذت صهبى آطیش دس ٌّگبم تحشیک ضذى . 

ظاٞش ٔی ؿٛد ، SIREN TIME سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ٌضیٙٝ ۳۲پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

.  دلیمٝ سا تٙظیٓ ٕ٘اییذ ۵ – ۴ – ۳ حاِت ٞای ٔختّف ENTERحاَ تا فـاس ٔىشس دوٕٝ 

 دلیمٝ آطیش پخؾ ٔی وٙذ ۳دس صٛست تحشیه دصدٌیش ، دػتٍاٜ تٝ ٔذت . ( دلیمٝ ٔی تاؿذ ۳حاِت پیؾ فشض  )

 SMSفؼبل ٍ غیش فؼبل کشدى ّطذاس لطغ بشق ٍ تٌظین هذت صهبى آى بب تَجِ بِ ًیبص هصشف کٌٌذُ ، اًتخبة حبلت اطبلغ سسبًی فمط اص طشیك . 
 ۺSMSٍ  (آالسم  )SIRENیب اًتخبة حبلت 

چٙا٘چٝ تشق ٔٙطمٝ تیؾ اص ٔذت صٔاٖ تٙظیٓ ؿذٜ لطغ تاؿذ ، 

.  تشای ؿٕا اسػاَ ٔی ٕ٘ایذ SECURITY SYSTEM(POWER حاٚی SMSدػتٍاٜ یه 

. یا دس صٛست تٕایُ آاِشْ پخؾ ٔی وٙذ ٚ تٝ ؿٕاسٜ ٞای داخُ حافظٝ تٕاع ٔی ٌیشد 

ظاٞش ٔی ؿٛد POWER FAILURE سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ۳۳تشای فؼاَ ػاصی ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿٛیذ وذ 

 تٝ ٔؼٙای ٞـذاس Immediate تٝ ٔؼٙای غیش فؼاَ تٛدٖ ، ٌضیٙٝ DisoabLe حاِت ٞای ٔختّف سا تٙظیٓ ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ENTERحاَ تا فـاس ٔىشس دوٕٝ 

 تٝ ٔؼٙای minutes 5لطغ تشق فٛسی ٚ ٌضیٙٝ 

. ظاٞش ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙای یه ػاػت ٔی تاؿذ Hours 1 تا فـاس ٔجذد ٌضیٙٝ – دلیمٝ ۵

 ػاػت ظاٞش ٔی ۴ . ۵ تٝ ٔؼٙای Hours 4.5 ٌضیٙٝ ENTER ػاػت ٚ تا فـاس ٔجذد ۲ . ۵ تٝ ٔؼٙای  Hours2. 5 ٌضیٙٝ ENTERتا فـاس ٔجذد دوٕٝ 
ؿٛد ، 

وٝ پغ اص ٌزؿت ٔذت صٔاٖ تٙظیٓ ؿذٜ چٙا٘چٝ تشق ٕٞچٙاٖ لطغ تاؿذ 

.  یا آالسْ اػآِ ٔی ٕ٘ایذ SMS، دػتٍاٜ اطاِغ سػا٘ی سا اص طشیك (ٚصُ ٘ـٛد  )

 تٝ ؿٕا اػآِ ٔی ؿٛد SMSحاَ چٙا٘چٝ ٔی خٛاٞیذ اطاِغ سػا٘ی لطغ تشق ، اص طشیك فمط 

 سٚی صفحٝ SIREN یا SMS ٌضیٙٝ # ، دػتٍاٜ ؿشٚع تٝ آالسْ ٚ ؿٕاسٜ ٌیشی ٕ٘ایذ ، تشای ا٘تخاب ٌضیٙٝ ٔٛسد ٘ظش ، تا فـاس دوٕٝ SMSیا ػالٜٚ تش اسػاَ 
. ٕ٘ایؾ ظاٞش ٔی ؿٛد 

 ٚ SMS تاؿذ ، اطالع سػا٘ی ٞٓ اص طشیك SIREN خٛاٞذ ؿذ ٚ چٙا٘چٝ دس حاِت SMS ا٘تخاب ؿٛد ، ااطالع سػا٘ی فمط اص طشیك SMSچٙا٘چٝ حاِت 
. ٞٓ اص طشیك آالسْ ٚ تٕاع اػآِ ٔی ٌشدد 



 . ( ٔی تاؿذSMSالصْ تٝ روش اػت چٙا٘چٝ ٍٞٙاْ لطغ تشق دػتٍاٜ غیش ٔؼّح تاؿذ اطالع سػا٘ی فمط اص طشیك  )

 ALARM ببضذ ٍ دستگبُ ضشٍع بِ آالسم ٍ ضوبسُ گیشی ًوبیذ یک پیبم حبٍی SIRENدس صَستی کِ ّطذاس لطغ بشق دس حبلت ۺ تَجِ 

MASSAGE FROM SECURITY SYSTEM(POWER OFF)بشای ضوبسُ ّبی تؼییي ضذُ اسسبل هی گشدد 

. تا ٔذیش دس جشیاٖ ػّت آالسْ لشاس ٌشفتٝ ٚ الذأات الصْ سا ا٘جاْ دٞذ 

اِضْ تٝ روش اػت اػالْ ٞـذاس لطغ ٚ ٚصُ تشق تٝ وؼا٘ی اػآِ ٔی ؿٛد 

 سا تشای ؿٕاسٜ ٞای خاف فؼاَ ٕ٘ٛدٜ تاؿٙذ r ٌضیٙٝ #وٝ دس ٍٞٙاْ ٚاسد وشدٖ ؿٕاسٜ تّفٗ ٞا دس حافظٝ تا فـشدٖ دوٕٝ 

 ٍصل ضذى بشق

 تشای ؿٕا اسػاَ ٔی SECIRITY SYSTEM POWER ON دلیمٝ پغ اص ٚصُ تشق پیأی حاٚی ۳ اِی ۱دس صٛستی وٝ تشق دػتٍاٜ ٚصُ ؿٛد تیٗ ۺ 
ٌشدد 

( SP)فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ ػیؼتٓ حفاظت تّٙذٌٛ . 

. ، آصیش داخّی ، ػیشیٗ ٚ تّفٗ وٙٙذٜ تحشیه ٔی ؿٛد  (یا تّٙذٌٛ تؼٛصد  ) تٝ ٞش ػٙاٚیٙی لطغ ٌشدد SPدس صٛست فؼاَ ػاصی حفاظت تّٙذٌٛ ، اٌش ػیٓ 

 ػاػتٝ فؼاَ ٔی تاؿذ ۲۴ ایٗ ػیؼتٓ تٝ صٛست SPظٕٙاً دس صٛست فؼاَ ػاصی حفاظت 

تشای فؼاَ وشدٖ ایٗ ٚیظٌی ، ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿٛیذ ، 

.  سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ OFF ٚ ONحاِت  ENTER ظاٞش ٔی ؿٛد حاَ تا فـاس دوSP DIS CONNECTٕٝ ٌضیٙٝ.  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۳۴وذ 

 (ایٗ سٔض ٔشتٛط تٝ تش٘أٝ سیضی دػتٍاٜ ٔی تاؿذ  )ۺ  سٍش تغییش سهض هٌَی تٌظیوبت دستگبُ

ظاٞش ٔی ؿٛد ،  PRESS ENTER  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضی۴۱ٝٙپغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

 سا تض٘یذ ، ENTER سا تض٘یذ ، ػپغ سٔض لذیٓ دػتٍاٜ سا ٚاسد وشدٜ ٚ ENTERحاَ دوٕٝ 

 سا صدٜ ENTER سلٕی ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ ٚ ٚاسد ٕ٘اییذ ػپغ دوٕٝ ۸ اِی ۴حاَ سٔض جذیذ تیٗ 

.  سا تض٘یذ ، سٔض ؿٕا تغییش ٔی وٙذ ENTERحاَ ٕٞاٖ سٔض سا دٚتاسٜ ٚاسد وشدٜ ٚ دس پایاٖ دوٕٝ 

 .  ( ٔی تاؿذ smsایٗ سٔض ٔشتٛط تٝ وٙتشَ دصدٌیش اص طشیك  )ۺ  سٍش تغییش سهض فؼبل ٍ غیش فؼبل کشدى دستگبُ

.  لاتُ تش٘أٝ سیضی اػت تٛػط ایٗ سٔض ا٘جاْ ٔی ؿٛد smsتٕاْ ػّٕیاتی وٝ اص طشیك ۺ تٛجٝ 

ظاٞش ٔی ؿٛد PRESS ENTER  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضی۴۲ٝٙپغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

 سا تض٘یذ ؛ ENTER سا صدٜ ػپغ سٔض لذیٓ سا ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ٚ دوٕٝ ENTERحاَ دوٕٝ 

.  سا تفـاسیذ ENTER سلٓ ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ ٚ دوٕٝ ۸ اِی ۴حاَ سٔض جذیذ سا تیٗ 

 . ( ٔی تاؿذ KAY PAD ٚ فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ دصدٌیش اص طشیك SMSایٗ سٔض ٔشتٛط تٝ وٙتشَ ػیؼتٓ اص طشیك )



ۺ  سٍش ٍاسد کشدى ضوبسُ تلفي

ظاٞش ٔی ؿٛد MEMORY NO سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ۵۱پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

 ا٘تخاب ٕ٘اییذ ، ۱۵ اِی ۱ػپغ ؿٕاسٜ حافظٝ سا اص 

حاَ ؿٕاسٜ تّفٗ ٔٛسد ٘ظش سا ٚاسد ٕ٘اییذ .  سا تض٘یذ ENTERػپغ دوٕٝ 

 سٚی صفحٝ ظاٞش ٔی ؿٛد Dسا صدٜ تشای تاس اَٚ ػإِت * ٚ دوٕٝ

 ظاٞش ٔی ؿٛد Sػالٔت *تا فـاس ٔجذد دوٕٝ . ٔی تاؿذ  (فمط تٕاع ٌشفتٗ  )وٝ تٝ ٔؼٙی 

 ظاٞش ٔی ؿٛد DSتا فـاس ٔجذد دوٕٝ ػإِت (  SMSفمط اسػاَ  )تٝ ٔؼٙای 

. ٔی تاؿذ  ( ٚ ٌشفتٗ تٕاع SMSاسػاَ  )وٝ تٝ ٔؼٙی 

 ظاٞش ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙی ٌضاسؽ دٞی فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿذٖ دصدٌیش ٔی تاؿذ R سا صدٜ ػإِت #ػپغ دوٕٝ 

 ظاٞش ٔی ؿٛد r حشف #تا فـاس ٔجذد دوٕٝ 

 سا ENTER ، ٞـذاس لطغ ٚ ٚصُ تشق ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ دٚسٜ ای ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش ، تٝ ؿٕا اػآِ ٔی ٌشدد ٚ دس پایاٖ دوٕٝ rدس صٛست فؼاَ تٛدٖ 
تض٘یذ 

ٕٞىاس ٌشأی تشای اػتفادٜ تٟیٙٝ اص ایٗ دػتٍاٜ حتٕاً تٝ ٔٛاسد صیش تٛجٝ فشٔاییذ . 

 دس ًظش داضتِ ببضیذ ( ، ۵۱کذ  )ٌّگبم ٍاسد کشدى ضوبسُ تلفي دس حبفظِ 

.  تٙظیٕات ٟ٘ایی سا ا٘جاْ دٞیذ #ٚ * وٝ پغ اص ٚاسد وشدٖ ؿٕاسٜ تّفٗ ، ؿٕا تایذ دس ٕٞاٖ ٍٞٙاْ تا دوٕٝ

.  تٙظیٕات ٚ واسایی ػائٓ دػتٍاٜ ، تٝ ؿشح ریُ ٔی تاؿذ #ٚ ٕٞچٙیٗ *تا فـاس دوٕٝ 

.  ظاٞش ٔی ؿٛد ، وٝ تٝ ٔؼٙای تٕاع ٔی تاؿذDحشف * تاس فـاس دادٖ دوٕٝ ۱تا ۺ  Dػالهت 

چٙا٘چٝ ٔی خٛاٞیذ ٍٞٙاْ ػشلت اطالع سػا٘ی اص طشیك تٕاع تاؿذ ، ایٗ ٌضیٙٝ تایذ فؼاَ ؿٛد 

.  ٔی تاؿذ SMS ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙای اسػاَ LCD سٚی S، حشف *تا فـاس ٔجذد دوٕٝ ۺ  Sػالهت  .

 تاؿذ ، ایٗ ٌضیٙٝ تایذ فؼاَ ؿٛد SMSچٙا٘چٝ ٔی خٛاٞیذ ٍٞٙاْ ػشلت اطاِغ سػا٘ی اص طشیك 

 ٚ تشلشاسی تٕاع ٔی تاؿذ SMS ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙای اسػاَ DS، حشف *تا فـاس ٔجذد دوٕٝ ۺ  DSحشف  .

 ٞٓ اص طشیك تٕاع ٔی تاؿذ SMSٚ دس ٍٞٙاْ ػشلت ، اطاِغ سػا٘ی ٞٓ اص طشیك 

.  ظاٞش ٔی ؿٛد وٝ تٝ ٔؼٙای فؼاَ ؿذٖ ٌضاسؽ ٚسٚد ٚ خشٚج ٔحشٔا٘ٝ ٔی تاؿذ R حشف #تا فـاس دوٕٝ ۺ  Rػالهت  .

.  فؼاَ تاؿذ ٍٞٙاْ فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿذٖ دصدٌیش یه پیاْ تشای ٔذیش اسػاَ ٔی ٌشدد Rچٙا٘چٝ 



 ، ّطذاس لطغ ٍ ٍصل بشق ٍ ّوچٌیي هیضاى دٍسُ ای ضبسط سین r ظبّش هی ضَد دس صَست فؼبل بَدى r حشف #بب فطبس هجذد دکوِ  ۺ rػبلوت 

 ۺ . کبست دصدگیش ، بِ ضوب اػبلن هی گشدد 

. ظٕٙاً تشای ایٗ أىاٖ تایذ حتٕا ٞـذاس لطغ تشق ٚ ٔیضاٖ ؿاسط دٚسٜ ای فؼاَ ٌشدد 

.  دفتشچٝ ٔشاجؼٝ ؿٛد ۱۰ ٚ ۴تشای فؼاَ ػاصی ٚ اطاِؼات تیـتش تٝ صفحٝ 

 فؼاَ ٔی ٌشدد وٝ دس ایٗ صٛست ٞٓ ٌضاسؽ ٚسٚد ٚ خشٚج ٔحشٔا٘ٝ ٚ ٞٓ اػآِ ٞـذاس لطغ ٚ ٚصُ تشق ٚ ٔیضاٖ Rr حشف #تا فـاس ٔجذد دوٕٝ ۺ  Rrػبلئن 

دٚسٜ ای ؿاسط تش سٚی ؿٕاسٜ ٔٛسد ٘ظش فؼاَ ٔی ٌشدد 

 تَضیح هختصشی دس هَسد گضاسش ٍسٍد ٍ خشٍج هحشهبًِ .

 .یکی اص هْوتشیي اهکبًبت سیستن اهٌیتی ایي دستگبُ ،گضاسش ٍسٍد ٍ خشٍج افشادی کِ ، داسای سیوَت کٌتشل ٍ کلیذ هی ببضٌذ ، است ۺ 
ایٗ دػتٍاٜ تشای ؿٕا ایٗ أىاٖ سا فشاٞٓ ػاختٝ 

. ، ٚاسد ٔحیط ٔٙطمٝ حفاظت ؿذٜ ، ؿٛد  (ٔذیش  )وٝ دس صٛستی وٝ فشدی تذٖٚ ٔجٛص ٚ وؼة اجاصٜ اص ٘فش اصّی 

.  ، دس آٟ٘ا فؼاَ ٌشدیذٜ اػت Rدػتٍاٜ تٝ ؿٕاسٜ تّفٗ ٞایی وٝ ٌضاسؽ 

 حاٚی SMS تٝ ٔؼٙای فؼاَ ؿذٖ دصدٌیش ٚ دس صٛست غیش فؼاَ ؿذٖ دصدٌیش یه SECURITY SYSTEM  IS ACTIVATE حاٚی SMSیه 

SECURITY SYSTEM IS INACTIVATED تٝ ٔؼٙی غیش فؼاَ ؿذٖ دصدٌیش ، تشای افشاد ٔحشٔا٘ٝ اسػاَ ٔی ٕ٘ایذ  .

 ۺحزف کل تلفي ّبی دستگبُ 

 ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ ، ۵ سا تٝ ٔذت ۱ ظاٞش ٔی ؿٛد ػپغ دوٕٝ Erase ALLٌضیٙٝ .  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۵۲پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

.  ظاٞش ٔی ؿٛد EraseOKٌضیٙٝ . ؿٕاسٜ ٞا حزف ٔی ؿٛد 

 ۺحزف تکی ضوبسُ تلفي 

.  سا تض٘یذ حاَ ؿٕاسٜ ٔٛسد ٘ظش ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد ENTER سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ػپغ ؿٕاسٜ حافظٝ سا ا٘تخاب ٚ دوٕٝ ۵۱ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿٛیذ حاَ وذ 

 ؿٕاسٜ ٔٛسد ٘ظش حزف خٛاٞذ ؿذ Clearػپغ تا فـاس دوٕٝ 

 ۺضبط پیبم . 

 ظاٞش ٔی ؿٛد REC= ENTER سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ، ٌضی۶۱ٝٙپغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

 سا تفـاسیذ ENTER سا صدٜ ٚ صذای ٔٛسد ٘ظش سا ظثط ٕ٘اییذ ٚ دس پایاٖ دوٕٝ ENTERحاَ دوٕٝ 

 ۺپخص پیبم . 

.  صذای ٔٛسد ٘ظش پخؾ خٛاٞذ ؿذ ENTER ظاٞش ٔی ؿٛد تا فـاس دوٕٝ Play = ENTER سا تض٘یذ ٌضیٙٝ ۶۲پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ وذ 

  

  ۺ(اطبلغ اص داضتي پَضص ضبکِ یب ػذم پَضص  )ًوبیص ٍضؼیت سین کبست
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سٚی صفحٝ ٕ٘ایؾ  ( ERROR GSM )یا ( OK GSM ) پیغاْ ENTERچٙا٘چٝ صفحٝ ٕ٘ایؾ دػتٍاٜ خأٛؽ تاؿذ ، تا فـاس یه ِحظٝ دوٕٝ 
ظاٞش ٔی ؿٛد 

OK GSM ٚ ٝتٝ ٔؼٙای داؿتٗ پٛؿؾ ؿثى GSM ERROR ٘ـا٘ٝ ػذْ پٛؿؾ ؿثىٝ یا ٘ذاؿتٗ ػیٓ واست یا خشاتی ػیٓ واست ٔی تاؿذ  .

  ۺSMSتٌظیوبت اٍلیِ ٍیظُ ضبسط سین کبست ایشاًسل اص ساُ دٍس بِ ٍسیلِ 

. ؿٕا ٔی تٛا٘یذ اص ساٜ دٚس تٝ ٚػیّٝ یه ٌٛؿی تّفٗ ٕٞشاٜ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ سا ؿاسط ٕ٘اییذ 

سا ٚاسد وشدٜ  * ۱۴۱ ۳۳۳ سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ، ػپغ وذ دػتٛسی۵۵اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ، حاَ وذ 

 . (حتٕاً دس ٔشحّٝ اَٚ ایٗ تٙظیٕات ا٘جاْ ؿٛد  ).  سا تض٘یذ Enterٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ 

  ۺSMSسٍش ضبسط سین کبست ایشاًسل اص طشیك 

دس صٛستی وٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ، ایشا٘ؼُ ٔی تاؿذ ، ت 

 ٕ٘اییذ SMSٚػط ٌٛؿی تّفٗ ٕٞشاٜ خٛد ٔتٗ پیاْ صیش سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ دصدٌیش 

. چٙذ ثا٘یٝ تؼذ اص اسػاَ ، پیأی حاٚی ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش سا دسیافت ٔی ٕ٘اییذ . 

ۺ  SMS تٌظیوبت اٍلیِ ٍیظُ ضبسط سین کبست ّوشاُ اٍل اص ساُ دٍس تَسط

 سا تض٘یذ Enterٚ دس ا٘تٟا * ۱۴۰ # * ۳۳۳ # سا تض٘یذ ػپغ وذ دػتٛسی ۵۵اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ حاَ وذ 

سٚؽ ؿاسط ػیٓ واست ٕٞشاٜ اَٚ اص طشیك . 

SMS دس صٛستی وٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ، ٕٞشاٜ اَٚ ٔی تاؿذ ،  ۺ

.  ٕ٘اییذ SMSتٛػط ٌٛؿی تّفٗ ٕٞشاٜ خٛد ٔتٗ پیاْ صیش سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ دصدٌیش ، 

.  سٔض واسخا٘ٝ ای ٔی تاؿذ پغ اص تغییش سٔض ، دس ٍٞٙاْ ؿاسط ػیٓ واست ، سٔض جذیذ جایٍضیٗ ؿٛد ۱۲۳۴۵۶وذ سٔض ۺ تٛجٝ 

.  تشای آٖ ؿٕاسٜ ٞا ، فؼاَ ٌشدیذٜ تاؿذ rٔٛجٛدی ؿاسط ػیٓ واست فمط تٝ ؿٕاسٜ ٞایی اػآِ ٔی ٌشدد ، وٝ دس ٍٞٙاْ ٚاسد وشدٖ ؿٕاسٜ تّفٗ ٞا ، ٌضاسؽ 

  ۺkay PADتٌظیوبت اٍلیِ ٍیظُ ضبسط سین کبست دصدگیش اص طشیك 

 اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ، sms یا اص طشیك kayPAD تشای ؿاسط ػیٓ واست اص طشیك 

.  سا تض٘یذ ػپغ وذ دػتٛسی صیش سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۵۵حاَ وذ 

 سا تض٘یذ ENTERسا ٚاسد وشدٜ ٚ  * ۱۴۱ * ۳۳۳ #چٙا٘چٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ، ایشا٘ؼُ تاؿذ وذ دػتٛسی 

 سا تض٘یذ ENTERسا ٚاسد ٚ دس پایاٖ  * ۱۴۰ # * ۳۳۳ #ٚ چٙا٘چٝ ػیٓ واست داخُ دصدٌیش ٕٞشاٜ اَٚ تاؿذ 

ۺ  pad kayٍش ضبسط سین کبست دصدگیش اص طشیك س
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فمط سٔض ) ظاٞش ٔی ؿٛد ػپغ سٔض ؿاسط سا ٚاسد ٕ٘اییذ sim chargeٌضیٙٝ .  سا تض٘یذ ۵۷تشای ؿاسط ػیٓ واست ٕٞضٔا٘ی وٝ ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ایذ ، وذ 

 سا تض٘یذ اوٖٙٛ صثش وٙیذ ENTERٚ دس پایاٖ ٌضیٙٝ دوٕٝ  (ؿاسط 

.  اػتفادٜ ٕ٘ائیذ ENTER، پغ اص چٙذ ثا٘یٝ ٘تیجٝ ؿاسط سٚی صفحٝ ٕ٘ایؾ ظاٞش ٔی ؿٛد تشای ٔـاٞذٜ ٘تیجٝ ؿاسط ٚ سفتٗ تٝ صفحٝ تؼذ ، اص دوٕٝ 

اػتفادٜ  * ۷۳۳ #جٟت ؿاسط ػیٓ واستٟای ٕٞشاٜ اَٚ ٚ ایشا٘ؼُ تٝ صٛست ٔؼتمیٓ تذٖٚ ٘یاص تٝ ٚاسد وشدٖ سٔض ٔی تٛا٘یذ اص تّفٗ ٕٞشاٜ خٛد وذ دػتٛسی 
. وٙیذ 

ۺ  SMSتٌظیوبت اٍلیِ ٍیظُ اطبلغ اص هیضاى ضبسط سین کبست دصدگیش اص طشیك 

 ثثت ٕ٘اییذ ۵۳تشای اطاِغ اص ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست ، اتتذا وذ دػتٛسی ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست سا دس لؼٕت وذ 

.  ظاٞش ٔی ؿٛد Inquiry codeحاَ ٌضیٙٝ .  سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ۵۳ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ، وذ . 

 سا تض٘یذ ENTERحاَ اتتذا دوٕٝ سا صدٜ ، وذ دػتٛسی ٔیضاٖ ؿاسط سا ٚاسد ، ٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ 

* ۱۴۰ * ۱۱ #وذ دػتٛسی ٔیضاٖ ؿاسط ٕٞشاٜ اَٚ 

* ۱۴۱ * ۱ #وذ دػتٛسی ٔیضاٖ ؿاسط ایشا٘ؼُ 

 SMSسٚؽ اطاِغ اص ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش اص طشیك 

ۺ  ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش ، سا تٝ سٚؽ صیش دسیافت ٕ٘ائیذ SMSتؼذ اص ٚاسد وشدٖ وذ دػتٛسی ٔی تٛا٘یذ اص طشیك 

.  ٔی ؿٛد SMS ٕ٘اییذ تؼذ اص چٙذ ثا٘یٝ ٔیضاٖ ؿاسط تٝ ؿٕا SMSٔتٗ فٛق سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست دصدٌیش 

ۺ  pad kay تٌظیوبت اٍلیِ ٍیظُ هطبّذُ هیضاى ضبسط سین کبست دصدگیش اص طشیك

.  سا ٚاسد ٕ٘ائیذ ۵۳تشای ٔـاٞذٜ ٔیضاٖ اػتثاس ػیٓ واست داخُ دصدٌیش ، اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ٚ وذ 

 ظاٞش ٔی ؿٛد حاَ وذ دػتٛسی ٔیضاٖ ؿاسط سا ٚاسد ٕ٘اییذ چٙا٘چٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ایشا٘ؼُ ٔی تاؿذ ، code Inquiryٌضیٙٝ 

سا ٚاسد وشدٜ  * ۱۴۱ * ۱ #وذ دػتٛسی 

.  سا تض٘یذ ENTERسا ٚاسد ٚ ػپغ دوٕٝ  *۱۴۰ * ۱۱ # سا تض٘یذ ٚ اٌش ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ٕٞشاٜ اَٚ تاؿذ وذ دػتٛسی ENTERٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ 

 pad kayٔـاٞذٜ ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش اص طشیك 

 سا تض٘یذ ENTER سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٚ ػپغ دوٕٝ ۵۶تشای ٔـاٞذٜ ٔیضاٖ ؿاسط ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ وذ 

. پغ اص چٙذ ثا٘یٝ ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست سا ٔـاٞذٜ خٛاٞیذ وشد 

.  سا تض٘یذ ENTERتشای سفتٗ تٝ صفحٝ تؼذ دوٕٝ 



 ( سٚص۹۹ اِی ۱ ) حاٚی ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست اص SMSسٚؽ تٙظیٓ ٔذت صٔاٖ دٚسٜ ای اسػاَ 

 تشای آٟ٘ا فؼاَ ٌشدیذٜ اػت rایٗ دػتٍاٜ لادس اػت تشای ؿٕاسٜ تّفٗ ٞایی وٝ ٌضاسؽ 

 ( اػآِ ٕ٘ایذSMSٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست سا تٛػط  )تا تٛجٝ تٝ تٙظیٕات واستش تٝ صٛست دٚسٜ ای سٚصا٘ٝ 

 ظاٞش ٔی ؿٛد ، Disable سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٌضیٙٝ ۵۴تتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ػپغ وذ 

 تٝ صٛست سٚصا٘ٝ ٔی تاؿذ ۹۹ اِی 1   سا تفـاسیذ ،ENTER سٚص تٙظیٓ ٕ٘اییذ ٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ ۹۹ اِی ۱حاَ دوٕٝ سا صدٜ ٚ ػپغ اص 

 حاٚی ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش تشای ؿٕاسٜ ٞای تؼییٗ SMS سٚص یه ۳ سا ا٘تخاب وٙیذ دػتٍاٜ ٞش سا ا٘تخاب وٙیذ دػتٍاٜ ٞش ۳تٝ طٛس ٔثاَ اٌش ػذد 
 (. ؿذٜ اسػاَ ٔی ٕ٘ایذ 

ٕٞىاس ٔحتشْ 

پغ اص ٘صة دػتٍاٜ ، ٚ لثُ اص ایٗ وٝ دػتٍاٜ تحٛیُ ٔـتشی ٌشدد حتٕاً تٙظیٕاتی وٝ تٝ آٖ اؿاسٜ ٔی ؿٛد سا ا٘جاْ ، ٚ ػپغ ػیؼتٓ تٝ ٔـتشی ٔحتشْ 
. تحٛیُ دادٜ ؿٛد 

 ٚ یا اػآِ دٚسٜ ای ٔیضاٖ ؿاسط ٚ Pad Kay یا اص طشیك SMS ٔشتٛط تٝ تٙظیٕات ػیٓ واست وٝ ٚیظٜ ؿاسط ػیٓ واست اص طشیك ۵۵ ٚ ۵۴ ، ۵۳وذٞای 
ٕٞچٙیٗ ٔـاٞذٜ ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست ٔی تاؿذ ، 

.  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ٚ تا تٛجٝ تٝ ٘ٛع ػیٓ واست تٙظیٕات ریُ ا٘جاْ ؿٛد ۵۳پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ 

.  سا تض٘یذ ENTERسا اص چپ تٝ ساػت ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ٚ دس پایاٖ دوٕٝ  * ۱۴۱ * ۱ #چٙا٘چٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ، ایشا٘ؼُ ٔی تاؿذ وذ 

 سا تض٘یذ ENTERسا ٚاسد وشدٜ ٚ دوٕٝ  * ۱۴۰ * ۱۱ #چٙا٘چٝ ػیٓ واست دػتٍاٜ ، ٕٞشاٜ اَٚ ٔی تاؿذ وذ 

 سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۵۴پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ وذ 

 (ایٗ وذ ٔشتٛط تٝ اػآِ ٔیضاٖ دٚسٜ ای ؿاسط ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ٔی تاؿذ )

سا صدٜ ، *  دوٕٝ ۵۴پغ اص ٚاسد وشدٖ وذ 

 سا تض٘یذ ٔذت صٔاٖ دٚسٜ ای اػآِ ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست ، تٝ صٛست سٚصا٘ٝ ٔی تاؿذ ENTER سا ٚاسد ٚ ػپغ دوٕٝ ۹۹ اِی ۱ػپغ ٔذت صٔاٖ اص 

 تشای آٟ٘ا فؼاَ ؿذٜ تاؿذ ، r سٚص ٔیضاٖ ؿاسط ػیٓ واست سا تٝ ؿٕاسٜ ٞایی وٝ ۵ سا ٚاسد ٕ٘اییذ ، دػتٍاٜ ٞش ۵اٌش ػذد ۺ ٔثاَ 

 اػآِ ٔی ٕ٘ایذ SMSاص طشیك 

.  سا ٚاسد ٕ٘اییذ ۵۵پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ وذ 

 ٔی تاؿذ Pad Kay ٚ یا تٛػط SMSایٗ تٙظیٓ ٔشتٛط تٝ ؿاسط ػیٓ واست دصدٌیش تٛػط 



سا اص چپ تٝ ساػت ٚاسد وشدٜ  * ۱۴۰ # * ۳۳۳ #چٙا٘چٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ ٕٞشاٜ اَٚ ٔی تاؿذ وذ . 

.  سا تض٘یذ ENTERسا اص چپ تٝ ساػت ٚاسد ٚ دوٕٝ #۳۳۳ * ۱۴۱* سا تض٘یذ ٚ دس صٛستی وٝ ػیٓ واست ایشا٘ؼُ ٔی تاؿذ وذENTERٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ 

 سٔض واسخا٘ٝ ای دػتٍاٜ ٔی تاؿذ ، ۱۲۳۴۵۶ٕٞىاس ٌشأی وذ ۺ تٛجٝ 

.  سلٓ ، سٔض ٔٛسد ٘ظش خٛد سا تغییش دٞیذ ۸ اِی ۴ؿٕا ٔی تٛا٘یذ تا تغییش سٔض تیٗ 

 Mode ۱پیاْ ٞای اسػاِی ػیؼتٓ دس حاِت 

ۺ   پیبم غیش فؼبل ضذى کل سیستن– ۱

Security System was Inactivated DISARM part 1 – ۲ – ۳ 

 ۺPart ۲ پیبم فؼبل ضذى حبلت ًیوِ فؼبل – ۲

Security System was Activated – ARM Part 2 

ۺ Part ۱ پیبم فؼبل ضذى لسوت ًیوِ فؼبل – ۳

Security System was Activated – ARM Part 1 

ۺ   پیبم فؼبل ضذى کل سیستن– ۴

Security System was Activated – ARM Part 

ۺ   پیبم آالسم سیستن– ۵

Alarm Message from Security System 

 Mode ۲پیاْ ٞای اسػاِی ػیؼتٓ دس حاِت 

 ۺ پیبم فؼبل ضذى کل سیستن – ۱

Security System was Activated – ( ARM Part 1 – ۲ – ۳ ) 

 Part ۳ پیبم فؼبل ضذى – ۲

Security System was Activated ARM Part 3 

 ۺ پیبم غیش فؼبل ضذى کل سیستن – ۳

Security System was Inactivated DISARM part 1 – ۲ – ۳ 

 Part ۲ پیبم فؼبل ضذى – ۴

Security System was Activated ARM Part 2 

 Part ۱ پیبم فؼبل ضذى – ۵

Security System was Activated ARM Part 1 



 ۺ پیبم االسم سیستن – ۶

Alarm Message from Security System 

Reset ۺ  وشدٖ دػتٍاٜ تٝ ػّت فشأٛؿی سٔض

دس صٛستی وٝ سٔض دػتٍاٜ سا فشأٛؽ وشدٜ ایذ ، دس حاِی وٝ تشق تٝ دػتٍاٜ ٔتصُ اػت ، 

 تاصٌشدا٘ذٜ ؿٛد ۱۲۳۴۵۶ ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ تا سٔض دػتٍاٜ تٝ حاِت واسخا٘ٝ ای ۷ داخُ دػتٍاٜ سا تٝ ٔذت DeFaULTدوٕٝ 

Reset ٝۺ  سٚؽ ٔختّف ۲ وشدٖ وُ تٙظیٕات دػتٍاٜ تٝ تٙظیٕات واسخا٘ٝ ای ت

 داخُ دػتٍاٜ سا ٍ٘ٝ داؿتٝ ػپغ تشق یا تاطشی سا تٝ دػتٍاٜ ٔتصُ ٕ٘اییذ DeFaULTتشق ؿٟشی ٚ تاطشی سا اص دػتٍاٜ جذا وشدٜ حاَ دوٕٝ (اِف 

.  ظاٞش ؿذ ، دوٕٝ سا سٞا ٕ٘اییذ Ok Reset سا سٞا ٘ىٙیذ ، ٍٞٙأی وٝ دس صفحٝ ٕ٘ایؾ پیغاْ DeFaULT ثا٘یٝ دوٕٝ ۱۲ِٚی تا 

. دس حاِی وٝ تشق ٚ تاطشی تٝ دػتٍاٜ ٔتصُ اػت  (ب 

 ثا٘یٝ ٍ٘ٝ ۱۲ سا تٝ ٔذت DeFaULT سا سٞا وشدٜ ِٚی دوٕٝ Reset داخُ دػتٍاٜ سا ٍ٘ٝ داسیذ ، حاَ دوٕٝ DeFaULT ٚ دوٕٝ Resetتٝ طٛس ٕٞضٔاٖ دوٕٝ 
. داسیذ 

وُ حافظٝ ٞا پان ٚ تٙظیٕات دػتٍاٜ تٝ حاِت تٙظیٕات واسخا٘ٝ ای تش ٔی ٌشدد 

 ۺآالسهسیستن  ( SMS  )تغییش هتي پیبم

 ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد ، SMS Alarm سا تض٘یذ ٌضیٙٝ ۶۳پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ ػذد 

حاَ ػیؼتٓ ٔٙتظش پیاْ اسػاِی اص طشف ؿٕا ٔی تاؿذ 

. دس ایٗ ٍٞٙاْ ٔی تایؼت پیأی وٝ لثاًَ آٔادٜ وشدٜ ایذ ٚ ٔی خٛاٞیذ تٝ جای پیاْ فؼّی رخیشٜ ؿٛد سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست دػتٍاٜ دصدٌیش اسػاَ ٕ٘اییذ 

تٝ ٔحط دسیافت پیاْ تٛػط دػتٍاٜ ، ؿٕاسٜ تّفٗ فشػتٙذٜ سٚی صفحٝ ٕ٘ایؾ ظاٞش ٔی ؿٛد 

 سا تض٘یذ تا پیاْ جذیذ رخیشٜ ؿٛد ENTERدس ایٗ ٍٞٙاْ ، دوٕٝ 

 سا تض٘یذ Clearٚ دس صٛست ا٘صشاف وّیذ 

 ( ۺسٍضي ضذى )فؼبل ضذى سیستن  ( SMS )تغییش هتي پیبم . 

.  ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد SMS Arm system سا تض٘یذ ٌضیٙٝ ۶۴پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ،وذ ػذد 

حاَ ػیؼتٓ ٔٙتظش پیاْ اسػاِی اص طشف ؿٕا ٔی تاؿذ دس ایٗ ٍٞٙاْ ٔی تایؼت پیأی وٝ لثاًَ آٔادٜ وشدٜ ایذ ٚ ٔی خٛاٞیذ 

. تٝ جای پیاْ فؼّی رخیشٜ ؿٛد سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست دػتٍاٜ دصدٌیش اسػاَ ٕ٘اییذ 



تٝ ٔحط دسیافت پیاْ تٛػط دػتٍاٜ ، ؿٕاسٜ تّفٗ فشػتٙذٜ سٚی صفحٝ ٕ٘ایؾ ظاٞش ٔی ؿٛد 

.  سا تض٘یذ Clear سا تض٘یذ تا پیاْ جذیذ رخیشٜ ؿٛد ٚ دس صٛست ا٘صشاف وّیذ ENTERدس ایٗ ٍٞٙاْ ، دوٕٝ 

( ۺ خأٛؽ ؿذٖ ) غیش فؼاَ ؿذٖ ػیؼتٓ ( SMS)تغییش ٔتٗ پیاْ

ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد  system DISARM SMS  سا تض٘یذ ٌضی۶۵ٝٙپغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛی دػتٍاٜ ، وذ ػذد 
حاَ ػیؼتٓ ٔٙتظش پیاْ اسػاِی اص طشف ؿٕا ٔی تاؿذ 

دس ایٗ ٍٞٙاْ ٔی تایؼت پیأی وٝ لثاًَ آٔادٜ وشدٜ ایذ ٚ ٔی خٛاٞیذ تٝ جای پیاْ فؼّی ٞـذاس دٞٙذٜ رخیشٜ ؿٛد سا تٝ ؿٕاسٜ ػیٓ واست دػتٍاٜ دصدٌیش 
. اسػاَ ٕ٘اییذ 

تٝ ٔحط دسیافت پیاْ تٛػط دػتٍاٜ ، ؿٕاسٜ تّفٗ فشػتٙذٜ سٚی صفحٝ ٕ٘ایؾ ظاٞش ٔی ؿٛد 

 سا تض٘یذ Clear سا تض٘یذ تا پیاْ جذیذ رخیشٜ ؿٛد ٚ دس صٛست ا٘صشاف وّیذ ENTERدس ایٗ ٍٞٙاْ ، دوٕٝ 

دس صٔاٖ اسػاَ پیاْ حتٕاً تایذ صتاٖ ٘ٛؿتاسی دس حاِت اٍّ٘یؼی لشاس ٌیشد ۺ  تَجِ

 ؿٕا سا لثَٛ ٕ٘ی وٙذ ، SMSدس غیش ایٗ صٛست دػتٍاٜ 

 (. وٛچه ٚ تضسي تٛدٖ حشٚف تشای ػیؼتٓ ٔا٘ؼی ٘ذاسد 

ظٕٙاً ٞیچ فاصّٝ ای تیٗ اػذاد ٚ حشٚف ایجاد ٘ـٛد 

.  حتوبً ببیذ هتي پیبم ، بِ صببى اًگلیسی تبیپ ٍ اسسبل گشدد   ،SMSبشای تغییش هتي  ۺ تَجِ

 ٔی تاؿذ ۱۹ ، تشتیة دوٕٝ ٞای سیٕٛت تا تٛجٝ تٝ جذَٚ صفحٝ ؿٕاسٜ Mode ٚ ۲ Mode ۱دس حاِت 

 ، Mode ٚ ۲ Mode ۱تشای تغییش حاِت 

.  سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ Mode ٚ ۲ Mode ۱ حاِت ENTER سا ٚاسد ٕ٘ٛدٜ ٚ تا دوٕٝ ۳۵ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿٛیذ حاَ وذ 

 ٔی تاؿذ Mode ۱حاِت پیؾ فشض دػتٍاٜ 

 ٔٙطمٝ سا تٝ صٛست ٔجضا ٚ تفىیه ؿذٜ وٙتشَ ٕ٘اییذ ۳چٙا٘چٝ تخٛاٞیذ 

 اص Mode ۲ ٚ وٙتشَ ػیؼتٓ دس حاِت ۱۹ تشتیة دوٕٝ ٞای سیٕٛت تا تٛجٝ تٝ جذَٚ ؿٕاسٜ Mode ۲ لشاس دٞیذ دس حاِت Mode ۲دػتٍاٜ سا دس حاِت 

 ٔی تاؿذ ۱۷ تا تٛجٝ تٝ جذَٚ ؿٕاسٜ SMS ٚ Pad Kayطشیك 

Mode 2 ٚ Mode 1 ۱ حاِت ا٘تخاب ؿٕا ٔی تٛا٘یذ تا تٛجٝ تٝ ٘یاص خٛد ، حاِت Mode ۲ ٚ یا Mode سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ  .

ایٗ دػتٍاٜ ایٗ أىاٖ سا تشای ؿٕا فشاٞٓ ػاختٝ وٝ چٙا٘چٝ اص پذاَ تاػیٓ یا تیؼیٓ اػتفادٜ ٔی ٕ٘اییذ  ۺاهکبًبت ٍیظُ 

ٚ دس ٍٞٙاْ خطش ٔی خٛاٞیذ تا فـاس اِٚیٝ پذاَ ، دػتٍاٜ فمط اطالع سػا٘ی سا اص طشیك پیاْ ٚ تٕاع آغاص وٙذ 



. ٚ ؿشٚع تٝ آاِشْ ٕ٘ٙایذ ، ایٗ ٚیظٌی سا فؼاَ ٕ٘اییذ 

ظٕٙاً تا فـاس ٔجذد پذاَ دػتٍاٜ ؿشٚع تٝ آاِشْ ٔی ٕ٘ایذ 

 تیؼیٓ ٚجٛد داسد ۸ تاػیٓ ٚ ۴ایٗ ٚیظٌی فمط دس صٖٚ ۺ سٚؽ فؼاَ ػاصی ایٗ ٚیظٌی 

 سا صدٜ ۶ سا ٚاسد ػپغ ػذد ۱۴چٙا٘چٝ اص پذاَ تاػیٓ اػتفادٜ ٔی ٕ٘اییذ ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ حاَ وذ 

سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ  Telephoner For  ٌضی۶ٝٙٚ تا فـاس ٔجذد ػذد 

 ا٘تخاب ؿٛد حاَ چٙا٘چٝ اص پذاَ تیؼیٓ اػتفادٜ ٔی ٕ٘اییذ ، Normalتشای غیش فؼاَ ػاصی ٌضیٙٝ 

سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ  FOR TELEPHONER  سا تض٘یذ حاَ تشای فؼاَ ػاصی ، ٌضی۷ٝٙ سا ٚاسد ػپغ ػذد ۲۴پغ اص ٚاسد ؿذٖ تٝ ٔٙٛ ػذد 
.  ا٘تخاب ؿٛد Normalتشای غیش فؼاَ ػاصی ٌضیٙٝ 

.  ػاػتٝ آٖ فؼاَ تاؿذ ۲۴ظٕٙاً تشای اػتفادٜ اص ایٗ ٚیظٌی حتٕاً تایذ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش ، حاِت  )

 . (تشای فؼاَ ػاصی تٝ لؼٕت تٙظیٓ صٖٚ ٞا ٔشاجؼٝ ؿٛد 

ۺ  بشگشداًذى پیبم رخیشُ ضذُ بِ حبلت پیبم پیص فشض کبسخبًِ ای
سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ  ( ۶۵ – ۶۴ – ۶۳)ای حزف پیاْ رخیشٜ ؿذٜ ٚ تشٌشدا٘ذٖ پیاْ پیؾ فشض ، ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ ػپغ وذ ٔٛسد ٘ظش 

 ثا٘یٝ ٍ٘ٝ داسیذ پیاْ رخیشٜ ؿذٜ حزف ٚ پیاْ واسخا٘ٝ ای جایٍضیٗ ٔی ؿٛد ۴ سا تٝ ٔذت ۱حاَ ػذد 

ۺ  تؼشیف کذ ضٌبسبیی ٍ ًبم گزاسی سیوَت کٌتشل
  

 یکی اص لببلیت ّبی هْن اهٌیتی ایي دستگبُ ، کذ ضٌبسبیی سیوَت هی ببضذ
تذیٗ ٔؼٙا وٝ سیٕٛت ٞای ػت ؿذٜ تٝ ایٗ دػتٍاٜ داسای ٘اْ ٔی تاؿذ 

 ػذد سیٕٛت لاتُ ػت ؿذٖ ٚ ٘اْ ٌضاسی ٔی تاؿذ ۹ٚ تا 

ایٗ لاتّیت تٝ ٔصشف وٙٙذٜ ایٗ أىاٖ سا ٔی دٞذ وٝ تا ٘صة ایٗ دػتٍاٜ ٘ظاست وأُ ٚ دلیمی ٘ؼثت تٝ پشػُٙ خٛد داؿتٝ تاؿذ 

 ٘فش پشػُٙ ٔـغَٛ تٝ واس ٔی تاؿٙذ ۵تٝ طٛس ٔثاَ دس یه ؿشوت یا دفتش تؼذاد 

ٚ ایٗ تؼذاد ، ٞٓ داسای وّیذ ٚ ٞٓ داسای سیٕٛت وٙتشَ ٞؼتٙذ ، 

حاَ چٙا٘چٝ ٞش یه اص ایٗ افشاد تخٛاٞٙذ چٝ تا ٔجٛص ٚ چٝ تذٖٚ ٔجٛص ٚاسد ٔحٛطٝ واسی ؿٛ٘ذ 

دس آٖ ِحظٝ ػشیؼاً ٌضاسؽ فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿذٖ دػتٍاٜ 

 اػآِ خٛاٞذ ؿذ SMSتٝ صٛست (تٝ ٔذیش ٔشتٛطٝ )، 

لیذ ٔی ٌشدد  ( تٝ ٕٞشاٜ وذ آٖ Remot٘اْ  )ٚ دس ٔتٗ پیاْ ػاِٜٛ تش فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿذٖ دػتٍاٜ ، دس پایاٖ ٔتٗ ، 



. ٚ ٘فش اصّی دس جشیاٖ لشاس خٛاٞذ ٌشفت وٝ دػتٍاٜ تٛػط چٝ وؼی فؼاَ یا غیش فؼاَ ٌشدیذٜ اػت 

ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛد  ( I-H-G-F-E-D-C-B-A )اِضْ تٝ روش اػت ٘اْ ٞای سیٕٛت دس صٔاٖ وذ دٞی تٝ دػتٍاٜ تا ػاِیٓ 

 ػذد سیٕٛت ٔی تٛاٖ تٝ دػتٍاٜ ػت وشد ۹ٚ تا 

یٗ لاتّیت تٝ ٔصشف وٙٙذٜ ایٗ أىاٖ سا ٔی دٞذ وٝ دس صٛستی وٝ دػتٍاٜ تٛػط سیٕٛت ، فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿٛد 

. تٝ ٕٞشاٜ ٘اْ لیذ ٔی ٌشدد  (Remote، پیاْ ) SMSدس پایاٖ ٔتٗ 

لیذ ٔی ؿٛد  ( SMS )( فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ٌشدد دس ٔتٗ پیاْ ٌضیٙٝ SMSحاَ اٌش دػتٍاٜ تٛػط 

 اسػاَ ٔی ٌشدد Pad Key دػتٍاٜ فؼاَ ٚ غیش فؼاَ ؿٛد ٌضیٙٝ Pad Keyٚ دس صٛستی وٝ تٛػط 

( Mode ۲ ٚ حاِت Mode ۱ واسی داسد ، حاِت Modeدػتٍاٜ فٛق ، دٚ حاِت . 

 حاِت پیؾ فشض واسخا٘ٝ ای دػتٍاٜ اػت Mode ۱حاِت 

 ٔی تاؿذ ۱۹ تشتیة سیٕٛت ٞا تا تٛجٝ تٝ جذَٚ سإٞٙای صفحٝ ؿٕاسٜ Mode ۱دس حاِت 

 ۺ SMS تٛػط Mode ۱فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ دصدٌیش دس حاِت 

 تٝ صٛست صیش ػُٕ ٕ٘اییذ SMSتشای فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ لؼٕت ٞای ٔختّف دػتٍاٜ تٛػط 

P123456P3 فؼبل کشدى کل سیستن تَسط SMS دس ایي حبلت کل صٍى ّبی دستگبُ فؼبل هی گشدد 

P123456P0 غیش فؼبل کشدى کل سیستن تَسط SMS دس ایي حبلت کل صٍى ّبی دستگبُ غیش فؼبل هی گشدد 

P123456P1  تَسط۱فؼبل کشدى حبلت ًیوِ فؼبل  SMS  بی سین فؼبل هی گشدد۶ ٍ ۵ بب سین ٍ صٍى ۲ ٍ ۱دس ایي حبلت صٍى ّبی  

P123456P2  تَسط۲فؼبل کشدى حبلت ًیوِ فؼبل  SMS  بی سین فؼبل هی گشدد۸ ٍ ۷ بب سین ٍ صٍى ّبی ۴ ٍ ۳دس ایي حبلت صٍى ّبی  . 

  

 PAD  Kay تٛػط Mode ۱فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ دصدٌیش دسحاِت 

.  اػتفادٜ ٔی وٙیذ تٝ واس تشدٜ ؿٛد SMSتشای فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ دصدٌیش اص ٕٞاٖ سٔضی وٝ ٚیظٜ 

 #۱۲۳۴۵۶* ٔثاَ.  سا تض٘یذ #سا صدٜ ػپغ وذ سٔض سا ٚاسد وشدٜ ٚ دس ا٘تٟا دوٕٝ * اتتذا دوٕٝ

پغ اص ٚاسد وشدٖ ایٗ وذ دس ٞش ٔشحّٝ ، 

 (اص چپ تٝ ساػت  ). ٔی تٛا٘یذ تٝ سٚؽ صیش جٟت فؼاَ ٚ غیش فؼاَ وشدٖ دصدٌیش اػتفادٜ ٕ٘ائیذ 



 کل صٍى ّبی دستگبُ فؼبل هی ضًَذ *۱۲۳۴۵۶#۳

 دصدگیش غیش فؼبل هی گشدد *۱۲۳۴۵۶#۰

  بی سین فؼبل هی ضًَذ۶ ٍ ۵ بب سین ٍ ۲ ٍ ۱حبلت ًیوِ فؼبل یک ، فؼبل هی گشدد ٍ صٍى ّبی  *۱۲۳۴۵۶#۱

 .  بی سین فؼبل هی گشدد۸ ٍ ۷ بب سین ٍ صٍى ّبی ۴ ٍ ۳حبلت ًیوِ فؼبل دٍ ، فؼبل هی گشدد ٍ صٍى ّبی  *۱۲۳۴۵۶#۲

  

۱حالت پیص فشض دستگاٍ   MODE هی تاضذ 

  

  

 SMS تْسط Mode ۲فعال ّ غیش فعال کشدى دصدگیش دس حالت 

 تَ صْست صیش عول ًواییذ SMSتشای فعال ّ غیش فعال کشدى قسوت ُای هختلف دستگاٍ تْسط 

P123456P11  ۱فعال کردى  Part  تی سین فعال هی گردد۶ و ۵ تا سین و ۲ و ۱زوى  

P123456P10  ۱غیر فعال کردى  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۶ و ۵ تا سین و ۲ و ۱زوى  

P123456P21  ۲فعال کردى  Part  تی سین فعال هی گردد۷ تا سین و زوى ۳زوى  

P123456P20  ۲غیر فعال کردى  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۷ تا سین و زوى ۳زوى  

P123456P31  ۳فعال کردى  Part  تی سین فعال هی گردد۸ تا سین و ۴زوى  

P12345630  ۳غیر فعال کردى  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۸ تا سین و ۴زوى  

  

 PAD  Kay تْسط Mode ۲فعال ّ غیش فعال کشدى دصدگیش دس حالت 

.  استفادُ هی کٌیذ تِ کار تردُ ضَد SMSترای فعال ٍ غیر فعال کردى دزدگیر از ّواى رهسی کِ ٍیژُ 

۱فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۱۱  Part  تی سین فعال هی گردد۶ و ۵ تا سین و ۲ و ۱زوى  

۱غیر فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۱۰  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۶ و ۵ تا سین و ۲ و ۱زوى  

۲فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۲۱  Part  تی سین فعال هی گردد۷ تا سین و زوى ۳زوى  

۲غیر فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۲۰  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۷ تا سین و زوى ۳زوى  

۳فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۳۱  Part  تی سین فعال هی گردد۸ تا سین و ۴زوى  

۳غیر فعال کردى  *۱۲۳۴۵۶#۳۰  Part  تی سین غیر فعال هی گردد۸ تا سین و ۴زوى  



  

 SMSتاص وشدٖ دسب ٔٙضَ تٛػط سیٕٛت ٚ 

. دػتٍاٞی وٝ دس اختیاس ؿٕاػت اص ٚیظٌی ٔٙحصش تٝ فشدی تشخٛسداس ٔی تاؿذ 

.  ٚ یا تٛػط سیٕٛت وٙتشَ تاص وٙیذ SMSؿٕا ٔی تٛا٘یذ تٛػط ایٗ دػتٍاٜ دسب ٔٙضَ خٛد سا فمط تا اسػاَ 

 سا ا٘تخاب ٕ٘ٛدٜ PULSE سا تض٘یذ ٚ ٌضیٙٝ ENTER سا ا٘تخاب ٚ ۳۶تشای ایٙىاس اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ وذ 

 (.حاِت پیؾ فشض ، ِحظٝ ای ٔی تاؿذ  )حاَ ػیؼتٓ دس حاِت ِحظٝ ای لشاس ٔی ٌیشد 

 (دس تاص وٗ  ) ا٘تخاب ػیؼتٓ ِحظٝ ای Prog وذ سٔض ENTER ۳۶ا٘تخاب ؿٛد  ( PULSE ) ٌضیٙٝ پاِغ ENTERتا دوٕٝ 

  

  

ۺ  ٚ سیٕٛت وٙتشَ اص ساٜ دٚس SMS ٚػیّٝ تشلی تٛػط ۱وٙتشَ 

یٗ دػتٍاٜ ایٗ أىاٖ سا تشای ٔصشف وٙٙذٜ فشاٞٓ ٔی ػاصد 

ۺ  ٚ ٕٞچٙیٗ تٛػط سیٕٛت سٚؿٗ ٚ یا خأٛؽ ٕ٘اییذ SMS ٚػیّٝ تشلی سا تٛػط ۱وٝ تتٛا٘ذ تٝ ٚػیّٝ ایٗ دػتٍاٜ 

ۺ  ا٘جاْ دٞیذ Pad Kayتشای ایٗ واس تٙظیٕات صیش سا اص طشیك 

 ا٘تخاب ػیؼتٓ وٙتشَ ٚػایُ تشلی Prog وذ سٔض ENTER ۳۶ سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ Leve ۱ ٌضیٙٝ ENTERتا فـاس دوٕٝ 

                                                    P123456P91 سّضي کشدى ّسیلَ تشقی تْسط SMS 

P123456P90                                            خاهْش کشدى ّسیلَ تشقی تْسط SMS 

  

.  اهکاى پزیش ًوی تاضذ ۲ّ اًتخاب ُش 

 : توجَ و اخطار                                                                                                                                                                                       

ُوکار گراهی ، در ایي دستگاٍ شوا فقط اًتخاب یکی از اهکاًات ) درتاز کي و یا کٌترل وسایل ترقی ( را داریذ 

 .حتٕاً صتاٖ ٌٛؿی دس حاِت اٍّ٘یؼی تاؿذ SMS تٛجٝ ۺ دس صٔاٖ اسػاَ                                                                                                

P123456P9 تاص وشدٖ دسب ٔٙضَ تٛػط MS  S 



یا اًتخاب دستاص کي ، یا کٌتشل ّسایل تشقی ، 

 کلیذ عول هی ًوایذ ۱الضم تَ رکش است ، سلَ دستگاٍ فقط تَ عٌْاى 

.  هی تاضذ OPEN DOORّ فشهاى آى تشهیٌال 

 آهپش هی تاضذ ، دس صْست کٌتشل ّسیلَ تشقی تا آهپش تاالتش حتواً اص یک سلَ هجضا استفادٍ ضْد ۶ضوٌاً تْاى سلَ دستگاٍ 

 (ضوٌاً ایي تشهیٌال داسای ُیچ گًَْ خشّجی ّلتاژ ًوی تاضذ  ). ّ اص ایي تشهیٌال جِت فشهاى سلَ فْق استفادٍ گشدد 

  

 توجَ و اخطار ُوکار گراهی لطفاً تعذ از ًصة دستگاٍ روی دیوار و اتوام سین کشی
  پیي درب دستگاٍ را تَ تُرد داخل دستگاٍ هتصل ًوودیذ۲۶زهاًی کَ سوکت فلت 

 . را یک ثاًیَ فشار دادٍ و رُا کٌیذ Reset، حتواً دکوَ 

 .در غیر ایي صورت صفحَ ًوایش دستگاٍ ًاقص است و عالین را تَ درستی ًوایش ًوی دُذ 

  

.  ِحظٝ ٚصُ ٔی ٌشدد ۱ تشای OPEN DOOR تاؿذ سِٝ PULSEتا فـاس ایٗ دوٕٝ اٌش ػیؼتٓ دس حاِت 

 لشاس داؿتٝ تاؿذ Leve ۱ایٗ حاِت تشای فشٔاٖ دستاص وٗ اػتفادٜ ٔی ؿٛد حاَ چٙا٘چٝ ػیؼتٓ دس حاِت 

تا فـاس ایٗ دوٕٝ سِٝ دس حاِت ٚصُ لشاس ٔی ٌیشد 

 ٚػیّٝ تشلی ٔٙاػة اػت ۱ٚ تا فـاس ٔجذد دس حاِت لطغ لشاس خٛاٞذ ٌشفت ایٗ حاِت تشای وٙتشَ 

 وّیذ ػُٕ ٔی ٕ٘ایذ ٚ داسای خشٚجی ِٚتاط ٕ٘ی تاؿذ ۱ٚ ایٗ سِٝ فمط تٝ ػٙٛاٖ 

۱عولکرد دکوَ ُای ریووت کٌترل در حالت   Mode 

 

کل صّى ُا فعال هی گشدد– دستگاٍ سّضي   

 

کل صّى ُا غیش فعال هی گشدد– دستگاٍ خاهْش   

 

  تی سین فعال هی گشدد۶ ّ ۵ تا سین ّ صّى ۲ ّ ۱ قشاس هی گیشد ّ صّى ۱دستگاٍ دس حالت ًیوَ فعال 

 

  تی سین فعال هی گشدد۸ ّ ۷ تا سین ّ صّى ۴ ّ ۳ قشاس هی گیشد ّ صّى ۲دستگاٍ دس حالت ًیوَ فعال 

  

  

.  ِحظٝ ٚصُ ٔی ٌشدد ۱ تشای OPEN DOOR تاؿذ سِٝ PULSEا فـاس ایٗ دوٕٝ اٌش ػیؼتٓ دس حاِت 



 لشاس داؿتٝ تاؿذ Leve ۱ایٗ حاِت تشای فشٔاٖ دستاصوٗ اػتفادٜ ٔی ؿٛد حاَ چٙا٘چٝ ػیؼتٓ دس حاِت 

تا فـاس ایٗ دوٕٝ سِٝ دس حاِت ٚصُ لشاس ٔی ٌیشد 

 ٚػیّٝ تشلی ٔٙاػة اػت ۱ٚ تا فـاس ٔجذد دس حاِت لطغ لشاس خٛاٞذ ٌشفت ایٗ حاِت تشای وٙتشَ 

 وّیذ ػُٕ ٔی ٕ٘ایذ ٚ داسای خشٚجی ِٚتاط ٕ٘ی تاؿذ ۱ٚ ایٗ سِٝ فمط تٝ ػٙٛاٖ 

عولکشد دکوَ ُای سیوْت کٌتشل 

۲دس حالت   

Mode دس صْستی کَ ایي حالت 

 اًتخاب ضْد ،

دستگاٍ سا هی تْاى تَ صْست 

 هٌطقَ ۳هجضا ّ قاتل تفکیک تشای 

 هختلف استفادٍ ًوْد

 

تا فطاس ایي دکوَ صّى 

 ۵ تا سین ّ ۲ ّ ۱ُای 

 تی سین فعال ّ تا ۶ّ 

فطاس هجذد ُویي دکوَ 

تا . غیش فعال هی ضْد 

۱فطاس دکوَ قسوت   

Part  دستگاٍ فعال هی

 گشدد

 

تا فطاس . دستگاٍ خاهْش 

ایي دکوَ کل صّى ُای 

دستگاٍ غیش فعال هی 

 گشدد

 

ا فطاس ایي دکوَ صّى 

 تی ۷ تا سین ّ ۳ُای 

سین فعال ّ تا فطاس 

هجذد ُویي دکوَ صّى 

ُای فْق غیش فعال هی 

ایي دکوَ هشتْط . گشدد 

۲تَ قسوت   Part 

 دستگاٍ هی تاضذ

 

ا فطاس ایي دکوَ صّى 

 تی ۸ تا سین ّ ۴ُای 

سین فعال ّ تا فطاس 

هجذد ُویي دکوَ صّى 

ُای فْق غیش فعال 

تا فطاس ایي . هی گشدد 

۳دکوَ قسوت   Part 

فعال هی ضْد ّ تا 

فطاس هجذد غیش فعال 

 هی گشدد

 
  

. ٞیچٍاٜ ػیٓ واست دػتٍاٜ سا ٍٞٙأی وٝ تشق ٚ یا تاطشی تٝ دػتٍاٜ ٔتصُ اػت تؼٛیط ٕ٘ٙائیذ 

. تشای ٌزاؿتٗ ػیٓ واست سٚی دػتٍاٜ ٚ یا تؼٛیط آٖ حتٕاً تایذ تشق دػتٍاٜ ٚ تاطشی دػتٍاٜ لطغ تاؿذ 

دس غیش ایٗ صٛست تاػث ػٛختٗ دػتٍاٜ خٛاٞذ ؿذ ٚ جضء ٌاسا٘تی ٔحؼٛب ٕ٘ی ؿٛد 

ۺ تؼشیف وّیٝ صٖٚ ٞا تٝ صٖٚ اػآِ ػشلت یا اػآِ حشیك 

وی اص ٔضایا ٚ أىا٘ات ٟٔٓ ایٗ دػتٍاٜ لاتّیت ٚ تؼشیف ٞش صٖٚ تٝ صٖٚ اػآِ ػشلت یا اػآِ حشیك ٔی تاؿذ 

 پغ اص تؼشیف صٖٚ ٞای ٔٛسد ٘ظش ، چٙا٘چٝ دصدٌیش تحشیه ؿٛد –

سػاَ ALARM MASSAGE FROM SECURITY SYSTEM  پیأی حاٚی

 تٝ ؿٕا پیأه ٔی ؿٛد ۲یا ٞش ( حشیك  (HARIGH( ) یا) ػشلت ( SERGHAT )ٚ دس ادأٝ ایٗ ٔتٗ اػآِ تحشیه 



ػپغ دس پایاٖ ایٗ ٔتٗ ؿٕاسٜ صٖٚ تحشیه ؿذٜ ٘یض اسػاَ ٚ لاتُ ٔـاٞذٜ ٔی تاؿذ 

ۺ  ، تٝ حاِت ػشلت یا حشیك ۴ اِی ۱سٚؽ تٙظیٓ صٖٚ ٞای تا ػیٓ ، صٖٚ . 

 بشای تٌظین صٍى هَسد ًظش

 سا ا٘تخاب ٕ٘ایذ ۱۴ اِی ۱۱اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ حاَ وذ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش تا ػیٓ اص ؿٕاسٜ 

 – ۱ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۱۱وذ 

 – ۲ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۱۲وذ 

 – ۳ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۱۳وذ 

 تا ػیٓ ٔی تاؿذ ۴ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۱۴وذ 

 سا تض٘یذ ۵پغ اص ٚاسد وشدٖ وذ ٔٛسد ٘ظش دوٕٝ 

  

تٝ ٔؼٙای غیش فؼاَ تٛدٖ ایٗ ٚیظٌی ظاٞش ٔی ؿٛد Noneحشف 

ظاٞش ؿذٜ (ػشلت ) تٝ ٔؼٙای Theft حشف ۵تا فـاس ٔجذد دوٕٝ 

ظاٞش ٔی ؿٛد  (حشیك ) تٝ ٔؼٙای Fire حشف ۵تا فـاس ٔجذد دوٕٝ 

. ؿٕا ٔی تٛا٘یذ حاِت ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ 

ٔتصُ ٕ٘ٛدٜ ایذ  (ؿٛن ػٙؼٛس + ٍٔٙت + چـٓ  )دس صٛستی وٝ تٝ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش 

لشاس ٌیشد  ( Theft )تایذ صٖٚ فٛق دس حاِت 

تٙظیٓ ؿٛد  ( Fire (ٚ چٙا٘چٝ دتىتٛس اػآِ حشیك ٔتصُ ٕ٘ٛدٜ ایذ تایذ صٖٚ فٛق دس حاِت 

ۺ  ، تٝ حاِت ػشلت یا حشیك ۸ اِی ۵سٚؽ تٙظیٓ صٖٚ ٞای تی ػیٓ 

 سا ا٘تخاب ٕ٘ایذ ۲۴ اِی ۲۱تشای تٙظیٓ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش اتتذا ٚاسد ٔٙٛی دػتٍاٜ ؿذٜ حاَ وذ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش تی ػیٓ اص ؿٕاسٜ 

.  تی ػیٓ ٔی تاؿذ ۸ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۲۴ وذ – ۷ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۲۳ وذ – ۶ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۲۲ وذ – ۵ ٔشتٛط تٝ صٖٚ ۲۱وذ 

 سا تض٘یذ ۶پغ اص ٚاسد وشدٖ وذ ٔٛسد ٘ظش دوٕٝ 

 تٝ ٔؼٙای غیش فؼاَ تٛدٖ ایٗ ٚیظٌی ظاٞش ٔی ؿٛد Noneحشف 



ظاٞش ؿذٜ  (ػشلت  ) تٝ ٔؼٙای Theft حشف ۶تا فـاس ٔجذد دوٕٝ 

ظاٞش ٔی ؿٛد  (حشیك ) تٝ ٔؼٙای Fire حشف ۶ٚ تا فـاس ٔجذد دوٕٝ 

. ؿٕا ٔی تٛا٘یذ حاِت ٔٛسد ٘ظش سا ا٘تخاب ٕ٘اییذ 

ٔحُ لشاس دادٖ ػیٓ واست 

دػتٍاٜ سا تاص وٙیذ دس ػٕت ساػت تشد ، . حُ ػیٓ واست دػتٍاٜ دس تشد وف دػتٍاٜ لشاس داسد 

خـاب ػیٓ واست ٚجٛد داسد حاَ دوٕٝ صسد سً٘ سا تٝ ػٕت داخُ تٝ آسأی فـاس دادٜ ، 

ػپغ خـاب ػیٓ واست سا تٝ ػٕت تیشٖٚ وـیذٜ ، 

حاَ ػیٓ واست سا تا سػایت جٟت آٖ ٌزاؿتٝ ٚ ػپغ دس جای خٛد لشاس دٞیذ 

تْجَ ّ اخطاس 

. ظٕٙاً ػیٓ واست ٔٛسد ٘ظش لؼٕت پیٗ وذ حتٕاً غیش فؼاَ تاؿذ 

حافظٝ ػیٓ واست داخُ دػتٍاٜ تایذ فالذ ٞش ٌٛ٘ٝ پیاْ یا ٔخاطة تاؿذ 

. لثُ اص ٌزاؿتٗ ػیٓ واست سٚی دػتٍاٜ حافظٝ ػیٓ واست سا پان ٕ٘ائیذ 

ً

  

٘حٜٛ ٚصُ وشدٖ ػیٓ ٞای ٔشتٛطٝ ، تٝ تشٔیٙاَ ٞای داخُ دػتٍاٜ 

Z1-Z2-Z3-Z4 صٖٚ تا ػیٓ ٔؼتمُ ٔی تاؿذ ۴یٗ دػتٍاٜ داسای 

وٝ ٚیظٜ فشٔاٖ ٞای چـٓ ٞا یا ػٙؼٛسٞا ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد 

چٙا٘چٝ تیؾ اص یه چـٓ تٝ ٞش صٖٚ ٔتصُ ٕ٘اییذ 

تایذ فشٔاٖ وّیٝ چـٓ ٞا سا تا ٞٓ ػشی وشدٜ ٚ صٖٚ ٔٛسد ٘ظش ٔتصُ ٕ٘اییذ 

.Z5-Z6-Z7-Z8 صٖٚ تی ػیٓ ٔی تاؿذ ۴ایٗ دػتٍاٜ داسای 

وٝ ٚیظٜ چـٓ ، ػٙؼٛس ، ٍٔٙت ٚ دتىتٛس تی ػیٓ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٌیشد 

 ُوکاس گشاهی ٌُگام قشاس دادى یا تشداضتي سین کاست ، حتوا تشق ّ تاطشی دستگاٍ قطع تاضذ                                                                               

دس غیش ایي صْست دستگاٍ آسیة دیذٍ ّ ضاهل گاساًتی ًوی تاضذ 



.  ٔشاجؼٝ وٙیذ ۳جٟت ػت وشدٖ ػٙؼٛسٞای تی ػیٓ تٝ دػتٍاٜ تٝ صفحٝ 

– BAT +  آهپش سا تا سعایت جِت هثثت ّ هٌفی تَ ایي تشهیٌال هتصل ًواییذ۷ / ۲تاطشی حذاکثش  . 

– AUX+ تغزیَ ، چطن ُا ّ سٌسْسُا سا تا سعایت جِت هثثت ّ هٌفی تَ ایي تشهیٌال هتصل ًواییذ . 

SP  ّات تَ ایي تشهیٌال هتصل ًواییذ۲۵لٌذگْی تیشًّی حذاکثش  . 

 – SIR + آژیش داخلی ّ سیشى اهاکي سا تا سعایت جِت هثثت ّ هٌفی تَ ایي تشهیٌال هتصل ًواییذ . 

DOOR OPEN 

لحظَ  (ایي تشهیٌال ّیژٍ دس تاص کي ّ کٌتشل ّسایل تشقی هی تاضذ حالت پیص فشض آى دس تاصکي 

هی تاضذ دس صْستی کَ تخْاُیذ ّیژٍ کٌتشل ّسایل تشقی استفادٍ کٌیذ ّاسد هٌْی دستگاٍ ضذٍ  )ای 

۱، گضیٌَ  ENTER  سا ّاسد کشدٍ ّ تا فطاس یک تاس دکو۳۶َکذ   Leve  ضوٌاً . سا اًتخاب ًواییذ

 . ایي تشهیٌال هاًٌذ یک کلیذ عول هی کٌذ ّ داسای ُیچ گًَْ خشّجی ّلتاژ ًوی تاضذ

  

 


