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 1روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه : ..........................................

 روش تنظیم امکانات زون های با سیم به صورت دلخواه ) در صورت نیاز ( 

 1( : .................................................. 14و  11 , 12, 13کد های مربوطه ) 

 روش تنظیم امکانات زون های بی سیم به صورت دلخواه ) در صورت نیاز (

 1( : .............................................. 21 – 22 – 23 – 24کدهای مربوطه ) 

) ست کردن  ست کردن چشم های بی سیم ، دتکتور و مگنت بی سیم :

 2(................................................... 513کلیه تجهیزات بی سیم فرکانس 

 2حذف چشم + دتکتور و مگنت بی سیم : ) کلیه سنسورهای بی سیم ( ..

 2روش ست کردن ریموت کنترل و تشخیص کد شناسایی ریموت ........

 2........................................................حذف ریموت کنترل  ......................

سیرن و  –روش تنظیم حالت تک آژیر ) انتخاب حالت بلندگو بیرونی 

 2بلندگو داخلی ( : ....................................................................................

 5ریک شدن .........................روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تح

فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به 

یا  SMSنیاز مصرف کننده ، انتخاب حالت اطالع رسانی فقط از طریق 

 SMS ...............................................:5) آالرم ( و  SIRENانتخاب حالت 

 5ق : ....................................................................................وصل شدن بر

  4(........................ SPفعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو ) 

 4روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه ..............................................

 4...........رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه........................روش تغییر 

 4..........روش وارد کردن شماره تلفن ......................................................

 3....................ورد گزارش ورود و خروج محرمانهتوضیح مختصری در م

 3.....................................................حذف کل شماره تلفن های دستگاه 

 3.................................................................حذف تکی شماره تلفن .......

 6............................................................ضبط پیام ..................................

 6............................................................................................ پیام  پخش

 6یم کارت....................................................................نمایش وضعیت س

 SMS ...................................6روش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریق 

 SMS ..6تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیله 

 SMS........6تنظیمات اولیه شارژسیم کارت همراه اول ازراه دورتوسط 

 SMS ................................6روش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق 

  kay pad .....7ریق تنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت دزدگیر از ط

 kay pad .............................7روش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

  SMS.:7تنظیمات اولیه اطالع ازمیزان شارژسیم کارت دزدگیرازطریق

 SMS ...........7روش اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

 kay pad .....7طریقکارت ازیزان شارژسیم تنظیمات اولیه مشاهده م



 
 

 kay pad .............7مشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

اوی میزان شارژ سیم ح SMSروش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال 

 8..........................................................................کارت ...........................

 Mode 1  ...................................9پیام های ارسالی سیستم در حالت 

 Mode 2 ....................................9پیام های ارسالی سیستم در حالت 

Reset 9......................................ردن دستگاه به علت فراموشی رمز ک 

Reset  9.......به تنظیمات کارخانه ای.......کردن کل تنظیمات دستگاه 

 11............................................ ( آالرم سیستم  SMSتغییر متن پیام ) 

 11......... ( فعال شدن سیستم ) روشن شدن (  SMSتغییر متن پیام ) 

 11....فعال شدن سیستم ) خاموش شدن ( ( غیر SMSتغییر متن پیام ) 

 11..................................................................................ویژه ......امکانات 

 11...حالت پیام پیش فرض کارخانه ای  برگرداندن پیام ذخیره شده به

 11...............................اسایی و نام گذاری ریموت کنترل تعریف کد شن

 SMS ....12توسط  Mode 1زدگیر در حالت فعال و غیر فعال کردن د

 Kay Pad .12توسط  Mode 1فعال و غیر فعال کردن دزدگیر درحالت 

 SMS .....15توسط  Mode 2فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 

 SMS .......................................14باز کردن درب منزل توسط ریموت و 

 14...........و ریموت کنترل از راه دور . SMSوسیله برقی توسط  1نترل 

 16...................زون اعالم سرقت یا اعالم حریق  تعریف کلیه زون ها به

 16حریق..، به حالت سرقت یا 4الی  1روش تنظیم زون های با سیم ، زون 

 16...، به حالت سرقت یا حریق  8الی  5روش تنظیم زون های بی سیم 

 16.............................................................سیم کارت ..... محل قرار دادن

 17نحوه وصل کردن سیم های مربوطه ، به ترمینال های داخل دستگاه ...

 18عیب و رفع عیب ..................................................................................

21..................................................................................... راهنمای سریع
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کد رمز مربوط به تنظیمات و  1کد رمز مجزا می باشد که  2این دستگاه دارای 

برنامه ریزی دستگاه در زمان نصب و راه اندازی مورد استفاده می باشد و رمز دیگر 

می باشد ) ضمناً کد رمز  Kay Padو  smsمربوط به کنترل سیستم از طریق 

 می باشد (  123456ورودی کارخانه ای 

 روش وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه : 

را زده سپس کد رمز  PROGبرای وارد شدن به منوی دستگاه ابتدا دکمه 

را بزنید اگر کد صحیح باشد  ENTERرا وارد کرده و در انتها دکمه  123456

 ظاهر می شود .  Program codeکلمه 

 روش تنظیم امکانات زون های با سیم به صورت دلخواه ) در صورت نیاز ( 

 ( :  14و  11 , 12, 13کد های مربوطه ) 

مربوط به  11پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد مورد نظر را وارد نمایید کد 

مربوط به زون  14و کد  3مربوط به زون  13کد  2مربوط به زون  12کد  1زون 

 –با سیم می باشد تنظیمات فوق شامل تنظیم زون به حالت فوری یا تأخیری  4

فعال و غیر فعال کردن دینگ  – Normal Closeو  Normal Openحالت 

ساعته و حالت تعریف هر زون به عنوان  24فعال و غیر فعال کردن حالت  –دانگ 

 حریق یا سرقت . 

* پس از وارد کردن یکی از کدهای باال ، جهت تنظیمات هر زون به روش زیر 

 عمل نمایید :

: حالت زون فوری یا تأخیری تنظیم می گردد گزینه  1با فشار عدد 

Immediate  . به معنی فوری بودن زون می باشد 

 : می توان دینگ دانگ را فعال و غیر فعال نمود .  2با فشار عدد 

 ساعته را فعال و غیر فعال نمود .  24: می توان حالت زون  3با فشار عدد 

 تنظیم می شود . Normal Closeو یا  Normal Open: حالت  4با فشار عدد 

نتخاب و تعریف هر زون به عنوان حریق یا سرقت تنظیم می : ا 5با فشار عدد 

 Fireانتخاب شود به معنای سرقت ، چنانچه حرف  Theftگردد ، چنانچه حرف 

به معنای غیر فعال  Noneانتخاب شود به معنای حریق می باشد و انتخاب حرف 

یق بودن این ویژگی می باشد . در صورتی که به زون مورد نظر دتکتور اعالم حر

و در صورتی که به زون مورد  Fireمتصل نموده اید ، زون مورد نظر را در حالت 

قرار  Theftنظر چشم ، مگنت یا پدال متصل نموده اید این زون را در حالت 

دهید حال چنانچه دستگاه تحریک شود داخل پیام ارسالی پیغام ) سرقت یا 

 حریق ( مشاهده می گردد . 

ون ها در حالت پیش فرض در حالت زون فوری می الزم به ذکر است کلیه ز

و تمام زون ها  –ساعته غیر فعال  24باشند حالت دینگ دانگ غیر فعال حالت 

 می باشند .  Normal Closeدر حالت 

 روش تنظیم امکانات زون های بی سیم به صورت دلخواه ) در صورت نیاز (

 ( :  21 – 22 – 23 – 24کدهای مربوطه ) 

مربوط به  21 – 22 – 23 – 24پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کدهای 

،  6مربوط به زون  22، کد  5مربوط به زون  21زون های بی سیم می باشد . کد 

بی سیم می باشد . حال اگر  8مربوط به زون  24و کد  7مربوط به زون  23کد 

ن زون فوری و حالت تأخیری : می توا 1کد مورد نظر را وارد نمایید ، با فشار عدد 

: حالت فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ ، با  2را تنظیم نمود ،با فشار عدد 
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ساعته را تنظیم نمایید . با فشار  24: فعال و غیر فعال کردن زون  3فشار عدد 

به معنای  Fire: حالت سرقت یا حریق را می توان تنظیم نمود ، حرف  6عدد 

به معنای غیر فعال بودن  Noneبه معنای سرقت و حرف  ، Theftحریق و حرف 

 این ویژگی می باشد . 

ست کردن چشم های بی سیم ، دتکتور و مگنت بی سیم : ) ست کردن 

 (  513کلیه تجهیزات بی سیم فرکانس 

مربوط به زون های بی سیم می باشند . پس از وارد  24و   21 – 22 – 23اعداد 

کد زون مورد نظر را انتخاب نمایید حال دکمه     را نگه شدن به منوی دستگاه ، 

داشته و سپس چشم را تحریک نمایید صدای بیب می شنوید . به طور مثال کد 

 ظاهر می شود حال اگر دکمه      Settiny w – zone 1را وارد نمایید . گزینه  21

صدای بیب می  1را نگه دارید و چشم یا دتکتور یا مگنت را تحریک نمایید ، .     

دستگاه ست شده است . ) ضمناً هر زون بی سیم  5شنوید و آن چشم با زون 

عدد چشم ، مگنت و  36عدد چشم بی سیم را دارد . ) جمعاً  9قابلیت ست شدن 

 دتکتور بی سیم ( 

 حذف چشم + دتکتور و مگنت بی سیم : ) کلیه سنسورهای بی سیم ( 

انتخاب  24الی  21زون مورد نظر را از  پس از وارد شدن به منوی دستگاه ،

ظاهر  Lost code Eraseثانیه نگه دارید گزینه  3را  4نمائید حال اگر عدد 

شده و آخرین چشم یا مگنت بی سیم ست شده کرده حذف خواهد شد و در 

را وارد کرده  5صورتی که بخواهید کل حافظه زون مورد نظر حذف شود عدد 

ثانیه نگه دارید  5را ،  5هر می شود حال دکمه ظا ALL code Eraseگزینه 

 ظاهر شده و تمام حافظه زون ها حذف خواهد شد .  Erase OKگزینه 

روش ست کردن ریموت کنترل و تشخیص کد شناسایی ریموت ) فرکانس 

513 : ) 

 Remoteرا وارد نمایید گزینه  30پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

control  شود حال دکمه     را فشار داده و نگه دارید ، سپس دکمه       ظاهر می

ریموت را یک لحظه فشار دهید ، صدای بیب شنیده می شود که به معنای .     

عدد ریموت  9ست شدن ریموت می باشد . ) ضمناً دستگاه قابلیت ست شدن 

 – A – Bکنترل را دارد ( . ضمناً در پایان کد دادن هر ریموت نام ریموت با عالئم 

C – D – E – F – G – H – I  نمایش داده می شود . ) ضمناً چنانچه هنگام ست

کردن به جای عالمت       دکمه دیگری را بزنید حتماً باید ریموت ست شده را 

 حذف و مجدد ست نمائید . (   

 حذف ریموت کنترل : 

 Remoteرا وارد نمایید گزینه   30پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

control  ثانیه نگه دارید آخرین  5را به مدت  1ظاهر می شود ، حال اگر عدد

ثانیه نگه دارید کل  5را به مدت   2ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 

 حافظه ریموت ها حذف خواهد شد . 

سیرن و  –روش تنظیم حالت تک آژیر ) انتخاب حالت بلندگو بیرونی 

 بلندگو داخلی ( : 

  SIREN، آژیر بزند : الف ( بلندگوی داخلیدستگاه می تواند به روش های زیر تک 

پس از وارد شدن  ج ( فقط بلندگوی داخلی SPو  SIRENب ( بلندگوی داخلی ، 

 ظاهر می شود حال Settiny chirpزینه را بزنید ، گ 31به منوی دستگاه ، کد 
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حالت های مختلف را تنظیم نمایید و برای خروج دکمه  ENTERبا فشار دکمه 

EXIT  . را بزنید 

 روش تنظیم مدت زمان آژیر در هنگام تحریک شدن : 

 siren timeرا وارد نمائید گزینه  32پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

 3 – 4 – 5حالت های مختلف  ENTERظاهر می شود ، حال با فشار مکرر دکمه 

دقیقه می باشد ( . در صورت  3دقیقه را تنظیم نمایید . ) حالت پیش فرض 

 دقیقه آژیر پخش می کند .  3تحریک دزدگیر ، دستگاه به مدت 

 فعال و غیر فعال کردن هشدار قطع برق و تنظیم مدت زمان آن با توجه به

یا  SMSنیاز مصرف کننده ، انتخاب حالت اطالع رسانی فقط از طریق 

 : SMS) آالرم ( و  SIRENانتخاب حالت 

چنانچه برق منطقه بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع باشد ، دستگاه یک 

SMS  حاویSecurity System ( power OFF )  برای شما ارسال می نماید

کند و به شماره های داخل حافظه تماس می  . یا در صورت تمایل آالرم پخش می

را وارد نمایید گزینه  33گیرد . برای فعال سازی وارد منوی دستگاه شوید کد 

power failure  ظاهر می شود حال با فشار مکرر دکمهENTER  حالت های

به معنای غیر فعال بودن ، گزینه  DisabLeمختلف را تنظیم نمایید گزینه 

Immediate 5ای هشدار قطع برق فوری و گزینه به معن minutes  به معنای

ظاهر می شود که به معنای یک  Hours 1با فشار مجدد گزینه  –دقیقه  5

 2به معنای  Hours 5 . 2گزینه  ENTERساعت می باشد . با فشار مجدد دکمه 

ساعت  5 . 4به معنای  Hours 5 . 4گزینه  ENTERساعت و با فشار مجدد  5 .

شود ، که پس از گذشت مدت زمان تنظیم شده چنانچه برق همچنان  ظاهر می

یا آالرم اعالم  SMSقطع باشد ) وصل نشود ( ، دستگاه اطالع رسانی را از طریق 

 SMSمی نماید . حال چنانچه می خواهید اطالع رسانی قطع برق ، از طریق فقط 

، دستگاه شروع به آالرم و شماره  SMSبه شما اعالم می شود یا عالوه بر ارسال 

یا  SMSگزینه  #گیری نماید ، برای انتخاب گزینه مورد نظر ، با فشار دکمه 

SIREN  روی صفحه نمایش ظاهر می شود . چنانچه حالتSMS  ، انتخاب شود

باشد ،  SIRENخواهد شد و چنانچه در حالت  SMSاطالع رسانی فقط از طریق 

   و هم از طریق آالرم و تماس اعالم می گردد .  SMSاطالع رسانی هم از طریق 

) الزم به ذکر است چنانچه هنگام قطع برق دستگاه غیر مسلح باشد اطالع رسانی 

 می باشد ( .  SMSفقط از طریق 

باشد و دستگاه شروع به  SIRENتوجه : در صورتی که هشدار قطع برق در حالت 

 ALARM MASSAGE FROM آالرم و شماره گیری نماید یک پیام حاوی

SECURITY SYSTEM ( POWER OFF )  برای شماره های تعیین شده ارسال

می گردد تا مدیر در جریان علت آالرم قرار گرفته و اقدامات الزم را انجام دهد . 

الزم به ذکر است اعالم هشدار قطع و وصل برق به کسانی اعالم می شود که در 

را برای  rگزینه  #در حافظه با فشردن دکمه  هنگام وارد کردن شماره تلفن ها

 شماره های خاص فعال نموده باشند . 

 وصل شدن برق : 

دقیقه پس از وصل برق پیامی  3الی  1در صورتی که برق دستگاه وصل شود بین 

 برای شما ارسال می گردد .  Security System power ONحاوی 
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 ( :  SPو ) فعال و غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگ

به هر عناوینی قطع گردد )  SPدر صورت فعال سازی حفاظت بلندگو ، اگر سیم 

یا بلندگو بسوزد ( ، آزیر داخلی ، سیرین و تلفن کننده تحریک می شود . ضمناً 

ساعته فعال می  24این سیستم به صورت  SPدر صورت فعال سازی حفاظت 

را وارد  34ی دستگاه شوید ، کد باشد برای فعال کردن این ویژگی ، وارد منو

 ENTERظاهر می شود حال با فشار دکمه  SP DIS CONNECTنمایید . گزینه 

 را انتخاب نمایید .  ONو  OFFحالت 

روش تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه : ) این رمز مربوط به برنامه ریزی 

 دستگاه می باشد (

 Press ENTERرا وارد نمایید گزینه  41پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

را بزنید ، سپس رمز قدیم دستگاه را وارد  ENTERظاهر می شود ، حال دکمه 

رقمی انتخاب نموده و  8الی  4را بزنید ، حال رمز جدید بین  ENTERکرده و 

را زده حال همان رمز را دوباره وارد کرده و در  ENTERوارد نمایید سپس دکمه 

 را بزنید ، رمز شما تغییر می کند . ENTERپایان دکمه 

روش تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه : ) این رمز مربوط به 

 می باشد (  smsکنترل دزدگیر از طریق 

قابل برنامه ریزی است توسط این رمز  smsتوجه : تمام عملیاتی که از طریق 

را وارد نمایید گزینه  42انجام می شود . پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

press ENTER  ظاهر می شود حال دکمهENTER  را زده سپس رمز قدیم را

رقم انتخاب  8الی  4را بزنید ؛ حال رمز جدید را بین  ENTERوارد نموده و دکمه 

را بفشارید . ) این رمز مربوط به کنترل سیستم از طریق  ENTERنموده و دکمه 

SMS ن دزدگیر از طریق و فعال و غیر فعال کردKay pad  . ) می باشد 

 روش وارد کردن شماره تلفن : 

 Memory NOرا وارد نمایید گزینه  51پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

انتخاب نمایید ، سپس دکمه  15الی  1ظاهر می شود سپس شماره حافظه را از 

ENTER  را بزنید . حال شماره تلفن مورد نظر را وارد نمایید و دکمه     را زده

هر می شود که به معنی ) فقط تماس روی صفحه ظا Dبرای بار اول عالمت 

ظاهر می شود به معنای )  Sگرفتن ( می باشد . با فشار مجدد دکمه      عالمت 

می شود که به  ظاهر DS( با فشار مجدد دکمه     عالمت  SMSفقط ارسال 

 Rرا زده عالمت  #و گرفتن تماس ( می باشد . سپس دکمه  SMSمعنی ) ارسال 

ظاهر می شود که به معنی گزارش دهی فعال و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد 

، هشدار  rظاهر می شود در صورت فعال بودن  rحرف  #با فشار مجدد دکمه 

ژ سیم کارت دزدگیر ، به شما قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شار

 را بزنید .  ENTERاعالم می گردد و در پایان دکمه 

همکار گرامی برای استفاده بهینه از این دستگاه حتماً به موارد زیر توجه 

 فرمایید : 

( ، در نظر داشته باشید که پس  51هنگام وارد کردن شماره تلفن در حافظه ) کد 

تنظیمات  #شما باید در همان هنگام با دکمه     و از وارد کردن شماره تلفن ، 
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تنظیمات و کارایی عالئم  #نهایی را انجام دهید . با فشار دکمه     و همچنین 

 دستگاه ، به شرح ذیل می باشد . 

ظاهر می شود ، که به معنای  Dبار فشار دادن دکمه    حرف  1: با  Dعالمت 

نگام سرقت اطالع رسانی از طریق تماس تماس می باشد. چنانچه می خواهید ه

 باشد ، این گزینه باید فعال شود . 

نمایش داده می شود که به  LCDروی  S: با فشار مجدد دکمه   ، حرف  Sعالمت 

می باشد . چنانچه می خواهید هنگام سرقت اطالع رسانی از  SMSمعنای ارسال 

 باشد ، این گزینه باید فعال شود .  SMSطریق 

نمایش داده می شود که به معنای  DS: با فشار مجدد دکمه    ، حرف  DSحرف 

و برقراری تماس می باشد و در هنگام سرقت ، اطالع رسانی هم از  SMSارسال 

 هم از طریق تماس می باشد .  SMSطریق 

ظاهر می شود که به معنای فعال شدن  Rحرف  #: با فشار دکمه  Rعالمت 

فعال باشد هنگام فعال و غیر  Rمحرمانه می باشد . چنانچه گزارش ورود و خروج 

 فعال شدن دزدگیر یک پیام برای مدیر ارسال می گردد . 

،  rظاهر می شود در صورت فعال بودن  rحرف  #: با فشار مجدد دکمه  rعالمت 

هشدار قطع و وصل برق و همچنین میزان دوره ای شارژ سیم کارت دزدگیر ، به 

گردد . ضمناً برای این امکان باید حتما هشدار قطع برق و میزان  شما اعالم می

 10و  4شارژ دوره ای فعال گردد . برای فعال سازی و اطالعات بیشتر به صفحه 

 دفترچه مراجعه شود . 

فعال می گردد که در این صورت هم  Rrحرف  #: با فشار مجدد دکمه  Rrعالئم 

م هشدار قطع و وصل برق و میزان دوره گزارش ورود و خروج محرمانه و هم اعال

 ای شارژ بر روی شماره مورد نظر فعال می گردد . 

 توضیح مختصری در مورد گزارش ورود و خروج محرمانه : 

یکی از مهمترین امکانات سیستم امنیتی این دستگاه ،گزارش ورود و خروج 

افرادی که ، دارای ریموت کنترل و کلید می باشند ، است . این دستگاه برای شما 

این امکان را فراهم ساخته که در صورتی که فردی بدون مجوز و کسب اجازه از 

، شود . دستگاه به شماره نفر اصلی ) مدیر ( ، وارد محیط منطقه حفاظت شده 

حاوی  SMS، در آنها فعال گردیده است . یک  Rتلفن هایی که گزارش 

Security System is Activated  به معنای فعال شدن دزدگیر و در صورت

 Security System is Inactivatedحاوی  SMSغیر فعال شدن دزدگیر یک 

 مانه ارسال می نماید . به معنی غیر فعال شدن دزدگیر ، برای افراد محر

 تلفن های دستگاه : شماره حذف کل 

 Erase ALLرا وارد نمایید . گزینه  52پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

ثانیه نگه دارید ، شماره ها حذف می  5را به مدت  1ظاهر می شود سپس دکمه 

 ظاهر می شود .  Erase OKشود . گزینه 

 حذف تکی شماره تلفن : 

را وارد نمائید سپس شماره حافظه را  51وارد منوی دستگاه شوید حال کد 

را بزنید حال شماره مورد نظر نمایش داده می شود .  ENTERانتخاب و دکمه 

 شماره مورد نظر حذف خواهد شد .  Clearسپس با فشار دکمه 
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 P123456PCرمز شارژ 

 

 ضبط پیام : 

 = ENTERگزینه  را وارد نمائید ، 61پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد 

REC  ظاهر می شود حال دکمهENTER  را زده و صدای مورد نظر را ضبط

 را بفشارید .  ENTERنمایید و در پایان دکمه 

 پخش پیام : 

ظاهر  ENTER = Playرا بزنید گزینه  62پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد 

 صدای مورد نظر پخش خواهد شد .  ENTERمی شود با فشار دکمه 

از داشتن پوشش شبکه یا عدم  نمایش وضعیت سیم کارت ) اطالع

 ( : پوشش

 ENTERچنانچه صفحه نمایش دستگاه خاموش باشد ، با فشار یک لحظه دکمه 

( روی صفحه نمایش ظاهر می  GSM ERRORیا )   ( GSM OK )پیغام          

نشانه عدم  GSM ERRORبه معنای داشتن پوشش شبکه و  GSM OKشود 

 پوشش شبکه یا نداشتن سیم کارت یا خرابی سیم کارت می باشد .

 :  SMSتنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیله 

شما می توانید از راه دور به وسیله یک گوشی تلفن همراه سیم کارت داخل 

را وارد نمائید  55حال کد دستگاه را شارژ نمایید . ابتدا وارد منوی دستگاه شده ، 

را وارد کرده و در انتها دکمه    *  *141   # 333، سپس کد دستوری    

Enter . ) را بزنید . ) حتماً در مرحله اول این تنظیمات انجام شود 

 :  SMSروش شارژ سیم کارت ایرانسل از طریق 

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل می باشد ، توسط گوشی تلفن 

 SMSهمراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر 

 نمایید .

چند ثانیه بعد از ارسال ، پیامی حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر را دریافت  

 می نمایید .

 :  SMSتنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور توسط 

   # 333 #را بزنید سپس کد دستوری  55ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد 
*  *140  

 را بزنید . Enterو در انتها 

 :  SMSروش شارژ سیم کارت همراه اول از طریق 

در صورتی که سیم کارت داخل دستگاه ، همراه اول می باشد ، توسط گوشی 

تلفن همراه خود متن پیام زیر را به شماره سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر ، 

SMS . نمایید 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

  P123456PCرمز شارژ 

رمز کارخانه ای می باشد پس از تغییر رمز ، در  123456توجه : کد رمز 

 ود .هنگام شارژ سیم کارت ، رمز جدید جایگزین ش

موجودی شارژ سیم کارت فقط به شماره هایی اعالم می گردد ، که 

برای آن شماره ها ،  rدر هنگام وارد کردن شماره تلفن ها ، گزارش 

 فعال گردیده باشد .
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 :  kay padتنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

ابتدا وارد منوی  smsیا از طریق  kay padبرای شارژ سیم کارت از طریق 

را بزنید سپس کد دستوری زیر را وارد نمایید .  55دستگاه شده ، حال کد 

  # 333   *  141چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل باشد کد دستوری 

را بزنید و چنانچه سیم کارت داخل دزدگیر همراه  ENTERرا وارد کرده و    *

 را بزنید . ENTERرا وارد و در پایان     * # 333 #    *  140اول باشد 

 :  kay padروش شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

را بزنید .  57برای شارژ سیم کارت همزمانی که وارد منوی دستگاه شده اید ، کد 

ظاهر می شود سپس رمز شارژ را وارد نمایید ) فقط رمز  sim chargeگزینه 

را بزنید اکنون صبر کنید ، پس از چند  ENTERنه دکمه شارژ ( و در پایان گزی

ثانیه نتیجه شارژ روی صفحه نمایش ظاهر می شود برای مشاهده نتیجه شارژ و 

 استفاده نمائید .  ENTERرفتن به صفحه بعد ، از دکمه 

 

 

 

 :  SMS ان شارژسیم کارت دزدگیرازطریقمیزتنظیمات اولیه ویژه اطالع از

برای اطالع از میزان شارژ سیم کارت ، ابتدا کد دستوری میزان شارژ سیم کارت را 

را وارد نمائید .  53ثبت نمایید . وارد منوی دستگاه شده ، کد  53در قسمت کد 

 ظاهر می شود .  Inquiry codeحال گزینه 

حال ابتدا دکمه     را زده ، کد دستوری میزان شارژ را وارد ، و در انتها دکمه 

ENTER  . را بزنید 

 

 

 

 :  SMSروش اطالع از میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

میزان شارژ سیم کارت  SMSبعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریق 

دزدگیر ، را به روش زیر دریافت نمائید : متن فوق را به شماره سیم کارت دزدگیر 

SMS  نمایید بعد از چند ثانیه میزان شارژ به شماSMS  . می شود 

 

ات اولیه ویژه مشاهده میزان شارژسیم کارت دزدگیراز      تنظیم

  :               kay padطریق

ه میزان اعتبار سیم کارت داخل دزدگیر ، ابتدا وارد منوی دستگاه برای مشاهد

ظاهر می شود حال کد  Inquiry codeرا وارد نمائید . گزینه  53شده و کد 

دستوری میزان شارژ را وارد نمایید چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ایرانسل می 

را  ENTERتها دکمه را وارد کرده و در ان    *  # 1    * 141باشد ، کد دستوری 

    *  140*بزنید و اگر سیم کارت داخل دستگاه همراه اول باشد کد دستوری 

 را بزنید .  ENTERرا وارد و سپس دکمه       # 11

 :  kay padمشاهده میزان شارژ سیم کارت دزدگیر از طریق 

را وارد نمایید و سپس  56برای مشاهده میزان شارژ وارد منوی دستگاه شده کد 

را بزنید پس از چند ثانیه میزان شارژ سیم کارت را مشاهده  ENTERدکمه 

 را بزنید .  ENTERخواهید کرد . برای رفتن به صفحه بعد دکمه 

جهت شارژ سیم کارتهای همراه اول و ایرانسل به صورت مستقیم بدون نیاز به وارد 

 * استفاده کنید . # 733می توانید از تلفن همراه خود کد دستوری کردن رمز 

 *# 11    *    140 کد دستوری میزان شارژ همراه اول                     

 * # 1    *   141                           کد دستوری میزان شارژ ایرانسل

P123456P5 
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حاوی میزان شارژ سیم  SMSروش تنظیم مدت زمان دوره ای ارسال 

 روز ( :  99الی  1کارت از ) 

برای آنها فعال گردیده  rشماره تلفن هایی که گزارش این دستگاه قادر است برای 

است با توجه به تنظیمات کاربر به صورت دوره ای ) روزانه ( میزان شارژ سیم 

 ( اعالم نماید .  SMSکارت را ) توسط 

ظاهر  Disableرا وارد نمایید گزینه  54ابتدا وارد منوی دستگاه شده سپس کد 

روز تنظیم نمایید و در انتها  99الی  1سپس از  می شود ، حال دکمه   را زده و

به صورت روزانه می باشد به طور مثال  99الی  1را بفشارید ، )  ENTERدکمه 

روز یک  3را انتخاب کنید دستگاه هر  را انتخاب کنید دستگاه هر  3اگر عدد 

SMS  حاوی میزان شارژ سیم کارت دزدگیر برای شماره های تعیین شده ارسال

 ماید . (می ن

 همکار محترم 

پس از نصب دستگاه ، و قبل از این که دستگاه تحویل مشتری گردد حتماً 

تنظیماتی که به آن اشاره می شود را انجام ، و سپس سیستم به مشتری محترم 

مربوط به تنظیمات سیم کارت که ویژه  55و  54،  53تحویل داده شود . کدهای 

و یا اعالم دوره ای میزان  Kay Padیا از طریق  SMSشارژ سیم کارت از طریق 

شارژ و همچنین مشاهده میزان شارژ سیم کارت می باشد ، پس از وارد شدن به 

را وارد نمایید و با توجه به نوع سیم کارت تنظیمات ذیل  53منوی دستگاه ، کد 

            چنانچه سیم کارت داخل دستگاه ، ایرانسل می باشد کد انجام شود .

را از چپ به راست وارد نموده و در پایان دکمه  * # 1   *   141

ENTER را بزنید . چنانچه سیم کارت دستگاه ، همراه اول می باشد کد            

 را بزنید .  ENTERرا وارد کرده و دکمه            # 11   *   140  *

را وارد نمایید ) این کد مربوط به اعالم  54پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد 

میزان دوره ای شارژ سیم کارت داخل دستگاه می باشد ( ، پس از وارد کردن کد 

را وارد و سپس دکمه  99الی  1را زده ، سپس مدت زمان از      *دکمه  54

ENTER  را بزنید مدت زمان دوره ای اعالم میزان شارژ سیم کارت ، به صورت

 روزانه می باشد . 

 

 

 

 را وارد نمایید . ) این تنظیم مربوط به  55پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد 

می باشد ( . چنانچه  Kay Padیا توسط و  SMSشارژ سیم کارت دزدگیر توسط 

را           * 140 * # 333 #سیم کارت داخل دستگاه همراه اول می باشد کد 

را بزنید و در صورتی که  ENTERاز چپ به راست وارد کرده و در انتها دکمه 

را از چپ به راست            #333  *   141*سیم کارت ایرانسل می باشد کد 

 را بزنید . ENTERوارد و دکمه 

 

 

 

 

 

میزان شارژ سیم کارت را  روز 5را وارد نمایید ، دستگاه هر  5مثال : اگر عدد 

 اعالم می نماید .  SMSبرای آنها فعال شده باشد ، از طریق  rبه شماره هایی که 
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 :  Mode 1پیام های ارسالی سیستم در حالت  

 پیام غیر فعال شدن کل سیستم : 1 -
Security System was Inactivated DISARM part 1 – 2 - 3 

 : Part 2پیام فعال شدن حالت نیمه فعال  2 -

Security System was Activated – ARM Part 2  
 : Part 1پیام فعال شدن قسمت نیمه فعال  3 -

Security System was Activated – ARM Part 1  
 پیام فعال شدن کل سیستم : 4 -

Security System was Activated – ARM Part   
 پیام آالرم سیستم :  5 -

Alarm Message from Security System . 

 :  Mode 2پیام های ارسالی سیستم در حالت 

 پیام فعال شدن کل سیستم : 1 -
Security System was Activated – ( ARM Part 1 – 2 – 3 )  

 :  Part 3پیام فعال شدن  2 -
Security System was Activated  ARM Part 3  

 پیام غیر فعال شدن کل سیستم :  3 -
Security System was Inactivated DISARM part 1 – 2 - 3 

 :  Part 2پیام فعال شدن  4 -
Security System was Activated  ARM Part 2  

 :  Part 1پیام فعال شدن  5 -
Security System was Activated  ARM Part 1  

 پیام آالرم سیستم :  6 -
Alarm Message from Security System  

Reset  : کردن دستگاه به علت فراموشی رمز 

در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید ، در حالی که برق به دستگاه 

ثانیه نگه دارید تا  7داخل دستگاه را به مدت  DeFaULTمتصل است ، دکمه 

 بازگردانده شود .  123456کارخانه ای رمز دستگاه به حالت 

Reset  روش  2کردن کل تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه ای به

 مختلف : 

داخل  DeFaULTالف ( برق شهری و باطری را از دستگاه جدا کرده حال دکمه 

 12دستگاه را نگه داشته سپس برق یا باطری را به دستگاه متصل نمایید ولی با 

را رها نکنید ، هنگامی که در صفحه نمایش پیغام  DeFaULTثانیه دکمه 

Reset Ok . ظاهر شد ، دکمه را رها نمایید 

ب ( در حالی که برق و باطری به دستگاه متصل است . به طور همزمان دکمه 

Reset  و دکمهDeFaULT  داخل دستگاه را نگه دارید ، حال دکمهReset  را

ثانیه نگه دارید . کل حافظه ها  12مدت  را به DeFaULTرها کرده ولی دکمه 

 پاک و تنظیمات دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه ای بر می گردد . 

 ( آالرم سیستم :  SMSتغییر متن پیام ) 

رمز کارخانه ای دستگاه می باشد ، شما  123456توجه : همکار گرامی کد 

 .رمز مورد نظر خودرا تغییر دهید رقم ، 8الی  4می توانید با تغییر رمز بین 
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 Alarm SMSرا بزنید گزینه  63پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد عدد 

طرف شما می باشد در نمایش داده می شود ، حال سیستم منتظر پیام ارسالی از 

این هنگام می بایست پیامی که قبالً آماده کرده اید و می خواهید به جای پیام 

فعلی ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید . به محض 

دریافت پیام توسط دستگاه ، شماره تلفن فرستنده روی صفحه نمایش ظاهر می 

را بزنید تا پیام جدید ذخیره شود و در  ENTERشود در این هنگام ، دکمه 

 را بزنید .  Clearصورت انصراف کلید 

 ( فعال شدن سیستم ) روشن شدن ( :  SMSتغییر متن پیام ) 

 system Armرا بزنید گزینه  64پس از وارد شدن به منوی دستگاه ،کد عدد 

SMS  نمایش داده می شود . حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف شما می

باشد در این هنگام می بایست پیامی که قبالً آماده کرده اید و می خواهید به 

جای پیام فعلی ذخیره شود را به شماره سیم کارت دستگاه دزدگیر ارسال نمایید 

تنده روی صفحه نمایش . به محض دریافت پیام توسط دستگاه ، شماره تلفن فرس

را بزنید تا پیام جدید ذخیره شود و  ENTERظاهر می شود در این هنگام ، دکمه 

 را بزنید .  Clearدر صورت انصراف کلید 

 ( غیر فعال شدن سیستم ) خاموش شدن ( :  SMSتغییر متن پیام ) 

 systemرا بزنید گزینه  65پس از وارد شدن به منوی دستگاه ، کد عدد 

Disarm SMS  نمایش داده می شود حال سیستم منتظر پیام ارسالی از طرف

شما می باشد در این هنگام می بایست پیامی که قبالً آماده کرده اید و می 

خواهید به جای پیام فعلی هشدار دهنده ذخیره شود را به شماره سیم کارت 

، شماره تلفن  دستگاه دزدگیر ارسال نمایید . به محض دریافت پیام توسط دستگاه

را  ENTERفرستنده روی صفحه نمایش ظاهر می شود در این هنگام ، دکمه 

 را بزنید .  Clearبزنید تا پیام جدید ذخیره شود و در صورت انصراف کلید 

 

 

 

 
 
 
 
 

، ترتیب دکمه های ریموت با  Mode 2و  Mode 1در حالت 

می باشد برای تغییر حالت  19توجه به جدول صفحه شماره 

Mode 1  وMode 2  35، وارد منوی دستگاه شوید حال کد 

 Mode 2و  Mode 1حالت  ENTERرا وارد نموده و با دکمه 

 را انتخاب نمایید . 

می باشد چنانچه بخواهید  Mode 1حالت پیش فرض دستگاه 

منطقه را به صورت مجزا و تفکیک شده کنترل نمایید دستگاه  3

ترتیب  Mode 2قرار دهید در حالت  Mode 2را در حالت 

و کنترل سیستم  19دکمه های ریموت با توجه به جدول شماره 

با توجه به  Kay Padو  SMSاز طریق  Mode 2در حالت 

 می باشد . 17جدول شماره 

انتخاب حالت 

Mode 1  و
Mode 2 

شما می توانید با 

توجه به نیاز خود 

 Mode 1، حالت 

را  Mode 2و یا  

 انتخاب نمایید .

 

توجه : در زمان ارسال پیام حتماً باید زبان نوشتاری در حالت انگلیسی قرار گیرد در 

شما را قبول نمی کند ، کوچک و بزرگ بودن حروف  SMSغیر این صورت دستگاه 

 برای سیستم مانعی ندارد . ) ضمناً هیچ فاصله ای بین اعداد و حروف ایجاد نشود (

 ( ، حتماً باید متن پیام ، به زبان انگلیسی تایپ و ارسال گردد . SMSتوجه : برای تغییر متن ) 
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 امکانات ویژه :

این دستگاه این امکان را برای شما فراهم ساخته که چنانچه از پدال باسیم یا  

بیسیم استفاده می نمایید و در هنگام خطر می خواهید با فشار اولیه پدال ، 

دستگاه فقط اطالع رسانی را از طریق پیام و تماس آغاز کند و شروع به آالرم 

با فشار مجدد پدال دستگاه شروع به ننماید ، این ویژگی را فعال نمایید . ضمناً 

 آالرم می نماید . 

بیسیم  8باسیم و  4این ویژگی فقط در زون  روش فعال سازی این ویژگی :

وجود دارد چنانچه از پدال باسیم استفاده می نمایید وارد منوی دستگاه شده حال 

 Forگزینه  6را زده و با فشار مجدد عدد  6را وارد سپس عدد  14کد 

Telephoner  را انتخاب نمایید برای غیر فعال سازی گزینهNormal  انتخاب

شود حال چنانچه از پدال بیسیم استفاده می نمایید ، پس از وارد شدن به منو 

 Forرا بزنید حال برای فعال سازی ، گزینه  7را وارد سپس عدد  24عدد 

Telephoner  را انتخاب نمایید برای غیر فعال سازی گزینهNormal  انتخاب

 24شود . ) ضمناً برای استفاده از این ویژگی حتماً باید زون مورد نظر ، حالت 

 ساعته آن فعال باشد . برای فعال سازی به قسمت تنظیم زون ها مراجعه شود ( . 

 برگرداندن پیام ذخیره شده به حالت پیام پیش فرض کارخانه ای : 

م پیش فرض ، وارد منوی دستگاه برای حذف پیام ذخیره شده و برگرداندن پیا

را به  1( را انتخاب نمایید حال عدد  63 – 64 – 65شده سپس کد مورد نظر ) 

ثانیه نگه دارید پیام ذخیره شده حذف و پیام کارخانه ای جایگزین می  4مدت 

 شود . 

 تعریف کد شناسایی و نام گذاری ریموت کنترل : 

گاه ، کد شناسایی ریموت می باشد بدین یکی از قابلیت های مهم امنیتی این دست

عدد  9معنا که ریموت های ست شده به این دستگاه دارای نام می باشد و تا 

ریموت قابل ست شدن و نام گزاری می باشد این قابلیت به مصرف کننده این 

امکان را می دهد که با نصب این دستگاه نظارت کامل و دقیقی نسبت به پرسنل 

نفر پرسنل مشغول  5به طور مثال در یک شرکت یا دفتر تعداد خود داشته باشد 

به کار می باشند و این تعداد ، هم دارای کلید و هم دارای ریموت کنترل هستند ، 

حال چنانچه هر یک از این افراد بخواهند چه با مجوز و چه بدون مجوز وارد 

دن دستگاه ، ) محوطه کاری شوند در آن لحظه سریعاً گزارش فعال و غیر فعال ش

اعالم خواهد شد و در متن پیام عالوه بر فعال و  SMSبه مدیر مربوطه ( به صورت 

به همراه کد آن ( قید می  Remotغیر فعال شدن دستگاه ، در پایان متن ، ) نام 

گردد و نفر اصلی در جریان قرار خواهد گرفت که دستگاه توسط چه کسی فعال یا 

زم به ذکر است نام های ریموت در زمان کد دهی به غیر فعال گردیده است . ال

عدد  9نمایش داده می شود و تا  ( A-B-C-D-E-F-G-H-I )دستگاه با عالیم 

 ریموت می توان به دستگاه ست کرد . 

این قابلیت به مصرف کننده این امکان را می دهد که در صورتی که دستگاه 

(  Remote، ) پیام  SMSمتن توسط ریموت ، فعال و غیر فعال شود در پایان 

فعال و غیر فعال گردد  SMSبه همراه نام قید می گردد . حال اگر دستگاه توسط 

 Key Pad( قید می شود و در صورتی که توسط  SMSدر متن پیام گزینه ) 

 ارسال می گردد .  Key Padدستگاه فعال و غیر فعال شود گزینه 
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 :  SMSتوسط  Mode 1فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 

به صورت  SMSهای مختلف دستگاه توسط  برای فعال و غیر فعال کردن قسمت

 زیر عمل نمایید .

 
P123456P3 

  SMSفعال کردن کل سیستم توسط 

 در این حالت کل زون های دستگاه فعال می گردد 

 
P123456P0 

  SMSغیر فعال کردن کل سیستم توسط 

 در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال می گردد 

 
P123456P1 

  SMSتوسط  1فعال کردن حالت نیمه فعال 

 بی سیم فعال می گردد 6و  5با سیم و زون  2و  1در این حالت زون های 

 
P123456P2 

  SMSتوسط  2فعال کردن حالت نیمه فعال 

بی سیم فعال می  8و  7با سیم و زون های  4و  3در این حالت زون های 

 گردد .

 

 :  Kay Padتوسط  Mode 1فعال و غیر فعال کردن دزدگیر درحالت 

استفاده می  SMSبرای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه 

 کنید به کار برده شود . 

را بزنید .  #را زده سپس کد رمز را وارد کرده و در انتها دکمه      ابتدا دکمه 

 (     #123456مثال ) 

پس از وارد کردن این کد در هر مرحله ، می توانید به روش زیر جهت فعال و غیر 

 فعال کردن دزدگیر استفاده نمائید . ) از چپ به راست ( 

 

 
123456#3 

 کل زون های دستگاه فعال می شوند

 
123456#0 

 دزدگیر غیر فعال می گردد

 
123456#1 

حالت نیمه فعال یک ، فعال می گردد و زون 

بی سیم فعال می  6و  5با سیم و  2و  1های 

 شوند 

 
123456#2 

حالت نیمه فعال دو ، فعال می گردد و زون 

بی سیم  8و  7با سیم و زون های  4و  3های 

 فعال می گردد .

 

 

 

 

 

 (  Mode 2و حالت  Mode 1کاری دارد ، حالت Mode) دستگاه فوق ، دو حالت 

 Mode 1حالت پیش فرض کارخانه ای دستگاه است در حالت  Mode 1حالت 

 می باشد . 19ترتیب ریموت ها با توجه به جدول راهنمای صفحه شماره 

 می باشد  MODE 1حالت پیش فرض دستگاه 
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 :  SMSتوسط  Mode 2فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 

به صورت  SMSبرای فعال و غیر فعال کردن قسمت های مختلف دستگاه توسط 

 زیر عمل نمایید . 

 
  P123456P11 

  Part 1فعال کردن 

بی سیم فعال  6و  5با سیم و  2و  1زون 

 می گردد 

 
  P123456P10 

  Part 1غیر فعال کردن 

بی سیم غیر  6و  5با سیم و  2و  1ون ز

 فعال می گردد

 
  P123456P21   

  Part 2فعال کردن 

بی سیم فعال می  7با سیم و زون  3زون 

 گردد 

 

   P123456P20 

  Part 2غیر فعال کردن 

بی سیم غیر فعال  7با سیم و زون  3زون 

 می گردد 

 
   P123456P31   

  Part 3فعال کردن 

 بی سیم فعال می گردد 8با سیم و  4زون 

 
  P12345630  

  Part 3غیر فعال کردن 

بی سیم غیر فعال می  8با سیم و  4زون 

 گردد

 :  Kay Padتوسط  Mode 2فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 

استفاده می  SMSبرای فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از همان رمزی که ویژه 

 کنید به کار برده شود . 

 
123456#11 

  Part 1فعال کردن 

بی سیم فعال  6و  5با سیم و  2و  1زون 

 می گردد

 
123456#10 

  Part 1غیر فعال کردن 

بی سیم غیر  6و  5با سیم و  2و  1زون 

 فعال می گردد

 
123456#21 

  Part 2فعال کردن 

بی سیم فعال می  7با سیم و زون  3زون 

 گردد

 
123456#20 

  Part 2غیر فعال کردن 

بی سیم غیر فعال  7با سیم و زون  3زون 

 می گردد

 
123456#31 

  Part 3فعال کردن 

 بی سیم فعال می گردد 8با سیم و  4زون 

 
123456#30 

  Part 3غیر فعال کردن 

بی سیم غیر فعال می  8با سیم و  4زون 

 گردد
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 :  SMSباز کردن درب منزل توسط ریموت و 

دستگاهی که در اختیار شماست از ویژگی منحصر به فردی برخوردار می باشد . 

و یا  SMSشما می توانید توسط این دستگاه درب منزل خود را فقط با ارسال 

 36توسط ریموت کنترل باز کنید . برای اینکار ابتدا وارد منوی دستگاه شده کد 

را انتخاب نموده حال سیستم در  PULSEرا بزنید و گزینه  ENTERب و را انتخا

 حالت لحظه ای قرار می گیرد . ) حالت پیش فرض ، لحظه ای می باشد . (
 انتخاب سیستم لحظه ای      Prog د رمزک      ENTER       36     انتخاب شود   PULSE گزینه ENTERبا دکمه 

 
 
 

 
 

 و ریموت کنترل از راه دور :  SMSوسیله برقی توسط  1کنترل 

این دستگاه این امکان را برای مصرف کننده فراهم می سازد که بتواند به وسیله 

و همچنین توسط ریموت روشن و یا  SMSوسیله برقی را توسط  1این دستگاه 

 انجام دهید :  Kay Padخاموش نمایید : برای این کار تنظیمات زیر را از طریق 
 دائمانتخاب سیستم          Progکد رمز  ENTER       36را انتخاب نمایید       Leve 1گزینه  ENTERبا دکمه 

 

           P123456P91                  روشن کردن وسیله برقی توسطSMS 

 

           P123456P90                  خاموش کردن وسیله برقی توسطSMS 

 

 

   این دستگاه شما فقط انتخاب یکی از امکاناتتوجه و اخطار : همکار گرامی ، در 

امکان پذیر نمی  2) درباز کن و یا کنترل وسایل برقی ( را دارید و انتخاب هر 

باشد . یا انتخاب درباز کن ، یا کنترل وسایل برقی ، الزم به ذکر است ، رله 

 DOORکلید عمل می نماید و فرمان آن ترمینال  1دستگاه فقط به عنوان 

OPEN  آمپر می باشد ، در صورت کنترل  6می باشد . ضمناً توان رله دستگاه

وسیله برقی با آمپر باالتر حتماً از یک رله مجزا استفاده شود و از این ترمینال 

 جهت فرمان رله فوق استفاده گردد . 

 ) ضمناً این ترمینال دارای هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد (

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P123456P9              باز کردن درب منزل توسطSMS                      

 
 حتماً زبان گوشی در حالت انگلیسی باشد. SMSتوجه : در زمان ارسال 

 توجه و اخطار

همکار گرامی لطفاً بعد از نصب دستگاه روی دیوار و اتمام سیم کشی 

پین درب دستگاه را به بُرد داخل دستگاه  26زمانی که سوکت فلت 

را یک ثانیه فشار داده و رها کنید .  Resetمتصل نمودید ، حتماً دکمه 

در غیر این صورت صفحه نمایش دستگاه ناقص است و عالیم را به درستی 

 نمی دهد .نمایش 
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 Mode 1عملکرد دکمه های ریموت کنترل در حالت 

 کل زون ها فعال می گردد  –دستگاه روشن  

 کل زون ها غیر فعال می گردد  –دستگاه خاموش  

با سیم و  2و  1قرار می گیرد و زون  1دستگاه در حالت نیمه فعال  

 بی سیم فعال می گردد 6و  5زون 

با سیم و  4و  3قرار می گیرد و زون  2دستگاه در حالت نیمه فعال  

 بی سیم فعال می گردد 8و  7زون 

 DOORباشد رله  PULSEبا فشار این دکمه اگر سیستم در حالت  

OPEN  لحظه وصل می گردد . این حالت برای فرمان درباز  1برای

قرار  Leve 1کن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت 

داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل قرار می گیرد و با 

فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت این حالت برای کنترل 

کلید عمل  1وسیله برقی مناسب است و این رله فقط به عنوان  1

 می نماید و دارای خروجی ولتاژ نمی باشد .

 
 

 Mode 2حالت عملکرد دکمه های ریموت کنترل در 

در صورتی که این حالت انتخاب شود ، دستگاه را می توان به صورت مجزا و قابل 

 منطقه مختلف استفاده نمود. 3تفکیک برای 

بی سیم  6و  5با سیم و  2و  1با فشار این دکمه زون های  

فعال و با فشار مجدد همین دکمه غیر فعال می شود . با فشار 

 دستگاه فعال می گردد  Part 1دکمه            قسمت 

دستگاه خاموش . با فشار این دکمه کل زون های دستگاه غیر  

 فعال می گردد 

بی سیم فعال و با  7با سیم و  3با فشار این دکمه زون های  

فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . 

 دستگاه می باشد  Part 2این دکمه مربوط به قسمت 

بی سیم فعال و با  8با سیم و  4با فشار این دکمه زون های  

فشار مجدد همین دکمه زون های فوق غیر فعال می گردد . با 

فعال می شود و با فشار مجدد  Part 3فشار این دکمه قسمت 

 غیر فعال می گردد 

باشد رله  PULSEبا فشار این دکمه اگر سیستم در حالت  

DOOR OPEN  وصل می گردد . این حالت برای لحظه  1برای

فرمان دربازکن استفاده می شود حال چنانچه سیستم در حالت 

Leve 1  قرار داشته باشد با فشار این دکمه رله در حالت وصل

قرار می گیرد و با فشار مجدد در حالت قطع قرار خواهد گرفت 

وسیله برقی مناسب است و این رله  1این حالت برای کنترل 

کلید عمل می نماید و دارای خروجی ولتاژ  1وان فقط به عن

 نمی باشد 
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 اخطار

هیچگاه سیم کارت دستگاه را هنگامی که برق و یا باطری به دستگاه متصل است 

تعویض ننمائید . برای گذاشتن سیم کارت روی دستگاه و یا تعویض آن حتماً باید 

صورت باعث سوختن برق دستگاه و باطری دستگاه قطع باشد . در غیر این 

 دستگاه خواهد شد و جزء گارانتی محسوب نمی شود .

 

 تعریف کلیه زون ها به زون اعالم سرقت یا اعالم حریق : 

یکی از مزایا و امکانات مهم این دستگاه قابلیت و تعریف هر زون به زون اعالم 

 پس از تعریف زون های مورد نظر ، چنانچه –سرقت یا اعالم حریق می باشد 

 Alarm massage From Securityدزدگیر تحریک شود پیامی حاوی 

System  ( ارسال و در ادامه این متن اعالم تحریکSERGHAT  یا ) سرقت ( )

 (HARIGH  یا هر ) به شما پیامک می شود سپس در پایان این متن  2( ) حریق

 شماره زون تحریک شده نیز ارسال و قابل مشاهده می باشد . 

 ، به حالت سرقت یا حریق :  4الی  1یم زون های با سیم ، زون روش تنظ

برای تنظیم زون مورد نظر ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد زون مورد نظر با 

 12کد  1 -مربوط به زون  11را انتخاب نماید کد  14الی 11 سیم از شماره 

با سیم می  4ون مربوط به ز 14کد  3 -مربوط به زون  13کد  2 -مربوط به زون 

 باشد . 

به معنای غیر فعال Noneرا بزنید حرف  5پس از وارد کردن کد مورد نظر دکمه 

به معنای )  Theftحرف  5بودن این ویژگی ظاهر می شود با فشار مجدد دکمه 

به معنای ) حریق ( ظاهر  Fireحرف  5سرقت ( ظاهر شده با فشار مجدد دکمه 

می شود شما می توانید حالت مورد نظر را انتخاب نمایید . در صورتی که به زون 

مورد نظر ) چشم + مگنت + شوک سنسور ( متصل نموده اید باید زون فوق در 

( قرار گیرد و چنانچه دتکتور اعالم حریق متصل نموده اید باید  Theftحالت ) 

 ( تنظیم شود .  Fireزون فوق در حالت ) 

 ، به حالت سرقت یا حریق :  8الی  5روش تنظیم زون های بی سیم 

برای تنظیم زون مورد نظر ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد زون مورد نظر 

 22کد  5 -مربوط به زون  21را انتخاب نماید کد  24الی  21بی سیم از شماره 

بی سیم  8مربوط به زون  24کد  7 –مربوط به زون  23کد  6 -مربوط به زون 

 می باشد . 

به معنای غیر فعال  Noneرا بزنید حرف  6پس از وارد کردن کد مورد نظر دکمه 

به معنای )  Theftحرف  6بودن این ویژگی ظاهر می شود با فشار مجدد دکمه 

به معنای ) حریق ( ظاهر  Fireحرف  6سرقت ( ظاهر شده و با فشار مجدد دکمه 

 د شما می توانید حالت مورد نظر را انتخاب نمایید . می شو

 

 محل قرار دادن سیم کارت 

محل سیم کارت دستگاه در برد کف دستگاه قرار دارد . دستگاه را باز کنید در 

سمت راست برد ، خشاب سیم کارت وجود دارد حال دکمه زرد رنگ را به سمت 

داخل به آرامی فشار داده ، سپس خشاب سیم کارت را به سمت بیرون کشیده ، 

 خود قرار دهید .  حال سیم کارت را با رعایت جهت آن گذاشته و سپس در جای
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 توجه و اخطار : 

سیم کارت مورد نظر قسمت پین کد حتماً غیر فعال باشد .  در ضمناً

حافظه سیم کارت داخل دستگاه باید فاقد هر گونه پیام یا مخاطب باشد 

 قبل از گذاشتن سیم کارت روی دستگاه حافظه سیم کارت را پاک نمائید . 

 
 
 
 
 

 
 

- BAT +  آمپر را با رعایت جهت مثبت و منفی  2 / 7باطری حداکثر

 به این ترمینال متصل نمایید .

- AUX +  تغذیه ، چشم ها و سنسورها را با رعایت جهت مثبت و

 منفی به این ترمینال متصل نمایید .

SP  وات به این ترمینال متصل  25بلندگوی بیرونی حداکثر

 نمایید .

- SIR + عایت جهت مثبت و منفی آژیر داخلی و سیرن اماکن را با ر

 به این ترمینال متصل نمایید .

 

 

 

DOOR OPEN 

این ترمینال ویژه در باز کن و کنترل وسایل برقی می باشد 

حالت پیش فرض آن در بازکن ) لحظه ای ( می باشد در 

صورتی که بخواهید ویژه کنترل وسایل برقی استفاده کنید 

ه و با فشار یک را وارد کرد 36وارد منوی دستگاه شده کد 

را انتخاب نمایید .  Leve 1، گزینه  ENTERبار دکمه 

ضمناً این ترمینال مانند یک کلید عمل می کند و دارای 

 هیچ گونه خروجی ولتاژ نمی باشد .

 

 
Z1-Z2-Z3-Z4 

زون با سیم مستقل می باشد که ویژه  4این دستگاه دارای 

فرمان های چشم ها یا سنسورها مورد استفاده قرار می گیرد 

چنانچه بیش از یک چشم به هر زون متصل نمایید باید 

فرمان کلیه چشم ها را با هم سری کرده و زون مورد نظر 

 متصل نمایید .

 
Z5-Z6-Z7-Z8 

ویژه چشم ، زون بی سیم می باشد که  4این دستگاه دارای 

سنسور ، مگنت و دتکتور بی سیم مورد استفاده قرار می 

گیرد جهت ست کردن سنسورهای بی سیم به دستگاه به 

 مراجعه کنید .  3صفحه 

 

 

ن یا برداشتن سیم کارت ، حتماً برق و همکار گرامی هنگام قرار داد

باطری دستگاه قطع باشد در غیر این صورت دستگاه آسیب دیده و 

 شامل گارانتی نمی باشد .

 نحوه وصل کردن سیم های مربوطه ، به ترمینال های داخل دستگاه 
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 عیب و رفع عیب

 
 رفع عیب عیب ردیف

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

سیستم به محض فعال 

 شدن آژیر می کشد

  چک کنید درب چشم و سنسورها

 بسته باشد

  که یه آنها سنسور وصل زونهایی

 نیست بسته باشد

  حالت نرمالopen و close  زونها

 درست باشد

  سنسورها حداقل با فاصله دو متری

 از اطراف دستگاه نصب شده باشد

  فیوزAUX  سالم باشد 

  زونها ی غیر از حریق و پدال روی

 ساعته نباشد. 42حالت 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

سیستم جی اس ام ارور 

 می دهد

  را روی کیپد دستگاه رده و کد زیر

یک دقیقه منتظر بمانید)کد بازیابی جی 

 اس ام(

 4#125436* 

  چک کنید ال ای دی کنار ماژول

 جی اس ام روشن و خاموش شود

 تغذیه باالی ماژول داغ نباشد 

 سیم کارت نسوخته باشد 

 سیم کارت پین کد نداشته باشد 

  سیم کارت را بیرون اورده تمیز کنید

 و قرار دهید

 تعویض سیم کارت 

 

 

 

3 

کی پد کال یا ردیفی از 

 آن کار نمی کند

ال ای دی ها همگی 

روشن هستند یا روشن 

 شدن  آنها نا مرتب است

ال سی دی مربع مربع 

است یا هیچ نوشته ای 

 ندارد

  کابل فلت را سر جای خود محکم

 کرده و دستگاه را ریست نمایید

  محل قرار گیری کابل فلت روی برد

درب را با برس و اسپری تمیز اصلی و 

 نموده و مرحله قبل را تکرار نمایید

 کابل فلت را تعویض نمایید 
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 عیب و رفع عیب
 

 

 

2 

 PROGهنگام زدن دکمه 

صفحه کلید صدای بیپ 

شنیده می شود ولی ال سی 

دی روشن نمی شود و گاها 

 ریموت کار نمی کند

 

 1#125436* 

 را روی کیپد بزنید

 

 

5 

 

 

 شارژ انجام نمیگیرد استعالم

  را به دستگاه  55و  53کدهای

 وارد نمایید

  در صورتیکه سیم کارت همراه اول

می باشد ان را روی گوشی گذاشته و 

 222با شماره گیری تلفن گویای 

 زبان سیم کارت را انگلیسی نمایید.

 

6 

 

 دستگاه پیام ارسال نمی کند
 جی اس ام اوکی باشد 

  گزینهS   برای شماره مورد نظر

 فعال باشد

 شارژ سیم کارت را چک کنید 

روی ال سی دی عالمتهای  7

 غیر معمول نوشته شده است

 دستگاه را ریست کنید 

 

 

8 

زمانی که میخواهید وارد منو 

 شوید ارور پسوورد می دهد

 پسوورد را فراموش کرده اید

اس را فراموش  اس امپسوورد 

 کرده اید

 تنهایی را به مدت  دکمه دیفالت به

چند ثانیه تگه دارید پسووردها به  

 تنظیمات اولیه بر میگردد

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 میگیرد اس ام اس دستگاه

 کند نمی عمل ولی

 باشد اوکی ام اس جی 

 درست کنید چک را پیام رمز 

 باشد نکرده تغییر یا شود ارسال

 دوحرف هر کنید چک P بزرگ 

 شود نوشته

 وارد را ام اس جی یابی باز کد 

 کنید چک دقیقه یک از بعد نموده

 از بعد کرده جدا را باطری و برق 

 کنید روشن را دستگاه دقیقه یک

 

 

 

11 

 

 

 

 نمیگیرد تماس دستگاه

 باشد اوکی ام اس جی 

 گزینه D نظر مورد شماره برای 

 باشد فعال

 یا کنید ضبط پیام دستگاه روی 

 کنید تکرار دوباره

 کنید چک را کارت سیم شارژ 
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 راهنمای سریع

 عملیات توضیحات ردیف

  PROG   (143256رمز دستگاه )پیش فرض 1

     ENTER   

 ورود به منو

 11کد  1تنظیمات زون  4

 14کد  4تنظیمات زون  3

 13کد  3تنظیمات زون  2

 12کد  2تنظیمات زون  5

 41کد  5تنظیمات زون بی سیم  6

 44کد  6تنظیمات زون بی سیم  7

 43کد  7تنظیمات زون بی سیم  8

 42کد  8تنظیمات زون بی سیم  9

ست کردن چشم  *            کد زون     تحریک چشم          11

مگنت و دتکتور بی 

 سیم

مگنت  –حذف چشم  کد زون ثانیه         5به مدت  5فشردن عدد  11

 و دتکتور بی سیم

ست کردن ریموت  31*      کد   فشردن دکمه                       14

 کنترل

 حذف ریموت 31ثانیه       کد  5به مدت  4فشردن عدد  13

 31کد       Siren       ENTERبلندگوی داخلی   12

                 sp-sirenبلندگوی داخلی و خارجی 

تنظیم حالت تک 

 آژیر

 دقیقه  3                 15

          34کد            ENTERدقیقه   2                

  دقیقه 5                

تنظیم مدت زمان 

 آژیر

16 DISABLE         ENTER       فعال کردن هشدار  33کد

 قطع برق

17 ON/OFF    SP DISCONNECT       فعال و غیر فعال  36کد

 کردن  حفاظت

 بلندگو

21کد      18 ENTER         رمز قدیمی ENTER    

رمزجدید         ENTER   جدید  تکرار رمز 
ENTER         

تغییر رمز منوی 

 تنظیمات دستگاه

19 ENTER     ضبط پیام      ENTER      ضبط پیغام 61کد 

21 ENTER        پخش پیام 64کد 

 51(     کد41الی 1انتخاب شماره حافظه )    21

ENTER        کردن شماره تلفنوارد  ENTER 

                            

روش وارد کردن 

 شماره تلفن
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 توضیحات عالئم

D 
که به معنای   D. حرف *با فشردن دکمه 

 برقراری تماس میباشد ظاهرمیشود

S 
که به معنای ارسال   S.حرف *با فشردن دکمه 

SMS میباشد ظاهرمیشود 

DS 
که به معنای  DS.حرف  *بافشردن دکمه 

میباشد ظاهر  SMSبرقراری تماس و ارسال 

 میشود

R  حرف #با فشردن دکمه .R  که به معنای ارسال

گزارش ورود و خروج افراد دارای ریموت میباشد 

 ظاهر میشود

R  حرف #با فشردن دکمه .r  که به معنای اعالم

هشدار قطع و وصل برق.گزارش حفاظت دوبرابر 

 SMS.امکان تماس با دستگاه.تغییر رمز توسط 

.گزارش SMS.اضافه و حذف شماره تلفن توسط 

 توجی رله .اعالم میزان شارژسیمکاردهی خر

 دزدگیر میباشد ظاهر میشود

Rr  حروف #با فشردن دکمه.Rr  که شامل امکاناتr 

 میباشد ظاهر میشود Rو 

 


