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مصرف کننده گرامى
از اینکه سیستم حفاظتى CAPTURE محصول کمپانى AVS Electronics ایتالیا را انتخاب کرده اید به 

شما تبریک مى گوییم.
دستگاه شما جزو معتبرترین سیستم هاى حفاظت پیرامونى در سطح جهان مى باشد که کامال مطابق با 

استاندارد EN50131 طراحى و تولید شده است.
در ساخت این دستگاه از بروزترین تکنولوژى هاى امنیتى استفاده شده و عملکرد نظارتى و حفاظتى آن 

بر پایه فناورى میکروکامپیوتر استوار است.
با بهره گیرى از تکنولوژى هاى نوین، تمام اطالعات دریافتى از شرایط پیرامونى بصورت جامع و دقیق 
از  را  شما  هشدارهاى صوتى،  انواع  با  و  شوند  مى  ظاهر  کلید  نمایشگر صفحه  روى  بر  و  شده  پردازش 

رخدادهاى جارى آگاه مى سازد.
قابلیت برنامه ریزى سیستم براى ارسال اتوماتیک پیام هاى هشدار (Alarm) برروى خطوط تلفن ثابت، 

بصورت پیش فرض بر روى آن تعبیه شده و آماده استفاده است.
همچنین جهت ارسال پیام هاى هشدار از طریق ارتباطات موبایل، مى توانید از انواع کارت هاى GSM این 

شرکت استفاده کنید.  

واحد مرکزى CAPTURE در سه سطح حفاظتى، امنیت را براى شما فراهم مى کند: 
- محافظت در برابر سرقت و دزدى

- محافظت در شرایط آتش سوزى و حریق 
- محافظت در شرایط اضطرارى و اورژانسى

در نهایت این اطمینان را به شما مى دهیم که هر آنچه براى حفاظت فیزیکى و مالى خود از یک سیستم 
امنیتى انتظار دارید در این دستگاه وجود دارد.

تعاریف مقدماتى:

Disarming و Arming    
- حالت Arming یا «مسلح شدن» به وضعیتى اطالق مى شود که سنسورها بر محیط پیرامونى خود نظارت 

مى کنند و در صورت تحریک شدن، پیغام هاى هشدار را به سمت پنل مرکزى ارسال مى کنند.
- وضعیت Disarming یا «غیر مسلح شدن» حالتى است که آشکارسازها در وضعیت نظارتى قرار ندارند 
و هیچگونه پیام هشدارى براى پنل مرکزى ارسال نمى کنند، هر چند پنل مرکزى روشن و در حال کار 

است.
    Zone: در سیستم هاى هشدار، هر حسگر (Sensor) به ناحیه خاصى تحت عنوان Zone تخصیص 
داده مى شود. بطور مثال، حسگر درب ورود و خروج در زون شماره 1 و حسگر مربوط به اتاق خواب در 

زون شماره 2 قرار مى گیرد.
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در صورت تحریک سنسور مربوط به هر Zone و فعال شدن سیستم هشدار، شماره و نام آن Zone بر روى 
نمایشگر صفحه کلید ظاهر مى شود.

 Opened) «به زون هاى تحریک شده اى که موجب فعال شدن سیستم آالرم شده باشند «زون هاى باز -
Zone) اطالق مى شود.

 Zone انواع    
زون ها مى توانند در انواع مختلفى دسته بندى شوند که توسط کارشناس نصب در هنگام تنظیم سیستم، 

نوع آن براى پنل مرکزى مشخص مى شود. پرکاربردترین انوع زون ها شامل موارد زیر است:

- Instant Zone (زون فورى): زون هایى هستند که به محض تحریک شدن، موجب فعال کردن سیستم 
هشدار (مثال آژیر) مى شوند.

- Timed Zone (زون زمان دار): عمدتا براى زون ورودى ها و خروجى ها استفاده مى شوند و داراى یک 
تاخیر زمانى تعریف شده مى باشند.

معموال کاربر نیاز به فرصتى دارد تا هنگام ورود به منزل قبل از فعال شدن آژیر هشدار، سیستم خود را 
غیرمسلح کند و یا هنگامى که قصد خروج از منزل را دارد، بعد از مسلح کردن دستگاه فرصت الزم براى 
 Entry and Exit) خارج شدن را داشته باشد. با استفاده از زون هاى زمان دار مى توان تاخیر مورد نظر

delay) را فراهم کرد.
- 24h Zone (زون 24 ساعته): در این نوع زون، فارغ از اینکه سیستم مسلح یا غیر مسلح باشد، تحریک 
Zone موجب فعال شدن هشدار مى شود. بعبارت دیگر، این زون ها بصورت تمام وقت در وضعیت نظارتى 

قرار دارند. زون هاى تشخیص دود و اعالم حریق از این نوع محسوب مى شوند.
سرى CAPTURE کنترل پنل هاى AVS قابلیت پشتیبانى از 8 زون (در مدل CAPTURE 8) تا 128 زون 

(مدل CAPTURE 128) را دارند. 
توجه: در کنترل پنل هایى با قابلیت نصب بیش از 8 زون، براى نصب زون هاى بیشتر باید از ماژول هاى 

توسعه (extension module) استفاده شود. 

    Partition: در سیستم هاى هشدار پارتیشن یا سکتور (Sector) گروهى از zone ها هستند که مى توانند 
بصورت مستقل مسلح یا غیر مسلح شوند و عملکردى مجزا از بقیه سیستم حفاظتى داشته باشند. 

بنابراین یک دستگاه پنل مرکزى با قابلیت 4 پارتیشن دقیقا مشابه 4 دستگاه مجزا مى تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد. هر پارتیشن، زون ها و ویژگى هاى امنیتى مربوط به خود را دارد و دسترسى به هر پارتیشن  

فقط از طریق کد مخصوص به آن پارتیشن صورت مى گیرد.
توجه: براى هر کاربر مى توان اجازه دسترسى به بیش از یک پارتیشن را فراهم کرد. در این صورت جهت 
ارسال دستورات به هریک از پارتیشن ها، باید ابتدا شماره پارتیشن مورد نظر توسط کاربر مشخص شود.

 CAPTURE قابلیت پشتیبانى از 4 پارتیشن (در مدل هاى AVS کنترل پنل هاى CAPTURE سرى -
 (CAPTURE 32، CAPTURE 64، CAPTURE 128 مدل هاى) تا 8 پارتیشن (CAPTURE 16 8  و

را دارند.



3

 :Arming Modes    
عالوه بر اینکه مى توانید سیستم هشدار خود را به چندین بخش مستقل از هم (پارتیشن) تقسیم بندى 
 Arming) کنید، امکان مسلح کردن هر پارتیشن در 4 حالت مختلف، تحت عنوان حالت هاى مسلح سازى

Modes) وجود دارد.
ON .1

HOME .2
 AREA .3

PERIMETER .4
با قراردادن زون هاى یک پارتیشن در حالت هاى مختلف مسلح سازى، مى توانید سطوح مختلفى از امنیت 

را براى آن پارتیشن پیاده سازى کنید. 

مثال: وضعیتى را در نظر بگیرید که سیستم هشدار مسلح مى باشد ولى شما در خانه هستید. در اینصورت  
بدون نگرانى از فعال شدن صداى آژیر، مى توانید در محیط درونى منزل حرکت کنید و در میدان دید 
سنسورهاى تشخیص حرکت (motion sensors) قرار بگیرید. اما الزم است سنسورهاى درب هاى ورودى 

و پنجره ها فعال باقى بمانند.
با قراردادن سنسورهاى مربوط به درب ها و پنجره ها در حالت HOME و مسلح کردن سیستم در این 
وضعیت، فقط سنسورهاى مذکور در حالت نظارتى قرار مى گیرند و حسگرهاى درونى مانند سنسور سالن 

و اتاق ها غیر فعال مى شوند.
- با انجام تنظیمات الزم توسط کارشناس نصب، مى توان زون هاى مورد نظر را مطابق نیاز در حالت مناسب 

قرار داد.
- کاربر مى تواند با فشردن یک کلید (صفحه کلید یا ریموت) مسلح سازى مورد نظر خود را اعمال کند.

- امکان قرارگرفتن هریک از زون ها در همه حالت ها بطور همزمان نیز وجود دارد.
مثال: قراردادن «زون هاى ورودى و خروجى ساختمان» و «زون حیاط» در حالت AREA، و قراردادن 

.PERIMETER زون حیاط» و «زون پارکینگ» در وضعیت»
در این مثال، با انتخاب هر یک از حالت هاى مسلح سازى AREA یا PERIMETER، زون حیاط در وضعیت 

نظارتى قرار مى گیرد.

کدهاى سیستمى و مدیریت آنها:
جهت دسترسى و انجام تنظیمات مختلف بر روى سیستم حفاظتى و همچنین عملکردهایى مانند مسلح 
و غیر مسلح کردن سیستم، نیاز است که کاربر از طریق صفحه کلید کلمه عبور (CODE) از پیش تعریف 

شده اى که بین 4 تا 6 رقم است را وارد نماید.
به این کلمات عبور، کدهاى سیستمى گفته مى شود و به منظور حفظ امنیت، توصیه اکید مى شود که 

فقط اشخاص مجاز به این کدها دسترسى داشته باشند.
در صورت استفاده از کدهاى 4 یا 5 رقمى الزم است بعد از واردنمودن کد، دکمه (ENT) بر روى صفحه 

کلید را فشار دهید تا کد واردشده، توسط دستگاه تشخیص داده شود. 
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براى کدهاى شش رقمى نیازى به فشردن دکمه (ENT) بعد از واردنمودن کد نمى باشد و با وارد شدن 
آخرین رقم، سیستم آماده دریافت دستورات مى شود.

در سیستم هاى حفاظتى AVS، انواع مختلفى از کدهاى سیستمى وجود دارد که هر کدام از آنها براى 
اهداف خاصى استفاده مى شود. 

    انواع کدهاى سیستمى:
سه نوع از پرکاربردترین کدهاى سیستمى به شرح زیر مى باشند:

        Installer Code (کد نصاب): کد اصلى سیستم امنیتى محسوب مى شود که براى اضافه، حذف 
و پیکربندى سنسورها، رله ها، تنظیمات مربوط به مدت زمان تاخیر در زون هاى ورود و خروج، تغییر 

شماره تماس ها و بسیارى دیگر از عملکردهاى سیستمى استفاده مى شود.
اساسا براى انجام تنظیمات پیشرفته بر روى سیستم امنیتى که عمدتا توسط کارشناسان نصب صورت مى گیرد، 

نیاز به واردنمودن Installer Code است به همین علت به آن کد نصاب گفته مى شود.
- بطور معمول کاربر سیستم نیازى به استفاده از این کد ندارد و Installer Code در اختیار شرکت نصب 

کننده سیستم مى باشد.
- به منظور حفظ امنیت کاربر، عملیات مسلح و غیرمسلح کردن سیستم حفاظتى توسط کد نصاب، امکان 

پذیر نیست یا با محدودیت هاى ویژه اى همراه است.
- در سیستم هاى AVS، امکان تعریف 2 عدد Installer Code وجود دارد که یکى از آنها بصورت پیش 

فرض فعال است.
- Installer Code را مى توان تغییر داد ولى نمى توان آن را حذف کرد.

        Master Code (کد مدیر): کلمه عبورى است که معموال توسط مدیر یا مالک سیستم استفاده مى شود و 
توسط آن تنظیمات مدیریتى مانند مسلح و غیر مسلح کردن سیستم، اضافه و حذف یا ویرایش کاربران، تنظیمات 
Wi-Fi، دسترسى به فهرست رخدادها و بعضى از عملکردهاى سیستمى امکان پذیر است. بنابراین و بدالیل امنیتى 

فقط باید در اختیار مدیر سیستم باشد.
- Master Code، رمزى است که براى مالک یا مدیر سیستم ایجاد مى شود:

- بر روى سیستم هاى امنیتى AVS، بصورت پیش فرض یک عدد Master Code با رمز 000010 فعال 
مى باشد.

- امکان حذف این کد وجود ندارد ولى تغییر رمز Master Code توسط مدیر سیستم امکان پذیر است.

           User Code (کد کاربر): با این کد نیز امکان مسلح و غیر مسلح کردن سیستم وجود دارد اما معموال دسترسى 
به عملکردهاى دیگر براى کد کاربر مسدود مى شود. کدهاى کاربر در اختیار اشخاصى قرار مى گیرند که بطور روزمره 

الزم است دستگاه را مسلح یا غیر مسلح کنند ولى تغییر دادن تنظیمات براى آنها امکان پذیر نیست.
بطور مثال، در منزلى با یک سیستم حفاظتى، مالک ساختمان داراى کد Master است و براى هر تعداد 

از اعضاى خانواده که الزم باشد مى توان کد کاربر ایجاد کرد.
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- کدهاى کاربر توسط مدیر سیستم با دسترسى Master Code، ایجاد مى شوند.

- در سیستم هاى هشدار AVS، مدیر سیستم با توجه به نیاز مى تواند سطح دسترسى کاربر را تغییر دهد. 

بعنوان مثال، امکان Arm شدن سیستم را فعال ولى قابلیت Disarm را غیر فعال سازد.
- بسته به مدل پنل مرکزى AVS، بین 64 تا 128 کد کاربرى مى توان تعریف کرد.

توجه:
 

Master Code .1 نیز یک نوع کد کاربر (User Code) محسوب مى شود که داراى حداکثر دسترسى به 
سیستم هشدار است.

2. در صفحه کلید، منوى ظاهرشده براى کاربر سیستم (ورود با Master code یا User Code) متفاوت 
از منوى مربوط به کارشناس نصب (ورود با installer code) است.

3. کاربر با دسترسى Master Code مى تواند عملیات حذف، اضافه یا ویرایش کاربران را انجام بدهد.
4. از کلید شماره[1] براى ورود به منوى کاربر استفاده مى شود.

صفحه کلید سیستم هشدار:
صفحه کلید (یا Keypad) مهم ترین و پرکاربردترین مسیر ارتباطى بین کاربر و سیستم هشدار است که 
توسط آن عملکردهاى کنترلى مانند مسلح و غیر مسلح کردن سیستم و اعمال تغییرات مدیریتى بر روى 

پنل مرکزى انجام مى شود.
صفحه کلید دستورات را از طریق کلیدها دریافت مى کند و اطالعات خروجى نیز بر روى صفحه نمایش 

و یا بصورت داده هاى صوتى براى کاربر ارسال مى شود.
- حداکثر تا 8 صفحه کلید بر روى کنترل پنل سرى CAPTURE نصب مى شود.

- هر صفحه کلید مى تواند به یک یا چند پارتیشن مربوط شود. در این صورت فقط پیام هاى مربوط به 

آن پارتیشن یا پارتیشن ها بر روى صفحه کلید مربوطه نشان داده مى شوند. 
- صفحه کلیدهاى AVS به دو شکل کلیدى (Keyboard) و لمسى (Touch) مى باشند، ضمن اینکه مدل 

هاى بدون سیم (Wireless) آنها نیز موجود است. بخش ارتباطى صفحه کلید A500 و A500 plus شامل 
سه قسمت است:

1. سیگنال هاى LED در قسمت فوقانى که وضعیت جارى سیستم را نشان مى دهند.
2. صفحه نمایشگر LCD جهت اطالع کاربر از رخدادهاى جارى و شرایط سیستمى

3. صفحه کلید براى ورود اطالعات کاربر. بعضى از این کلیدها داراى عملکردهاى متعدد مى باشند.
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آشنایى با سیگنال هاى LED بر روى صفحه کلید

 LCD صفحه نمایشگر    
چگونگى نمایش رخدادها و هشدارها بر روى نمایشگر، به 3 روش توسط کارشناس نصب سیستم قابل 

تنظیم است.
 :(Flat) 1. حالت خطى

در این حالت، وضعیت پارتیشن ها از چپ به راست با
"کارکترهاى مخصوص" نشان داده مى شود. در مثال رو به رو

وضعیت پارتیشن شماره 6  در حالت A (Area) است.

LED توضیحوضعیتسیگنال

غیر  یا  مسلح  دهنده  نشان 
مسلح بودن سیستم است

الکتریکى  تغذیه  منبع 
سیستم را مشخص مى کند

به  مربوط  زون  موقعیت 
پارتیشنى را که به صفحه کلید 
مربوط مى شود نشان مى دهد

نشان دهنده وجود اطالعات 
مهم بر روى نمایشگر

نشان دهنده بروز هشدار

این صفحه  به  مربوط  هاى  پارتیشن  یا  پارتیشن 
کلید مسلح هستند 

این صفحه  به  مربوط  هاى  پارتیشن  یا  پارتیشن 
کلید غیر مسلح هستند

حداقل یکى از پارتیشن هاى مربوط به این صفحه 
کلید مسلح مى باشد

دستگاه از منبع الکتریکى اصلى (برق 220 ولت) 
تغذیه مى شود

منبع  از  سیستم  و  است  قطع  اصلى  ولتاژ  منبع 
تغذیه جانبى (باطرى) تغذیه مى شود

همه زون ها آماده و در وضعیت نظارتى هستند.
حداقل یکى از زون ها باز است

حداقل یکى از زون ها از حالت نظارت خارج شده 
(Bypass) است

اطالعاتى بر روى صفحه نمایشگر وجود دارد که 
باید به آنها توجه شود

اطالعاتى براى نمایش وجود ندارد
هشدارى (Alarm) رخ داده است 
اطالعاتى براى نمایش وجود ندارد

روشن

چشمک  زن

روشن

چشمک  زن

روشن

روشن

خاموش

خاموش

خاموش
 روشن

خاموش

خاموش

LED قرمز

رزرو شده 

LED قرمز

1

و3   2

4

5

6

7

LED زرد 

LED  سبز 

LED قرمز

جدول شماره 1

1Sett.
k     O     -A     P

1 2 3 4 5 6 7

B
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2. حالت فشرده (Compact): در این روش فقط اطالعات مربوط به پارتیشن هاى فعال نشان داده مى شود.

در ردیف باالى نمایشگر پارتیشن هاى فعال نشان داده مى شود. (پارتیشن هاى 2، 3، 4، 6 و8 در تصویر 
باال) و در ردیف پایین در زیر هر پارتیشن، کاراکتر نشان دهنده وضعیت آن پارتیشن قرار دارد. 

(ok, on, --, ar, pe)
توجه: جهت آشنایى با کارکترهاى نشان دهنده وضعیت پارتیشن ها، به جدول شماره 2 مراجعه شود.

3. حالت پیوسته (Continuous): بر روى نمایشگر، هر بار وضعیت یک پارتیشن رویت مى شود و با استفاده 
از فلش هاى چپ و راست مى توان پارتیشن مورد نظر را انتخاب کرد.

در این حالت نام و شماره پارتیشن نیز نمایش داده مى شود.

Sett.:0203040608
state: okon--arpe

Sector   #03   ok
Offices

پارتیشن غیر مسلح، 
زون بسته

PARTITION #01 okOKK

نمایش نمایش پیوستهتوضیح
فشرده

نمایش 
خطى

پارتیشن غیر مسلح، 
زون باز

ON پارتیشن در وضعیت
مسلح شده است

 AREA پارتیشن در وضعیت
مسلح شده است

پارتیشن در وضعیت 
PERIMETER مسلح شده 

است
پارتیشن غیرفعال

PARTITION #01-- 

PARTITION #01 On

PARTITION #01 Ar

PARTITION #01 Pe

PARTITION #01 Ho

-

--

On

HO

Ar

PE

O

H

A

P

وضعیت  در  پارتیشن 
HOME مسلح شده است

کاراکترهاى نشان دهنده وضعیت پارتیشن ها (جدول شماره 2)
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    پیام هاى صفحه نمایشگر
عالوه بر نمایش رخدادهاى جارى، انواع پیام هاى سیستمى نیز بر روى نمایشگر ثبت مى گردد.

نمونه پیام هاى زیر با توجه به تنظیمات برنامه ریزى شده توسط کارشناس نصب، بالفاصله بعد از رخ دادن 
و یا بعد از واردکردن کد کاربرى ظاهر مى شوند.

- FUSES >>> پیام مربوط به وضعیت فیوزها است. پیشنهاد مى شود با کارشناس نصب تماس بگیرید.
- CODE CHANGED >>> پیغام هشدارى که در صورت تغییر کد کاربرى ظاهر مى شود.

- SENSORS: BATT LOW  >>> هشدار مربوط به ضعیف شدن باترى سنسور وایرلس است. توصیه مى شود 
به کارشناس نصب مراجعه شود.

-  SENSORS: SURVIVE >>>  این پیغام هشدار مربوط به عدم شناسایى سنسور است. پیشنهاد مى شود 
با کارشناس نصب تماس بگیرید.

قابلیت  با  سنسورهایى  (در  سنسور  لنز  شدن  پوشیده  صورت  در   <<<  SENSORS: ANTIMASK  -
ANTIMASK) نمایش داده مى شود. 

- SENSORS: DISQUALIFICATION >>> هشدار عدم عملکرد صحیح سنسور است. سنسور بررسى 
شود.

- SENSORS: DIRTY LENSES >>> مربوط به کثیف بودن لنز سنسور مى باشد. توصیه مى شود لنز 
با پارچه تمیز شود.
    حذف پیام ها

 ،VAC 220 پیام ها غالبا به طور خودکار حذف مى شوند. ولى اطالعات مربوط به منبع تغذیه الکتریکى
باترى (کم بودن انرژى یا فقدان آن) و تلفن (عدم وجود خط تلفن) روى صفحه نمایش باقى مى مانند و 

تنها با خاموش و روشن کردن سیستم پاك مى شوند.
    معرفى کلیدها 

نکته: برخى از دکمه هاى صفحه کلید مى توانند عملکردهاى متفاوتى داشته باشند.

2
3
4

1

11
12 16

5
6
7
8

14

9
13

15

10
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(Keypad) شروع کار با صفحه کلید
توجه: در بسیارى از تنظیمات زیر، چنانچه کاربر به بیش از یک بخش (پارتیشن) دسترسى داشته باشد، 

بعد از واردکردن رمز کاربرى، سیستم درخواست ورود شماره پارتیشن مورد نظر را اعالم مى کند.
لغو این درخواست با فعال شدن گزینه "Skip partition choose" در تنظیمات سیستمى امکان پذیر 

است.

    روشن شدن صفحه نمایشگر 
(CLR مثال کلید) .با فشردن هر یک از کلیدها، نور پس زمینه نمایشگر روشن مى شود

 :(Zone) بررسى مدار زون ها    
بعد از واردکردن کد کاربرى وضعیت زون هاى باز یا زون هایى که بطور موقت از آنها صرف نظر شده 

(Bypass) نشان داده مى شود.
براى ماندن در این وضعیت کلید (CLR) را فشار دهید.

(Alarm) نمایش هشدارها    
زون یا زون هایى که موجب تحریک سیستم هشدار شده باشند بصورت متوالى در سطر دوم صفحه نمایش 

زیر سطر زمان و تاریخ قابل مشاهده هستند.

(User code) روش تغییر کد کاربر    
هر کاربر مى تواند به روش زیر کد (کلمه عبور) خود را تغییر بدهد.

1. کد فعلى خود را وارد نمایید.
2. کلید [1] را انتخاب کنید و سپس دکمه (ENT) را فشار دهید.

توجه: کلید [1] براى ورود به منوى کاربر استفاده مى شود.

مسلح کردن سیستم
حرکت به سمت باال در منوها 

A:  استفاده جهت دستورات چندمنظوره
حرکت به سمت چپ 

دکمه خروج
استفاده در پیام هاى سریع 

رویدادهاى حافظه
پیام آتش سوزى 

B: استفاده جهت دستورات چندمنظوره
حرکت به سمت راست 

ارسال پیام اضطرارى 

1

2

3

4

5

6

ارسال پیام کمک درمانى 7
غیر مسلح کردن سیستم

حرکت در منوها به سمت پایین 
ورود به منوى کاربر 

فعال سازى دستیار صوتى 
حذف اطالعات 

 Zone دستور حذف
ریست کردن پیام آتش سوزى 

فعال سازى خروجى ها 
غیر مسلح کردن سیستم 

تایید اطالعات 

8

9
10
11
12
13
14
15
16
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3. (CLR) را فشار دهید و سپس کد جدید را وارد نمایید.
4. جهت ثبت تغییرات کلید (ENT) را فشار دهید.

5. (ESC) براى خروج از منو.
اکنون کاربر مى تواند با کد کاربرى جدید، درخواست هاى خود را اجرا کند.

توجه: در صورت عدم دسترسى یا فراموشى کد کاربر، امکان تغییر آن وجود ندارد!

    ویرایش یا حذف کدهاى کاربر توسط مدیر سیستم 
مدیر سیستم با کد کاربرى Master، مى تواند دیگر کدهاى کاربرى را ویرایش یا حذف کند.

1. با کد کاربر Master وارد شوید.
2. کلید [1] و بدنبال آن کلید (ENT) را فشار دهید.

 (ENT) را فشار دهید. سپس شماره کاربرى که قصد تغییر کد آن را دارید را وارد کنید و کلید (CLR) .3
را فشار دهید.

توجه: هر کاربر در سیستم، عالوه بر نام داراى یک شماره منحصر به فرد است (از 1 تا 128).
1-4. براى تغییر کد کاربر، دکمه (CLR) را فشار دهید، کد جدید را وارد کنید و سپس (ENT) را فشار 

دهید.
2-4. براى حذف کد کاربر، دکمه (CLR) را دو بار متوالى فشار دهید و سپس دکمه (ENT) را براى ثبت 

تغییرات فشار دهید.
5. (ESC) براى خروج از منو.

    فعال و غیر فعال سازى کدهاى کاربر

1. با کد کاربر Master وارد شوید.
2. کلید [1] را انتخاب کنید و بدنبال آن کلید (ENT) را فشار دهید.

3. (CLR) را فشار دهید. سپس شماره کاربر مورد نظر را وارد کنید و کلید (ENT) را فشار دهید.
4. با استفاده از کلید (     ) به مرحله "Active Code" بروید.

5. با فشاردادن کلید (CLR) حالت فعال (enable) یا غیر فعال (disable) را انتخاب کنید و سپس جهت 
تایید (ENT) را فشار دهید.

6. (ESC) براى خروج از منو

    تغییر نام کاربر 
1. با کد کاربر Master وارد شوید.

2. کلید [1] را انتخاب کنید و بدنبال آن کلید (ENT) فشار دهید.
3. (CLR) را فشار دهید، شماره کاربر مورد نظر را وارد کنید و سپس کلید (ENT) را فشار دهید.

4. با استفاده از کلید (     ) به مرحله "User label" بروید.
5. براى انجام تغییرات، (CLR) را فشار دهید و سپس با استفاده از دکمه هاى الفبا عددى، نام مورد نظر 

حداکثر تا 16 کاراکتر وارد کنید.
6. براى تایید (ENT) را فشار دهید.

7. (ESC) براى خروج.



11

راهنماى حروف و اعداد بر روى صفحه کلید:

abc1   [1 کلید]
def2   [2 کلید]
ghi3   [3 کلید]
jkl4   [4 کلید]

mno5   [5 کلید]

از فلش هاى      و       براى حرکت مکان نما استفاده کنید.

(Arming) مسلح کردن سیستم هشدار     

       مسلح کردن سریع 
کلیدهاى (ON) (ON) (ENT) را بصورت متوالى و از چپ به راست فشار دهید.

توجه: اگر به صفحه کلید بیش از یک پارتیشن مربوط باشد، تمامى آن پارتیشن ها نیز فعال مى شوند.
       مسلح کردن عادى 

صفحه نمایش زمان و تاریخ را نمایش مى دهد.
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. صفحه نمایش، وضعیت فعلى سیستم را نمایش مى دهد.
3. کلید مربوط به نوع مسلح کردن (Arming mode) مورد نظر خود را فشار دهید.

.ON Arming براى مسلح سازى دستگاه در حالت (ON) مثال دکمه

       مسلح کردن همزمان چندین پارتیشن
این قابلیت براى کاربرانى که داراى گزینه "Sum of sectors" فعال شده مى باشند، قابل استفاده است.

صفحه نمایش زمان و تاریخ را نمایش مى دهد.
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. صفحه نمایش وضعیت فعلى سیستم را نمایش مى دهد.
3. براى مسلح سازى همزمان چند پارتیشن کلید [0] را انتخاب کنید.

4. کلید مربوط به نوع مسلح شدن (Arming mode) مورد نظر خود را فشار دهید.
5. روشن شدن LED قرمز رنگ (جدول شماره 1) نشان دهنده مسلح شدن سیستم هشدار مى باشد. ضمن 

اینکه نوع مسلح شدن روى صفحه نمایش ظاهر مى شود.

 (Zone Timers Off) مسلح کردن با تایمر (زمان سنج) خاموش       
 input and) بطور معمول در یک سیستم هشدار براى درب هاى ورود و خروج، یک مدت زمان تاخیر
output timers) تعریف مى شود تا کاربر فرصت ورود و غیر مسلح کردن سیستم یا مسلح کردن آن و 

خروج را داشته باشد.

pqr6   [6 کلید]
 stu7   [7 کلید]
vwx8   [8 کلید]

yz   [9 کلید]
[کلید 0]   0
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براى امنیت بیشتر، کاربر باید به این مدت زمان تاخیر تا فعال شدن هشدار، توجه کامل داشته باشد.
عملکرد "OFF TIMES" موجب حذف زمان تاخیر در هشدار سیستم مى شود و با مسلح شدن، اعالم هشدار 

بصورت آنى و بدون تاخیر صورت مى گیرد.
توجه:

- این عملکرد به پیکربندى Macro مرتبط است و باید هنگام برنامه ریزى سیستم، توسط کارشناس نصب 
تنظیم شود.

- در زمان غیر مسلح کردن سیستم، این قابلیت به طور خودکار غیر فعال مى شود.

       مسلح کردن ویژه (استفاده از تایمر)
با فعال کردن برنامه ریزى زمانى (Timing)، بعد از سپرى شدن یک مدت زمان از قبل تعریف شده، سیستم 

بطور اتوماتیک مسلح یا غیر مسلح مى شود.
طى مدت زمان تاخیر تا مسلح شدن اتوماتیک، یک سیگنال هشدار صوتى "Buzzer" را مى توان بر روى 

صفحه کلید فعال کرد. 

در مدت زمان پخش این سیگنال هشدار، این قابلیت وجود دارد که مسلح شدن را براى یک ساعت به 
تعویق انداخت. این عملیات را براى 3 مرتبه مى توان انجام داد و بعد از آن سیستم هیچ مسلح کردن 

ویژه اى را قبول نکرده و مسلح مى شود.
صفحه نمایش زمان و تاریخ را نمایش مى دهد و هشدار صوتى "Buzzer" صدا خواهد داشت.

1. کد کاربرى را وارد کنید.
2. کلید [8] را براى مسلح کردن ویژه فشار دهید.

    ماکروها (Macro) و عملکرد آنها
ماکرو (Macro) فرآیندى است که توسط آن مى توان چندین عملکرد متفاوت را در یک زمان و توسط 

یک دستور انجام داد.
از جمله مسلح یا غیر مسلح کردن پارتیشن ها، فعال و غیر فعال کردن رله ها، خارج نمودن زون از مدار 

و برگرداندن مجدد زون، فعال و غیر فعال کردن تایمر زون ها و غیره.
با توجه به مدل کنترل پنل، امکان تعریف حداکثر 64 ماکرو با قابلیت انجام 8 دستور متوالى براى هر یک 

از ماکروها وجود دارد.
ماکروها را مى توان به کلیدهاى چندمنظوره A و B بر روى صفحه کلید مرتبط نمود. بطوریکه با فشردن 

هر یک از این کلیدها، دستورات متوالى مربوط به ماکروى مورد نظر اجرا شود.
توجه: ارتباط دادن پارتیشن هاى مورد نظر به کلیدهاى A و B و دستورات متوالى تعریف شده براى هر 

ماکرو، مى تواند در زمان برنامه ریزى سیستم توسط کارشناس نصب، تنظیم و فعال شود.
(B و A کلیدهاى) Macro مسلح کردن با استفاده از       

بعد از واردکردن کد کاربرى، به سادگى مى توانید با فشردن کلیدهاى "A-B" پارتیشن هاى مرتبط به 
هریک از آنها را مسلح کنید.
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توجه: پارتیشن هاى وابسته به این کلیدها و دستورات تعریف شده براى هر ماکرو باید در زمان برنامه 
ریزى توسط کارشناس نصب سیستم پیکربندى و فعال شده باشد.

صفحه نمایش زمان و تاریخ را نمایش مى دهد.
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. دستور مسلح شدن را (با توجه به تنظیمات از قبل انجام شده) توسط کلید A یا B وارد کنید.

PATROL فعالسازى عملکرد    
ویژگى PATROL  اجازه مى دهد تا کاربر (با کد دسترسى Patrol) به ناحیه مشخصى تحت عنوان ناحیه 
Patrol وارد شده و طى مدت زمان از قبل تعریف شده، بدون فعال شدن سنسورها و سیستم هشدار، در 
ناحیه مذکور حرکت کند. در واقع سنسورها براى مدت زمان از پیش تعیین شده غیر فعال مى شوند و پس 

از سپرى شدن دوره زمانى مذکور، بصورت خودکار مجددا فعال مى شوند.
نمونه معمول استفاده از این ویژگى، حضور نگهبان در یک ناحیه نظارت شده براى مدت زمانى مشخص 

جهت گشت زدن است.
مدت زمان تاخیر در عملکرد Patrol تحت عنوان "Patrol tour time" باید توسط کارشناس نصب و بر 

حسب دقیقه تنظیم شود.
با واردکردن کد کاربرى Patrol، درخواست فعال سازى این کد توسط کنترل پنل تایید مى شود.

توجه: کد کاربرى PATROL، نمى تواند عملکردهاى معمول وابسته به کد را انجام بدهد.
صفحه نمایش زمان و تاریخ را نمایش مى دهد.

1. کد کاربر PATROL را وارد کنید.
2. عملکرد patrol براى این کاربر در محدوده زمانى تعریف شده فعال مى شود.

    غیر مسلح کردن سیستم هشدار
(Quick disarming) غیر مسلح کردن سریع       

صفحه نمایش زمان و تاریخ را نشان مى دهد و سیستم مسلح مى باشد.
1. کد کاربر را وارد کنید. 

با ورود کد، سیستم غیر مسلح مى شود و سیگنال LED قرمز رنگ خاموش مى شود.
بجاى خاموش شدن در وضعیت چشمک زن قرار بگیرد بدین معنا است که   LED 2. چنانچه سیگنال 

هشدارى وجود دارد. همچنین بر روى نمایشگر، هشدار بخش مذکور نمایش داده مى شود.
توجه: جهت «غیر مسلح کردن سریع» باید این گزینه در پروفایل کاربر مورد نظر، توسط کارشناس نصب 

در زمان برنامه ریزى کنترل پنل فعال شده باشد.
       غیر مسلح کردن عادى

صفحه نمایش زمان و تاریخ را نشان مى دهد و سیستم مسلح مى باشد.
1. کد کاربر را وارد کنید.

2. دکمه [5] که تحت عنوان کلید "OFF" شناخته مى شود را فشار دهید، کنترل پنل غیر مسلح خواهد 
شد.
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بجاى خاموش شدن در وضعیت چشمک زن قرار بگیرد بدین معنا است که   LED 3. چنانچه سیگنال 
هشدارى وجود دارد. همچنین بر روى نمایشگر، هشدار بخش مذکور نمایش داده مى شود.

       غیر مسلح کردن همزمان چندین پارتیشن
صفحه نمایش زمان و تاریخ را نشان مى دهد.

1. کد کاربرى را وارد کنید.
2. صفحه نمایش وضعیت مسلح / غیر مسلح بودن پارتیشن ها را نمایش مى دهد.

3.  دکمه [0] را براى ورود به حالت جمع بندى "Sum" فشار دهید.
4. دکمه [5] را فشار دهید، بخش هاى مسلح، غیر مسلح خواهند شد.

5. کلید (ESC) را براى خروج انتخاب کنید.
بجاى خاموش شدن در وضعیت چشمک زن قرار بگیرد بدین معنا است که   LED 6. چنانچه سیگنال 

هشدارى وجود دارد. همچنین بر روى نمایشگر، هشدار بخش مذکور نمایش داده مى شود.

    کدهاى اضطرارى
توسط این کدها، در شرایط اضطرارى یک هشدار ضد سرقت مخفى بر روى خروجى سیستم فعال مى شود.

فعال شدن کدهاى اضطرار، در زمان برنامه ریزى سیستم توسط کارشناس نصب انجام مى شود.
با استفاده از کدهاى اضطرار، چنانچه شخصى که داراى دسترسى به کدهاى کاربرى (مالک منزل، کارمندان 
و ...) مى باشد توسط سارق براى خاموش کردن سیستم تهدید شود، این کاربر مى تواند بجاى کد کاربرى 

خود، کد اضطرار را وارد کند.
با واردکردن کد اضطرار، یک سیگنال خاموش (مخفى) بدون اطالع سارق مخابره خواهد شد. این کدها 
مشابه کدهاى کاربرى عمل مى کنند و مى توانند براى خاموش کردن کنترل پنل (بطور مثال در شرایط 

تهدید) استفاده شوند.
کد اضطرارى به صورت خودکار توسط کنترل پنل با افزودن مقدار عددى 1 به آخرین عدد کد کاربرى 

ساخته مى شود.
مثال 1) کد کاربرى: 546321 >>>   کد اضطرارى: 546322
مثال 2) کد کاربرى: 546328 >>>   کد اضطرارى: 546329

    کلید هاى ترکیبى براى درخواست هاى اضطرارى
در شرایط اضطرارى حتى در صورت غیر مسلح بودن سیستم، امکان ارسال پیام هاى اضطرار با استفاده از 

کلیدهاى ترکیبى و بدون نیاز به وارد کردن کد کاربرى وجود دارد.

در شرایط تهدید و اضطراب   
- کلید [F1] و سپس [F4] را فشار دهید.

در شرایط آتش سوزى 
- کلید [F2] و سپس [F4] را فشار دهید.
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در شرایط نیاز به کمک درمانى 
- کلید [F3] و سپس [F4] را فشار دهید.

    By-pass کردن یک زون و مسلح کردن مجدد آن
نکته: Bypass شدن یک زون به معنى حذف نظارت کنترل پنل بر آن زون مى باشد.

1. با کد کاربرى وارد شوید.
2. کلید [0] را فشار دهید.

توجه: از کلید [0] بعنوان کلید "OFF-ZONE" براى Bypass کردن یک زون (exclude) یا برگرداندن 
زون (include) استفاده مى شود.

3. شماره زون مورد نظر را وارد کنید یا با استفاده از کلید (    ) زون مورد نظر خود را انتخاب کنید.
1. براى تایید کلید (ENT) را فشار دهید.

2. (ESC) براى خروج.
توجه:

- وضعیت Bypass شدن زون بر روى صفحه نمایشگر ظاهر مى شود و LED سبز رنگ در حالت چشمک 

زن قرار مى گیرد.
- براى خروج زون از حالت Bypass، باید همین فرآیند تکرار شود.

    اضافه کردن شماره تلفن به سیستم
1. کد کاربرى را وارد کنید.
2. کلید [1] را فشار دهید.

3. با فشردن دکمه به سمت پایین (    ) منوى «شماره تلفن» (Telephone Number) را انتخاب کنید 
و سپس کلید (ENT) را فشار دهید.

4. دکمه (CLR) را فشار دهید و یک محل حافظه از 1 تا 16 را انتخاب کرده و سپس کلید (ENT) را فشار 
دهید.

5. دکمه (CLR) را فشار دهید و شماره تلفن جدید را وارد کنید و سپس کلید (ENT) را فشار دهید.
6. کلید (ESC) را براى خروج انتخاب کنید.

    حذف شماره تلفن از سیستم
1.  کد کاربرى را وارد کنید.
2.  کلید [1] را فشار دهید.

3.  با فشردن دکمه (    ) منوى «شماره تلفن» (Telephone Number) را انتخاب کرده و سپس کلید 
(ENT) را فشار دهید.

4.  دکمه (CLR) را فشار دهید و محلى از حافظه (1 تا 16) که شماره تماس مورد نظر در آن قرار دارد را 
انتخاب کرده و سپس کلید (ENT) را فشار دهید. 
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5.  دکمه (CLR) را دو بار فشار دهید، شماره تلفن انتخاب شده از روى نمایشگر حذف مى شود. نهایتا 
کلید (ENT) را فشار دهید.

6. کلید (ESC) را براى خروج را فشار دهید..

    تنظیم تاریخ و ساعت 
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. دکمه [1] را براى ورود به منوى کاربرى وارد کنید.
3. بوسیله کلید (   ) منوى تاریخ و زمان "Date/Time" را انتخاب کرده و سپس (ENT) را فشار دهید.

4. با استفاده از کلید (CLR) تغییر مورد نظر خود را اعمال کنید و سپس دکمه (ENT) را براى تایید فشار 
دهید.

5. با استفاده از کلیدهاى (    ) و (    ) مى توانید تمام برنامه ریزى هاى زمانى (ساعت، دقیقه، روز، ماه و 
سال) را مشاهده کنید یا تغییر دهید. 

6. کلید (ESC) را براى خروج انتخاب کنید.

(Timer Bypass) کردن زمان سنج Bypass    
از این ویژگى براى نادیده گرفتن یا ممانعت از انجام زمان بندى هاى تنظیم شده استفاده مى شود.

1. کد کاربرى را وارد کنید.
2. دکمه [1] را براى ورود به منوى کاربر فشار دهید. 

3. با استفاده از کلید (    ) منوى "Timer bypass" را انتخاب کنید و سپس (ENT) را فشار دهید.
4. با کلید (CLR) تغییر مورد نظر خود را اعمال کنید (Active/ Not Active) و سپس دکمه (ENT)  را 

براى تایید فشار دهید.
5. کلید (ESC) را براى خروج انتخاب کنید.

GSM بررسى کیفیت سیگنال هاى شبکه    
کارت هاى XGSM ماژول هایى هستند که جهت ارتباط با سیستم هشدار AVS از طریق شبکه موبایل، 
استفاده مى شوند. از طریق صفحه کلید مى توان سطح پوشش سیگنال شبکه GSM را به روش زیر  مشاهده 

کرد.
1. ورود کد کاربرى. 

2.  دکمه [1] را براى ورود به منوى کاربرى فشار دهید.
3. با استفاده از کلید (    ) منوى "XGSM" را انتخاب کنید و سپس (ENT) را فشار دهید.

4. با استفاده از کلید (    ) منوى "GSM field level" را انتخاب کنید.
5.  سطح سیگنال توسط نوارهاى سفید رنگ نمایش داده مى شود.

نکته: نوارهاى بیشتر نشان دهنده سیگنال قوى تر است. (حداکثر 5 نوار)
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از کلید (ESC) را براى خروج استفاده کنید.

(A500plus مدل) LED تنظیمات بلندگو، صفحه نمایش و    
در صفحه کلید مدل A500plus مى توان تنظیماتى شامل  تغییر حجم صدا، فعال و غیر فعالسازى صداى 
مربوط به اعالن وضعیت Zone ها، کنتراست صفحه نمایش، روشنایى LED و نور پس زمینه را انجام داد.

1. کد کاربرى را وارد کنید.
2. انتخاب دکمه [1] براى ورود به منوى کاربر.

3. با استفاده از کلیدهاى (    ) و (    )، گزینه "Keypad setup" را انتخاب و سپس (ENT) را فشار دهید.
1-4. تنظیم حجم صداى اسپیکر صفحه کلید.

 Mute – Low) یکى از تنظیمات پیش فرض شامل (CLR) توسط کلید "Speaker Volume" در گزینه
Medium – High –) را انتخاب کنید. 

توجه: انتخاب گزینه Mute (بى صدا) موجب غیر فعال شدن صداى صفحه کلید براى هر گونه ارتباط 
(اعالم رخدادها و موقعیت زون ها) مى شود.

2-4. فعال و غیر فعال سازى صداى صفحه کلید براى اعالم موقعیت زون ها و رخدادها
توسط کلید (CLR) تنظیمات " Zone Audio en" و ”Events audio en" را با انتخاب یکى از گزینه هاى 

YES یا NO مشخص کنید.
با تنظیم در حالت (YES) اعالم صوتى وضعیت Zone ها و رله هاى باز و دیگر رویدادها فعال مى شود.

3-4. تنظیم شدت نور صفحه نمایشگر
4-4. در گزینه "Backlight" توسط کلید (CLR) مقدار نور پس زمینه را تنظیم کنید.

5. کلید (ESC) را براى خروج انتخاب کنید.

    فعال و غیر فعال کردن صداى دکمه هاى صفحه کلید
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. دکمه [1] را براى ورود به منوى کاربر انتخاب کنید.
 (ENT)را انتخاب کرده و سپس "Beep of keys" 3. با استفاده از کلید (    ) منوى صداى بیپ صفحه کلید

را فشار دهید.
4. با استفاده از کلید (CLR) حالت فعال "YES" یا غیر فعال "NO" را انتخاب و سپس دکمه (ENT) را براى 

تایید فشار دهید.
5. کلید (ESC) را براى خروج فشار دهید.

    تست عملکرد زون ها
این تست براى اطمینان از عملکرد صحیح هشدار Zone ها انجام مى شود.

نکته: در دستگاه هاى هشدار سرى Capture، زون ها به 3 روش زیر مى توانند به کنترل پنل مرتبط 
شوند، هر چند مجموع زون هاى متصل شده، باید مطابق ظرفیت کنترل پنل باشد.
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- اتصال به ترمینال هاى فیزیکى بر روى کنترل پنل  
- اتصال به ترمینال هاى صفحه کلید (حداکثر 2 زون)

- اتصال به ترمینال هاى ماژول توسعه
هشدار Zone ها با توجه به محیطى که به آن متصل شده اند (کنترل پنل، ماژول توسعه و یا صفحه کلید) 

و شماره ترمینالى که به صورت فیزیکى به آن متصل هستند روى صفحه نمایش قابل مشاهده هستند.

1.  ورود با کد کاربرى
2. انتخاب کلید [1] براى ورود به منوى کاربر.

3. با استفاده از کلید (    ) گزینه "Zones Walk Test" را انتخاب کنید.
4. (ENT) را فشار دهید.

5.  با استفاده از کلید (    ) مى توانید محیط ارتباطى زون هاى مورد نظر را به شکل زیر انتخاب کنید.
Ctr panel: براى تست زون هاى متصل به کنترل پنل

Keypad number: در صورت استفاده از صفحه کلیدهاى متعدد شماره صفحه کلید مورد نظر را وارد 
کنید.

.Satell. add: در صورت استفاده از ماژول هاى توسعه (Satellite board) آدرس (شماره) آن را وارد کنید.
6. با فشردن (ENT) وارد محیط ارتباطى مورد نظر شوید.

کاراکترY (yes) به منزله هشدار Zone است و کاراکتر n (no)  نشان مى دهد که Zone در وضعیت 
هشدار قرار ندارد.

الف) براى خروج از منوى جارى از (CLR) استفاده کنید.
ب) با استفاده از کلیدهاى (    ) و (    ) مى توان نشانگر چشمک زن را بر روى زون مورد نظر قرار داد. 

ج) فشردن [5] موجب فعال یا  غیر فعال شدن حافظه هشدار Zone ها مى شود.
نکته: فعال شدن حافظه هشدار در شرایط تست موجب مى شود که بعد از بسته شدن و رفع وضعیت 

هشدار زون ها،  عالمت به شکل Y همچنان باقى بماند که به منزله تحریک شدن Zone مى باشد.
7. براى خروج (CLR) و (ESC) را فشار دهید.

    تست خروجى هاى سیستم:
این تست بر روى تمام خروجى هاى آالرم در سیستم، اعمال مى شود تا از صحت عملکرد آنها اطمینان 

حاصل شود.
1. ورود کد کاربرى 

2. انتخاب دکمه [1] براى ورود به منوى کاربر 
3. با استفاده از کلیدهاى (    ) و (    )، گزینه "Test outputs" را انتخاب کنید و سپس (ENT) را فشار 

دهید.
4. براى فعالسازى دکمه (ENT) و جهت انصراف (CLR) را فشار دهید.

تمامى سیگنال هاى هشدار اعم از آژیرهاى داخلى و خارجى به مدت 3 ثانیه فعال شده و بطور خودکار 
ریست مى شوند.
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در این فرآیند تست خودکار سیستم نیز اجرا مى شود.
5. کلید (ESC) براى خروج

      مشاهده رویدادهاى حافظه

حافظه رویدادهاى کنترل پنل در هر زمان قابل مشاهده است و صرفا جهت اطالع کاربر مى باشد.
1. کد کاربرى را وارد کنید.

2. با فشاردادن کلید (MEM)، آخرین رویداد همراه با تاریخ و ساعت روى صفحه نمایش ظاهر مى شود.
3. با استفاده از کلید(    ) تمامى رویدادها به ترتیب زمانى معکوس قابل مشاهده خواهند بود.

4. با فشردن دکمه (CLR)، اطالعات بیشتر در مورد شماره تلفنى که ارتباط موفق را برقرار کرده قابل 
دستیابى است.

5. با فشردن دوباره دکمه (CLR) توالى هشدار Zone نمایش داده مى شود.
6. براى خروج کلید (ESC) را بزنید.

Installer فعال کردن گزینه    
با فعال شدن این گزینه، امکان پیکربندى و برنامه ریزى از طریق صفحه کلید، ارتباط مستقیم توسط پورت 

USB یا ارتباط از راه دور بوسیله خط تلفن یا شبکه براى کارشناس نصب (Installer) فراهم مى شود.
1. ورود کد کاربرى 

2. انتخاب دکمه [1] براى ورود به منوى کاربر 
(ENT) و سپس "Enable install" 3. انتخاب گزینه

4. کلید (ESC) براى خروج

(multi-function pushbuttons) دکمه هاى چندمنظوره      

امکان فعال سازى قابلیت هاى وابسته به کلیدهاى چندمنظوره A-B در هر زمان بدون واردکردن کد کاربرى 
به سادگى میسر است. 

قابلیت هاى وابسته به این کلیدها باید توسط کارشناس نصب سیستم در هنگام برنامه ریزى تعریف و به 
صفحه کلید مرتبط شوند.

1. دستور چندمنظوره خود را از طریق کلیدهاى (B -A) وارد کنید و در ادامه کلید (ENT) را فشار دهید.

    کنترل سیستم هشدار از راه دور بوسیله تلفن
RTC (Remote Telephone Control) قابلیتى است که اجازه دسترسى به عملکردهاى کنترل پنل را 

با استفاده از تلفن امکان پذیر مى سازد. 
        نحوه برقرارى تماس تلفنى با سیستم

با شماره تلفنى که روى کنترل پنل نصب است تماس بگیرید. دستگاه به صورت صوتى به شما اعالم مى کند 
که کد کاربرى خود را وارد کنید.

توجه: در صورتى که ”سیستم پاسخگوى خودکار“ به خط تلفن متصل باشد، مى توانید از روش زیر براى ارتباط 
به سیستم استفاده کنید:
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الف) با شماره تلفن تماس بگیرید و اجازه دهید یک بار زنگ بخورد.
ب) تماس را قطع کنید.

ج) بعد از سپرى شدن 8 ثانیه از تماس اول (و حداکثر قبل از سپرى شدن20 ثانیه) مجددا تماس بگیرید.
کنید.  وارد  آهسته  را  کاربرى  کد  کند.  مى  کاربرى  کد  درخواست  از شما  به صورت صوتى  دستگاه  د) 
پیام صوتى دستگاه تایید و یا عدم تایید کد کاربرى را اعالم مى کند. در صورت نیاز، شماره مربوط به 

پارتیشن(Sector) را وارد کنید.
حاال مى توانید عملکردهاى گوناگون را فعال کنید. در نظر داشته باشید قبل از واردکردن هر دستور بعدى، 

منتظر شنیدن دو صداى سیگنال از سمت کنترل پنل بمانید.

DTMF کنترل هاى        
این کنترل ها در واقع سیگنال هاى صوتى مى باشند که با فشردن کلیدهاى دستگاه تلفن، به سمت شماره مقصد 

(در اینجا سیستم هشدار) ارسال مى شوند.

- کلید OFF ZONE  <<< [0]: کلید [ 0 ] براى By-pass کردن Zone ها استفاده مى شود.
مثال: by-pass کردن Zone شماره 2

- دکمه هاى [#][2][0] را به ترتیب از چپ به راست فشار دهید.
- کلید Sector  <<< [1]: براى تغییر پارتیشن، در صورتى که کاربر قابلیت دسترسى به تمام پارتیشن ها 

را داشته باشد.
- کلید MEM  <<< [2]: براى مشاهده رویدادهاى حافظه

- کلید [3] و OFF TEL  <<< [4]: باعث قطع اجبارى ارتباط تلفنى مى شود.

- کلید OFF  <<< [5]: خاموش کردن کنترل پنل

- کلید O.C  <<< [6]: اجازه کنترل خروجى هاى (Open Collector) را مى دهد.

مثال: براى فعال کردن خروجى (O.C) شماره 2، کلیدهاى [#] [2] [6] را به ترتیب از چپ به راست فشار 
دهید (روند غیر فعال کردن نیز به همین ترتیب است).

- کلید TEST  <<< [7]: اطالعاتى در مورد وضعیت کلى کنترل پنل
- کلید ON  <<< [9]: کنترل پنل در وضعیت on (ON mode) فعال مى شود.

- کلید [#] >>>  ENTER: براى تایید اطالعات وارد شده 
- کلید [*] >>>  STOP: براى قطع یک عملکرد (به عنوان مثال: لیست حافظه رویدادها)

        قطع یک ارتباط:
با فشردن کلید [3] (در صورتى که گزینه "Comm.Break" در پروفایل کاربر فعال باشد) امکان قطع کل 

چرخه تماس هاى صوتى (VOCAL calls) وجود دارد.
با فشردن کلید [4] (همیشه فعال) تنها امکان قطع تماس هاى تلفنى شماره هاى مطابق با شماره هاى 

استفاده شده در پروفایل کاربر، وجود دارد.
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        فعالسازى RTC بعد از یک ارتباط تلفنى
بعد از دریافت یک تماس و اتمام پیام صوتى، پس از شنیدن دو سیگنال صوتى مى توان با فشردن کلید 
[7] فرآیند RTC را فعال کرد و مدیریت سیستم را مطابق با روش باال (کنترل از راه دور از طریق تلفن) 

انجام داد.
توجه:

- این عملکرد فقط زمانى امکان پذیر است که enables RTC در پروفایل کاربر فعال شده باشد.
- چنانچه "Comm.Break" در پروفایل کاربر فعال باشد، قابلیت بالك کردن کل تماس هاى صوتى نیز 

وجود دارد.
        مدیریت پیامک هاى (SMS) ورودى و خروجى 

کنترل پنل توانایى ارسال پیام هاى مشخص با توجه به رویدادهاى رخ داده را دارد. این پیام ها مى توانند 
پیام هاى فنى (technical) یا پیغام هاى هشدار (Alarm messages) باشند. 

- پیــام هــاى فنــى در شــرایط کارکــرد غیــر عــادى سیســتم، ماننــد عملکــرد نامناســب تغذیــه الکتریکى 
و ضعــف باتــرى، بصــورت اتوماتیــک) در زمــان برقــرارى تمــاس ارســال مــى شــوند و شــامل مجموعه اى 

از پیام هاى از قبل ضبط شده مى باشند. 
- پیغام هاى هشدار، مربوط به سیگنال هاى ورودى Zone ها هستند که در شرایط Alarm زون ها، بازیابى 

زون ها و یا حذف زون ارسال مى شوند. 
از طریق پیامک کدگذارى شده مى توان براى اجراى دستورى از راه دور، درخواستى را به کنترل پنل 

ارسال کرد.
توجه: پیامک هاى ورودى تنها با شرایط زیر اجرا مى شوند:
- شماره تلفن ارسال کننده پیام، مربوط به یک کاربر باشد. 

- متن ارسالى صحیح باشد.

با توجه به شماره ارسال کننده پیام، اعتبارسنجى بصورت اتوماتیک انجام مى شود و RTC براى کاربر مورد 
نظر فعال مى گردد.

همچنین با رعایت موارد زیر، مى توان در انتهاى پیام، دستورات بیشترى قرار داد:
- بیشتر از 46 کارکتر نباشد.

- دستورات بوسیله # جدا شده باشند.

- هر دستور با کاراکتر # شروع و با همین کاراکتر تمام شود.



22

الف) با شماره تلفن تماس بگیرید و اجازه دهید یک بار زنگ بخورد.
ب) تماس را قطع کنید.

ج) بعد از سپرى شدن 8 ثانیه از تماس اول (و حداکثر قبل از سپرى شدن20 ثانیه) مجددا تماس بگیرید.
کنید.  وارد  آهسته  را  کاربرى  کد  کند.  مى  کاربرى  کد  درخواست  از شما  به صورت صوتى  دستگاه  د) 
پیام صوتى دستگاه تایید و یا عدم تایید کد کاربرى را اعالم مى کند. در صورت نیاز، شماره مربوط به 

پارتیشن(Sector) را وارد کنید.
حاال مى توانید عملکردهاى گوناگون را فعال کنید. در نظر داشته باشید قبل از واردکردن هر دستور بعدى، 

منتظر شنیدن دو صداى سیگنال از سمت کنترل پنل بمانید.

DTMF کنترل هاى        
این کنترل ها در واقع سیگنال هاى صوتى مى باشند که با فشردن کلیدهاى دستگاه تلفن، به سمت شماره مقصد 

(در اینجا سیستم هشدار) ارسال مى شوند.

- کلید OFF ZONE  <<< [0]: کلید [ 0 ] براى By-pass کردن Zone ها استفاده مى شود.
مثال: by-pass کردن Zone شماره 2

- دکمه هاى [#][2][0] را به ترتیب از چپ به راست فشار دهید.
- کلید Sector  <<< [1]: براى تغییر پارتیشن، در صورتى که کاربر قابلیت دسترسى به تمام پارتیشن ها 

را داشته باشد.
- کلید MEM  <<< [2]: براى مشاهده رویدادهاى حافظه

- کلید [3] و OFF TEL  <<< [4]: باعث قطع اجبارى ارتباط تلفنى مى شود.

- کلید OFF  <<< [5]: خاموش کردن کنترل پنل

- کلید O.C  <<< [6]: اجازه کنترل خروجى هاى (Open Collector) را مى دهد.

مثال: براى فعال کردن خروجى (O.C) شماره 2، کلیدهاى [#] [2] [6] را به ترتیب از چپ به راست فشار 
دهید (روند غیر فعال کردن نیز به همین ترتیب است).

- کلید TEST  <<< [7]: اطالعاتى در مورد وضعیت کلى کنترل پنل
- کلید ON  <<< [9]: کنترل پنل در وضعیت on (ON mode) فعال مى شود.

- کلید [#] >>>  ENTER: براى تایید اطالعات وارد شده 
- کلید [*] >>>  STOP: براى قطع یک عملکرد (به عنوان مثال: لیست حافظه رویدادها)

        قطع یک ارتباط:
با فشردن کلید [3] (در صورتى که گزینه "Comm.Break" در پروفایل کاربر فعال باشد) امکان قطع کل 

چرخه تماس هاى صوتى (VOCAL calls) وجود دارد.
با فشردن کلید [4] (همیشه فعال) تنها امکان قطع تماس هاى تلفنى شماره هاى مطابق با شماره هاى 

استفاده شده در پروفایل کاربر، وجود دارد.

(SMS) جدول لیست دستورهاى پیامک

مثال زیر، نمونه یک دستور با توالى صحیح مى باشد.
#excl 12#excl 15#arm on 2#zones state# 

نکته: فاصله اضافى حذف خواهد شد.

(O.C) فعال سازى خروجى

(O.C) غیر فعال سازى خروجى

مسلح کردن کنترل پنل

غیر مسلح کردن کنترل پنل

حذف Zone از مدار

ورود Zone به مدار

درخواست وضعیت پارتیشن

درخواست وضعیت پارتیشن ها

Zone درخواست وضعیت

باز/ تمپر/ حذف/ نظارت

درخواست وضعیت Zone ها

درخواست وضعیت خروجى

درخواست وضعیت خروجى ها

درخواست وضعیت سیستم

موارد غیر عادى فنى

انسداد تماس ها

#act number_oc#

#deact number_oc#

#act [on|ho|pe] sector#

#sp sector#

#excl number_zone#

#incl number_zone#

#state sector N#

#sectors state#

#zones state#

#state output N#

#outputs state#

#stop#

act 13#

deact 13#

arm ho 2#

sp 2#

excl 12#

incl 12#

state sector 2#

#sectors state#

#zones state#

state output 5#

#outputs state#

#stop#

متن مثال نوع

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#state zone N#

#system state#

state zone 2#

#system state#
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