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۲۵

یــک بیــپ بلنــد پخــش شــده و ســپس تمــام چراغ هــای نشــانگر مجــددا دو مرتبــه چشــمک میزننــد. در 

ــان  ــه زم ــی ک ــن معن ــردد. بدی ــه برمی گ ــات کارخان ــه تنظیم ــود و ب ــت می ش ــتگاه ریس ــورت دس ــن ص ای

تاخیــر بــه مقــدار ۰ ثانیــه و رمــز عبــور کاربــر اصلــی بــه   تغییــر می کنــد و رمــز عبــور ســایر کاربــران 

حــذف خواهــد شــد. همچنیــن تنظیمــات صــدا و نــور پس زمینــه نیــز بــه مقــدار اولیــه (تنظیمــات مربــوط 

بــه عــدد ۱) بــاز خواهــد گشــت.

۴

مقدمه
معرفی قابلیت دستگاه

•    مســلح (ARM)، غیر مســلح (DISARM) و نیمه مســلح (H-ARM) کردن دزدگیر
•    اســتفاده همزمان از کیپد و ریموت جهت کنترل دســتگاه دزدگیر

•    اتصال چشــم تاخیری به کیپد
•    نمایــش وضعیــت کنونــی دســتگاه دزدگیــر در صفحــه اصلــی شــامل وضعیــت مســلح بــودن، قطــع و 
وصــل بــودن بــرق و خــط تلفــن، بــاز یــا بســته بــودن زونهــای اصلــی دســتگاه و ســریالی و روشــن یــا خامــوش 

ــا ــودن خروجی ه ب
•    تعریــف ۱۰ کاربــر بــا رمــز عبــور مجــزا بــا قابلیــت تغییــر رمز عبــور (۱ کاربــر اصلــی و ۹ کاربر غیــر اصلی)

•    تنظیــم یا تغییر زمان تأخیر
•    تغییــر وضعیت خروجی ها

•    تنظیــم رمز عبور بــرای تغییر وضعیت خروجی ها
•    تغییــر نــوع خروجی ها به خروجی لحظه ای یا دائمی

•    تنظیمــات نــور پس زمینه و تنظیمات صدا
•    مشــاهده میزان آنتن دهی ســیم کارت دستگاه دزدگیر



۵

نکات مھم

۱- رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دســتگاه   می باشــد.

۲- مهم ترین قسمت در نصب کیپد، معرفی آن بر روی دزدگیر می باشد.

(خالصــه مراحــل:۱- مشــاهده کــد پنــج رقمــی کیپــد بــا نگــه داشــتن کلیــد  ؛ ۲- وارد کــردن ایــن کــد 

9  دســتگاه) بــه دســتگاه دزدگیــر بــا فشــردن کلیــد  

۳- زون ۲ دزدگیــر و زون کیپــد، زون هــای تأخیــری می باشــد. در صــورت اســتفاده از زون کیپــد بــه عنوان 

زون تأخیــری، جامپــر مربــوط بــه آن (در پاییــن ترمینــال زون کیپــد) را برداریــد؛ در غیــر ایــن صــورت اگــر 

از زون ۲ دزدگیــر بــه عنــوان زون تأخیــری اســتفاده گــردد، نیــازی بــه برداشــتن جامپــر کیپــد نیســت.

ــن  ــد، ای ــتگاه کیپ ــر دس ــان تأخی ــدت زم ــا م ــی و ی ــر اصل ــور کارب ــز عب ــر دادن رم ــورت تغیی ۴- در ص

ــس.  ــردد و بالعک ــت می گ ــز ثب ــر نی ــه دزدگی ــل ب ــای متص ــایر کیپده ــر و س ــتگاه دزدگی ــر در دس تغیی

۵- فقــط کاربــر اصلــی (کاربــر ۰) می توانــد مــدت زمــان تأخیــر و رمــز عبــور اصلــی و رمــز عبــور دیگــر 

کاربــران را تغییــر دهــد.

۲۴

تنظیمات نور پس زمینه

ــه ایــن حالــت  ــا وارد شــدن ب ــه ایــن حالــت وارد می شــوید. ب ــا لمــس کلیــد  و نگــه داشــتن آن ب ب

چــراغ نشــانگر مربــوط بــه تعــدادی از اعــداد بــه حالــت چشــمک زن درمی آیــد کــه بــا انتخــاب هــر یــک 

ــد. ــد تغییــر دهی ــور پس زمینــه را می توانی ــت ن ــزان و جه ــا می از آنه

مشاھده میزان آنتن دھی سیم کارت دستگاه

ــا برداشــتن انگشــت از روی  ــرای مشــاهده میــزان آنتن دهــی ســیم کارت، کلیــد  را نگــه داریــد. ب ب

کیپــد میــزان آنتــن دهــی بــا روشــن شــدن تعــدادی از چراغ هــای نشــانگر در قســمت کاراکترهــای رمــز 

ــود. ــش داده می ش ــور نمای عب

ریست کردن تنظیمات کیپد

بعــد از اتصــال تغذیــه بــه کیپــد، بعــد از تاخیــر کوتاهــی تمــام چراغ هــای نشــانگر کیپــد دوبــار خامــوش 

روشــن می شــوند. اگــر بعــد از خامــوش شــدن آنهــا کلیــد   را بــرای مــدت ۲ ثانیــه نگــه داریــد، ابتــدا 



۲۳

* نکتــه: تنهــا اعــداد بیــن ۰ تــا ۱۲۰ ثانیــه  را بــه عنــوان زمــان تأخیــر می تــوان وارد نمــود. در غیــر 
 بلنــد صحیــح نبــودن عــدد وارده را اعــالم می کنــد.

َ
ــا یــک بیــپ نســبتا ایــن صــورت کیپــد ب

* نکتــه: مــدت زمــان تأخیــر در حالــت پیش فــرض ۰ ثانیــه اســت بــه معنــی آن کــه هیچ گونــه 
نمی باشــد.  ۲ زون  روی  تأخیــری 

تنظیمات صدا

با لمس کلید   و نگه داشتن آن به این حالت وارد می شوید. با وارد شدن به این حالت اعداد ۱ تا ۳ به 

حالت چشمک زن در می آیند و عدد مربوط به تنظیمات فعلی صدا با سرعت بیشتری چشمک می زند. با 

انتخاب هر یک از اعداد می توانید تنظیمات صدا را تغییر دهید. تنظیمات مربوط به هر عدد در زیر نشان 

داده شده است.

۱-تمام صداها فعال می باشند.

۲- فقط صدای بیپ هنگام لمس کیپد غیرفعال می باشند. 

۳- تمام صداها غیر فعال می باشند.

۶

۶- رمــز عبــور کاربــر اصلــی همــان رمــز عبــور دســتگاه دزدگیــر می باشــد. بــرای یکــی شــدن ایــن دو 

ــا کیپــد  ــار توســط دســتگاه ی ــد یکب رمــز، بعــد از شــناخته شــدن کیپــد روی دزدگیــر، رمــز عبــور بای

تغییــر یابــد.

۷- ســیم مربــوط بــه ترمینــال B بــه رنــگ ســفید و ســیم مربــوط بــه ترمنیــال A بــه رنــگ ســبز 

. شــد می با

۸-بــرای بســتن درب جعبــه کیپــد ابتــدا پیــن هــای بــاالی کیپــد را جــا بزنیــد و ســپس بــا فشــار پیــن هــای 

پاییــن جعبــه را جــا بزنیــد. امــا بــرای بــاز کــردن درب جعبــه کیپــد ابتــدا بــا جســمی باریــک پیــن هــای بــاال 

را آزاد نمــوده و ســپس قســمت روی کیپــد را از جــا بیــرون آوریــد.



۷

راھنمای سریع کیپد
* توجــه: دکمــه هــای کیپــد را بــه مــدت ۳ ثانیــه نگــه داشــته تــا بــه منــوی مربوطــه کــه در زیــر بــه آن 

اشــاره شــده اســت وارد شــوید.

(ARM) مسلح کردن لمس کردن۱

نگه داشتن۲

نگه داشتن

نگه داشتن

لمس کردن

نگه داشتن

نگه داشتن

نگه داشتن

لمس کردن

(DISARM) غیرمسلح کردن

تغییر وضعیت خروجی ها

(H-ARM) نیمه مسلح کردن

تغییر رمز عبور کاربران

مشاهده کد ارتباط سریال

مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دزدگیر

بازگشت به منوی قبل/ لغو تنظیمات در حال انجام

۱- لمس کردن: فشار دادن دکمه برای یک لحظه
۲- نگه داشتن: فشار دادن دکمه برای چند ثانیه

تنظیم مدت زمان تأخیر

9

۲۲

اســت، کافــی اســت رونــد بــاال را انجــام داده بــا ایــن تفــاوت کــه در مرحلــه وارد کــردن رمــز عبــور جدیــد و 

مرحلــه تکــرار رمــز عبــور جدیــد، بــدون وارد کــردن عــددی تنهــا کلیــد   را بزنیــد.

تنظیم مدت زمان تأخیر
تأخیر مدت زمانی اســت که به شــخص فرصت می دهد از محیط خارج یا به محیط وارد شــود.

* توجــه:  فقــط با  وارد کردن رمز کاربر اصلــی می توان مدت زمان تأخیر را تغییر داد. 
ــا  ــر وارد می شــوید. ب ــان تأخی ــر مــدت زم ــت تغیی ــتن آن بــه حال ــه داش ــس کلیــد  و نگ بــا لم

ــا اســتفاده از اعــداد نمایــش داده می شــود و  ــن حالــت ابتــدا زمــان تأخیــر فعلــی ب ــه ای وارد شــدن ب

ســپس اولیــن کاراکتــر مربــوط بــه کاراکترهــای رمــز عبــور بــه حالــت چشــمک زن درمی آیــد. اکنــون 

ــام  ــد    پی ــا زدن کلی ــود. ب ــد وارد نم ــداد کیپ ــتفاده از اع ــا اس ــوان ب ــد را می ت ــر جدی ــان تأخی زم

ــدا دو  ــتگاه ابت ــخ از دس ــت پاس ــورت دریاف ــود. در ص ــال می ش ــتگاه ارس ــه دس ــر ب ــان تأخی ــر زم تغیی

ــش داده  ــداد نمای ــتفاده از اع ــا اس ــده ب ــم ش ــر تنظی ــان تأخی ــپس زم ــده و س ــش ش ــی پخ بیــپ متوال

 بلنــد موفقیــت آمیــز نبــودن تغییــر زمــان 
َ
می شــود. در غیــر ایــن صــورت کیپــد بــا یــک بیــپ نســبتا

ــد. ــالم می کن ــر را اع تأخی



۲۱

۳- زدن کلیــد  بــرای بازگشــت بــه مرحلــه ۱ یــا زدن کلیــد    بــرای تاییــد کاربــر انتخــاب شــده 

و رفتــن بــه مرحلــه بعــد  چشــمک زن شــدن اولیــن کاراکتــر رمــز عبــور بــرای وارد کــردن رمــز عبــور 

جدیــد

۴- بعــد از وارد کــردن رمــز عبــور، زدن کلیــد  بــرای حــذف رقــم اشــتباه وارد شــده یــا زدن کلیــد   

بــرای خــروج از تنظیمــات کاربــران یــا زدن کلیــد   بــرای تاییــد رمــز عبــور وارد شــده و رفتــن بــه مرحلــه 

بعــد  چشــمک زن شــدن اولیــن کاراکتــر رمــز عبــور بــرای وارد کــردن مجــدد رمــز عبــور جدیــد.

۵- بعــد از وارد کــردن رمــز عبــور، زدن کلیــد حــذف بــرای حــذف رقــم اشــتباه وارد شــده یــا زدن کلیــد 

 بــرای خــروج از تنظیمــات کاربــران یــا زدن کلیــد   بــرای تاییــد رمــز عبــور وارد شــده و شــروع 

بــه اعمــال تغییــرات  پخــش دو بیــپ متوالــی بــرای بیــان موفقیت آمیــز بــودن عملیــات تغییــر رمــز 

عبــور و ســپس نمایــش کاربــر انتخــاب شــده و رمــز عبــور جدیــد تنظیــم شــده (ابتــدا شــماره کاربــر بــه 

صــورت چشــمک زن تنــد و ســپس ارقــام رمــز عبــور بــه ترتیــب) و بازگشــت بــه حالــت عــادی

* توجه: تنها کاربر اصلی قادر به تغییر یا اختصاص رمز عبور به سایر کاربران می باشد.
* نکتــه: بــرای حــدف رمــز عبــور کاربــران غیــر اصلــی کــه قبــال رمــز عبــور بــه آنهــا اختصــاص داده شــده 

۸

بخش اول
    نحوه نصب و سیم بندی دستگاه
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معرفی سیم ھا

برق ورودی (12V) ”قرمز و مشکی“:

 به ترمینال باتری دزدگیر وصل کنید.
ً
با دقت در رعایت جهت سیم، این سیم ها را ترجیحا

سیم RS485 (جھت اتصال به دزدگیر) ”سفید و سبز“:

با دقت در رعایت جهت سیم ها، A و B را در دو دستگاه به هم متصل نمایید. ارتباط این دو دستگاه از 

طریق پروتکل RS485 می باشد و به صورت دوطرفه عمل می کند.

سیم زون ”نارنجی و زرد“:

ایــن ســیم جهــت اتصــال چشــم تأخیــری مــی باشــد. کیپــد بایــد در مکانــی نصــب شــود کــه مابیــن درب 

ورودی تــا رســیدن شــخص بــه کیپــد تنهــا چشــم تأخیــری عمــل کنــد. در صورتــی کــه چشــم دیگــری عمــل 

کنــد، دزدگیــر همــان لحظــه شــروع بــه آالرم و آژیــر زدن مــی کنــد.

* توجــه: اگــر از زون کیپــد بــه عنــوان زون تأخیــری اســتفاده مــی نماییــد، جامپــر مربــوط بــه آن را برداریــد 
و اگــر از زون ۲ دزدگیــر بــه عنــوان زون تأخیــری اســتفاده مــی نماییــد، نیــازی بــه برداشــتن جامپــر نیســت.

۲۰

ــن  ــتن ای ــه داش ــار نگ ــا هرب ــد. ب ــه داری ــد  را نگ ــت کلی ــی اس ــا کاف ــم تنه ــن تنظی ــر ای ــرای تغیی ب

کلیــد، نــوع چشــمک زدن آن نیــز تغییــر می کنــد کــه نشــان دهنــده تغییــر نــوع رمــز عبــور بــرای تغییــر 

وضعیــت خروجی هــا می باشــد.

تغییر رمز عبور کاربران

بــا لمــس کلیــد  و نگــه داشــتن آن بــه ایــن حالــت وارد می شــوید. در ایــن حالــت اولین چراغ نشــانگر 

کاراکترهــای رمزعبــور بــه حالــت چشــمک زن درمی آیــد کــه بیــان کننــده ایــن اســت کــه بــرای وارد شــدن 

بــه قســمت تنظیمــات کاربــران ابتــدا بایــد رمــز عبــور کاربــر اصلــی را وارد کنیــد. بــا وارد کــردن رمــز عبــور 

صحیــح و طــی نمــودن مراحــل زیــر می توانیــد رمــز عبــور کاربــر مــورد نظــر را تغییــر دهیــد:

۱- واردن نمــودن رمــز عبــور صحیــح   چشــمک زن شــدن چــراغ نشــانگر مربــوط بــه اعــداد   تــا 

 و عــدد   بــرای انتخــاب ۹ کاربــر غیــر اصلــی و کاربــر اصلــی (عــدد  )

۲- انتخــاب کاربــر مــورد نظــر بــا لمــس کلیــد مربوطــه  چشــمک زن شــدن چــراغ نشــانگر مربــوط بــه 

کاربــر انتخــاب شــده و خامــوش شــدن ســایر چراغ هــای نشــانگر
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کــه بــه منزلــه تغییــر نــوع خروجــی می باشــد. بعــد از تغییــر نــوع تمامــی خروجی هــای مــورد نظــر، بــا زدن 

کلیــد   می تــوان تنظیمــات انجــام شــده را ذخیــره نمــود و بــه حالــت تغییــر وضعیــت خروجی هــا 

خامــوش مــی گــردد). و یــا در صــورت انصــراف بــا زدن کلیــد  بازگشــت (چــراغ نشــانگر مربــوط بــه کلیــد 

  می تــوان بــدون ذخیــره شــدن تنظیمــات انجــام شــده بــه حالت تغییــر وضعیــت  خروجی ها بازگشــت.

تعیین رمز عبور برای خروجی ھا  

ــد. امــا در  ــور نمی باش ــز عب ــه رم ــازی ب ــا نی ــت خروجی ه ــر وضعی ــرای تغیی ــرض ب ــت پیــش ف در حال

صــورت تمایــل می تــوان بــرای ورود بــه آن از رمــز عبــور کاربــر اصلــی یــا ســایر کاربــران اســتفاده نمــود. 

ــا نگــه داشــتن کلیــد   وارد حالــت تغییــر وضعیــت خروجی هــا شــوید. در  ــرای ایــن امــر ابتــدا ب ب

ایــن حالــت وضعیــت چــراغ نشــانگر مربــوط بــه عــدد ۰، تنظیمــات فعلــی را نمایــش می دهــد:

خاموش بودن این چراغ نشانگر: عدم نیاز به رمز عبور

چشمک زن بودن کند: نیاز به رمز عبور کاربر اصلی برای تغییر وضعیت خروجی ها

چشــمک زن بودن ســریع: نیاز به رمز عبور کاربر اصلی و همچنین ســایر ۹ کاربر غیر اصلی در صورت وجود.
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سیم TAMPER ”رنگ بنفش“
ایــن ســیم جهــت اتصــال بــه زون ۴ (حالــت ۲۴ ســاعته بایــد فعــال گــردد) دزدگیــر می باشــد. در صــورت بــاز 

شــدن درب کیپــد هنــگام غیــر مســلح بــودن دزدگیــر، دســتگاه شــروع بــه آالرم می کنــد.

نحوه معرفی کیپد روی دزدگیر

به دو صورت می توان کیپد را روی دزدگیر معرفی کرد: روش خودکار و روش دستی.

روش خودکار:

بعد از اتصال کیپد به دزدگیر (ترمینال 12V و ترمینال ارتباط سریال)، برق یا باطری دزدگیر را وصل نمایید تا 

دزدگیر و کیپد هردو روشن شوند. سپس دزدگیر به صورت اتوماتیک کیپد را شناسایی و ذخیره می کند. در 

این صورت بر روی دزدگیر کد کیپد نمایش داده شده و ملودی مربوطه پخش می گردد. در صورتی که به هر 

دلیلی کیپد به دزدگیر معرفی نشده باشد، می توان به صورت دستی این کار را انجام داد. 

روش دستی:

9 بــر روی دســتگاه  بــرای معرفــی کیپــد روی دزدگیــر بــه صــورت دســتی می بایســت بعــد از زدن کلیــد  
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دزدگیر،کــد ۵ رقمــی کیپــد را در دزدگیــر وارد نماییــد.

* توجــه: بالفاصلــه بعــد از معرفــی شــدن کیپــد روی دزدگیــر، وضعیــت دزدگیــر شــامل: مســلح یــا غیــر 
مســلح بــودن، قطــع یــا وصــل بــودن بــرق و خــط تلفــن، روشــن یــا خامــوش بــودن خروجی هــا، تحریــک یــا 

عــدم تحریــک زون هــا و ... روی نشــانگرهای کیپــد نمایــش داده می شــود. در غیــر ایــن صــورت کیپــد بــر 

روی دزدگیــر معرفــی نشــده اســت. 

ــا اســتفاده از چراغ هــای  * نکتــه: بــرای مشــاهده کــد ۵ رقمــی کیپــد، کلیــد  را نگــه داریــد. کیپــد ب
نشــانگر مربــوط بــه اعــداد، کــد ۵ رقمــی را بــه شــما نشــان می دهــد. عــالوه بــر ایــن کــد ۵ رقمــی کیپــد از 

برچســب درج شــده بــر روی بــرد دســتگاه نیــر قابــل مشــاهده می باشــد.

* نکتــه: هــر دســتگاه  دزدگیــر بــا توجه بــه مدل آن قابلیــت اتصال یــک، دو و یــا بیــش از دو (A800)کیپــد را دارد.
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توجــه بــه وضعیــت تغییــر یافتــه خروجــی، بــه حالــت روشــن یــا خامــوش درمی آیــد و بــا دو بیــپ متوالــی 

ــا یــک  ــن صــورت کیپــد ب ــد. در غیــر ای ــی را اعــالم می کن موفقیت آمیــز بــودن تغییــر وضعیــت خروج

 بلنــد غیرموفقیت آمیــز بــودن تغییــر وضعیــت خروجــی را اعــالم می کنــد.
َ
بیــپ نســبتا

برای خروج از حالت تغییر وضعیت خروجی ها کلید  را بزنید.

در صورت نیاز به رمز عبور، با وارد کردن رمز عبور صحیح می توان به این حالت وارد شد.

تعیین نوع خروجی ھا
ــار  ــا هرب ــوع دائمــی ب ــوع لحظــه ای. ن ــی و ن ــوع دائم ــم می باشــد: ن ــل تنظی ــوع قاب ــه دو ن ــی ب هــر خروج

ــه  ــدت دو ثانی ــه م ــا ب ــوع لحظــه ای تنه ــا ن ــد؛ ام ــوش درمی آی ــا خام ــن ی ــت روش ــه حال ــت ب تغییــر وضعی

روشــن مانــده و ســپس خامــوش می گــردد. بــرای تعییــن نــوع هــر خروجــی ابتــدا بــا نگــه داشــتن کلیــد  

می تــوان وارد حالــت   بایــد وارد حالــت تغییــر وضعیــت خروجی هــا شــد. ســپس بــا زدن کلیــد 

تغییــر نــوع خروجی هــا شــد. در ایــن حالــت شــماره های ۱ تــا ۴، بــا توجــه بــه نــوع تنظیــم شــده از قبــل 

بــه کنــدی و یــا ســریع چشــمک  می زننــد و کلیــد   نیــز بــه حالــت چشــمک زن ســریع تغییــر حالــت 

می دهــد. اگــر کلیــد مربــوط بــه هــر خروجــی را نگــه داریــم، وضعیــت چشــمک زدن آن تغییــر خواهــد کرد 
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ــا رمــز عبــور مختــص بــه خــود قــادر بــه تغییــر وضعیــت  توجــه: تمامــی کاربــران (اصلــی و غیــر اصلــی) ب

دزدگیــر (مســلح، غیــر مســلح و نیمــه مســلح) میباشــند.

 تغییر وضعیت خروجی ھا

بــا لمــس کلیــد  و نگــه داشــتن آن میتــوان وارد حالــت تنظیمــات خروجیهــا شــد. در ایــن حالــت 

اگــر بــر اســاس تنظیمــات فعلــی رمــز عبــور خروجی هــا، نیــازی بــه رمــز عبــور نباشــد، چــراغ نشــانگر 

،  و  بــرای تغییــر وضعیــت خروجی هــای ۱ تــا ۴ دســتگاه     ، مربــوط بــه کلیدهــای 

دزدگیــر بــه حالــت چشــمک زن در می آینــد.. چشــمک زدن کنــد بــه معنــی تغییــر وضعیــت دائمــی و 

چشــمک زدن ســریع بــه معنــی تغییــر وضعیــت لحظــه ای می باشــد. همچنیــن چــراغ نشــانگر مربــوط 

بــه عــدد ۰ نیــز بــا توجــه بــه تنظیمــات رمــز عبــور خروجی هــا بــه حالــت خامــوش، چشــمک زن کنــد و یــا 

چشــمک زن تنــد تغییــر وضعیــت می دهــد. بــا زدن هــر کــدام از کلیدهــای ۱ تــا ۴، پیــام تغییــر وضعیــت 

ــه خروجــی انتخــاب شــده  ــوط ب ــه دســتگاه ارســال می  شــود و چــراغ نشــانگر مرب خروجــی مربوطــه ب

بــه حالــت چشــمک زن تنــد در می آیــد. بعــد از دریافــت پاســخ از دســتگاه دزدگیــر، چــراغ نشــانگر بــا 

۱۲

نحوه عملکرد کیپد

ایـن کیپـد نیـز هماننـد کیپـد K810 و کیپـد  T1 بـه صـورت دوطرفه عمل مـی کند. ایـن ارتبـاط از طریق ۴ 

رشـته سـیم ارتباطـی بیـن کیپـد و دزدگیر (۲ سـیم برای تغذیه و ۲ سـیم بـرای تبادل اطالعـات) صورت 

مـی گیـرد و توسـط آن مـی تـوان اقداماتی کـه در ادامه آمده اسـت را انجـام داد.

(عملکرد کیپد)بخش دوم



۱۳

صفحه کلید و نشانگرھا

صفحه کیپد شامل موارد زیر می باشد:

۱۶

عبــور وارد شــده صحیــح نمی باشــد.

* توجــه: بعــد از مســلح کــردن، کاربــر فقــط مــی توانــد در محــدوده ی زون هــای تأخیــری حرکــت کنــد و در 
صــورت تحریــک ســایر زون هــا دســتگاه آالرم خواهــد داد.

غیر مسلح کردن (DISARM): کلید  را لمس کرده و رمز عبور را وارد نمایید. 

نحــوه عملکــرد: پــس از ورود کاربــر بــه ناحیــه چشــم تأخیــری مربــوط بــه کیپــد، کیپــد بــا صــدای بیپ-بیپ 

بــه کاربــر هشــدار مــی دهــد کــه قبــل از اتمــام زمــان تاخیــر، دزدگیــر را غیــر مســلح کنــد.

نکتــه: در حالــت عــادی و بــدون لمــس کلیــد مســلح کــردن و کلیــد غیــر مســلح کــردن، بــا وارد کــردن چهار 

رقــم رمــز عبــور می تــوان وضعیــت مســلح بــودن دســتگاه را تغییــر داد. بدین معنی که اگر دســتگاه مســلح 

باشــد، غیــر مســلح می شــود و بالعکــس. در ایــن حالــت نیــز در صــورت اشــتباه وارد کــردن رمز عبــور، کیپد 

بــا یــک بیــپ نســبتا بلنــد بــه شــما اعــالم می کند کــه رمــز عبــور وارد شــده صحیــح نمی باشــد.

نیمــه مســلح کــردن (H-ARM): ابتــدا کلیــد   را لمــس کــرده و تــا قطــع شــدن صــدای بیــپ نگــه داشــته و 

آن را رهــا کنیــد و ســپس رمــز عبــور را وارد نماییــد. 

در مورد این وضعیت در راهنمای نصب دزدگیر توضیح داده شده است.



۱۵

انتخــاب شــده برداشــته تــا عملیــات مربــوط بــه آن کلیــد انجــام گــردد.

* نکتــه: در تمامــی قســمت هــای کیپــد از کلیــد  برای بازگشــت به موقعیت قبلی اســتفاده می شــود.

نحوه کنترل دستگاه دزدگیر

دستگاه دارای سه حالت مسلح (ARM)، غیر مسلح (DISARM) و نیمه مسلح (H_ARM) است.

 مسلح کردن (ARM): کلید   را لمس کرده و رمز عبور را وارد نمایید. 

نحــوه عملکــرد: پــس از مســلح شــدن، کیپــد بــا صــدای بیپ-بیــپ بــه کاربــر هشــدار مــی دهــد کــه قبــل از 

اتمــام زمــان تاخیــر از محــل خــارج شــود.

هنــگام وارد کــردن رمــز عبــور، نشــانگرهای مربــوط بــه کاراکترهــای رمــز عبــور، تعــداد ارقــام وارد شــده را 

نمایــش می دهنــد. بدیــن نحــو کــه چراغ هــای نشــانگر روشــن ثابــت، رقم هــای وارد شــده و چــراغ نشــانگر 

چشــمک زن، رقــم منتظــر دریافــت را نشــان می دهــد. در صــورت اشــتباه وارد کــردن یــک رقــم، می تــوان آن 

رقــم را بــا کلیــد حــذف (  ) حــدف کــرد.

در صــورت اشــتباه وارد کــردن رمــز عبــور، کیپــد بــا یــک بیــپ نســبتا بلنــد بــه شــما اعــالم می کنــد کــه رمــز 

۱۴

۱- کلید مسلح کردن دستگاه

۲- کلید غیر مسلح کردن دستگاه

۳- وضعیت اتصال برق

۴- وضعیت اتصال خط تلفن

۵- وضعیت اتصال ارتباط سریال

۶- وضعیــت آالرم و آژیــر: چشــمک زدن چــراغ نشــانگر قرمــز در حیــن آژیــر کشــیدن دســتگاه و ثابــت 

بــودن چــراغ نشــانگر در صــورت آالرم بــودن دســتگاه و اتمــام آژیــر کشــیدن

۷- وضعیت خروجی ها

۸- وضعیت زون های سریال

۹- زون های اصلی دستگاه

۱۰- نشانگرهای مربوط به کاراکترهای رمز عبور

ــا چــراغ  ــرای فعــال شــدن آیکــون کوچــک ســمت راســت، کلیــد مــورد نظــر را نگــه داشــته ت * نکتــه: ب
نشــانگر مربــوط بــه آن خامــوش شــود و صــدای بیــپ نیــز قطــع گــردد. ســپس انگشــت خــود را از کلیــد 


