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 مقدمه -1

صنعتی نام گزاری شده است لذا برای اماکن صنعتی مانند کارخانه ها و کارگاه ها تولیدی، اماکن تجاری،  این محصول پنل

زون  32زون سیمی و  8همچنین دارای   می باشد)پارتیشن( منطقه  4فروشگاه ها و بانک ها مناسب است. این پنل دارای 

 افزایش می باشد. زون قابل 120مدار افزایش زون تا توسط  بی سیم می باشد که

 صول:از ویژگی های منحصر به فرد این مح

 منطقه 4دارای  •

  یمیزون س 8و  میس یزون ب 32 یدارا •

 زون 120دارای قابلیت افزایش تا  •

 و ... یریزون تاخ ساعته،24زون  ،یرامونیزون پ آتش، زون •

  یافزار تحت وب و کامال فارس نرم •

 مکارتیس نترنتیکارت و ا میاستفاده از س تیقابل •

 قابلیت استفاده از تلفن ثابت •

 (LAN)از طریق پرت  ADSLقابلیت استفاده از اینترنت  •

 )تا ده کلید سه پل( قابلیت کنترل کلید برق •

 )سناریو( ایجاد وابستگی بین کلید برق و زون ها تیقابل •

 امکیگروه تماس و پ فیتعر •

 ورود و خروج ریتاخ میو تنظ ریمدت زمان آژ میتنظ •

 (یسیو انگل یهر زون به صورت مجزا )فارس ینامگذار •

 مختلف یزون ها یرو میس یب یحسگرها میتنظ تیقابل •

 خیساعت و تار شینما تیقابل •

 IOSو  دیاندرو شنیکیاپل قیازطر ر،یدزدگ چیپک تیریمد •

 / نرم افزار تحت وب لیموبا شنیکی/ اپل امکیخط ثابت تلفن / پ قیدستگاه از طر کنترل •

/ نرم افزار تحت وب / پنل  لیموبا شنیکیاپل قیاز طر ستمیس یدادهایرو تیو رو یریگزارش گ تیقابل •

 یلمس

 برق دیدود، نشت گاز، نشت آب و کل تشخیصحسگر  لیاز قب یجانب زاتیافزودن تجه امکان •

  NOو  NCهر زون به صورت  نییامکان تع  •

، نرم افزار تحت وب و ینترنتیا شنیکیاپل قیبه صورت مجزا از طر موتیحذف و اضافه کردن هر ر امکان •

 یپنل لمس
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 موتیو ر یلمس لپن قیاز طر یحالت اضطرار یساز فعال •

  یراهنما فارس دفترچه •

 نصب دستگاه -2

 بستهمحتویات  -1-2

 عدد1   دستگاه مرکزی ✓

 عدد 1  آمپر 2ولت  15منبع تغذیه  ✓

 عدد 2   آنتن ✓

 

 گیردزد دستگاهنصب نحوه  -2-2

 .را محکم به دیوار پیچ کنید دستگاه مرکزی جعبه ✓

سیگنال وایرلس اختالل انتشار  را نصب می کنید دیوار فلزی یا فضای بسته فلزی نباشد تا در دستگاهدر محلی که  ✓

 ایجاد نشود.

 .متصل نماییدن آکنید و کابل برق را به متصل  باتری را به دستگاه ✓
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 کابل ها تصالانحوه  -3-2

 .مطابق شکل زیر عمل کنیداتصال حسگر های سیمی برای لطفا 

 

 آمپر 3ولت  15آداپتور  •

 آمپر اسفتاده نمایید، همچنین الزم است باتری  7ولت  و  12اسید  –لطفا برای باتری فقط از باتری های سیلد لید  •

 سال تعویض گردد. 5تا  3بین 

 کند. را پشتیبانی میساعت دستگاه  16میلی آمپر ساعت تا  250در صورت استفاده از یک صفحه کلید با مصرف  •

 خطای آژیر را حذف کنید. 2.2K، می توانید با استفاده از یک مقاومت در صورتی که از آژیر استفاده نمی کنید •

 از توان دستگاه بیشتر شود.نباید ولت(   12مجموع توان )صفحه کلید، آژیر، خروجی  •

 میلی آمپر شارژ کند. 350باتری را حداکثر تا  ددستگاه می توان •

 برای ایجاد امکان استفاده از زون های سیمی بیشتر الزم است ماژول توسعه دهنده زون های سیمی نصب گردد.  •
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 :افزایش دهنده زوننصب  -4-2

 

 (Optionبه این پنل متصل می گردد.) Busماژول افزایش دهنده  از طریق اتصال  11حداکثر  •

 نشانگر برق: همیشه روشن است. •

فعال باشد و زون معیوب باشد  چشمک می زند. و در غیر اینصورت  که پارتیشن درصورتینشانگر وضعیت زون:  •

 همیشه روشن است.

 :(Dip Switch)کلید تنظیم

 برای اتصال ماژول های افزایش دهنده الزم است کلید تنظیم را مطابق جدول زیر تنیظیم نمایید. •
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 سیم نصب حسگرهای بی -5-2

 از دفترچه راهنمای حسگر مربوطه استفاده نمایید. حداکثر فاصله حسگربرای نصب حسگرهای بی سیم لطفا  :1نکته 

. لطفا پس از نصب حسگر را تست کنید و مطمئن شوید که درست متر می باشد 150تا دستگاه اصلی در فضای باز  سیم بی

 کند. کار می

 باشدمرکزی بیش از میزان یاد شده دستگاه بی سیم از  حسگرفاصله هنگامی که  عملکرد تقویت کننده بی سیم: :2نکته

و حسگر برقرار نمی شود، برای رفع این  مرکزی بین دستگاه ارتباطحسگر وجود داشته باشد، و  دستگاهبین مانعی یا و 

 بی سیم استفاده نمائید.  (repeater)توانید از تقویت کننده شما می مشکل، 

 

 کنترل دستگاه -3

 کنترل از طریق صفحه کلید ) کی پد( -1-3
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 لطفا برای انجام تنطیمات از طریقه کی پد طبق دستورات زیر عمل کنید.

 تغییر رمز مدیر #رمز مدیر جدید0###*012345

 تغییر رمز کاربر #رمز جدید کاربر#شماره کاربر0##3#*012345

012345*0# ##2  1> Disable, 2> Enable#  تنظیمDHCP 

012345*0#2#2# IP تنظیم آی پی #آدرس 

012345*0#2#3#Gateway تنظیم  #آدرسGateway 

012345*0#2#4# Sub net تنظیم  #آدرسSub net 

012345*0#2#5# DNS آدرس سرور   DNSتنظیم سرور  #

 تنظیم شماره تلفن اول #شماره تلفن0#4##*012345

 تنظیم شماره تلفن دوم #شماره تلفن0#4#2#*012345

 شماره تلفن سومتنظیم  #شماره تلفن0#4#3#*012345

 تنظیم شماره تلفن چهارم #شماره تلفن0#4#4#*012345

012345*0#4#5# تعداد دفعات شماره گیری   تنظیم تعداد دفعات شماره گیری #

 تنظیم تاریخ و ساعت #تنظیم تاریخ و ساعت0#5##*012345

 تنظیم زمان تاخیر ورود #زمان تاخیرورود )ثانیه( 0#5#2#*012345

 تنظیم زمان تاخیر خروج #زمان تاخیر خروج )ثانیه( 0#5#3#*012345

 تنظیم مدت زمان آژیر #مدت زمان آژیر)ثانیه(0#5#4#*012345

012345*0#5#5#1>Disable,2>Enable# تنظیم فعالسازی اجباری 

012345*0#5#6#1>Mute,2>Sound# تنظیم فعالسازی آژیر زون اضطراری 

012345*0#5#7# زمان)دقیقه(تنظیم   تنظیم زمان گزارش دادن قطعی برق دستگاه #

012345*0#5#8#1>Disable,2>Enable# تنطیم هشدار باز بودن درب 

 تنظیم بررسی ارتباط با حسگر #تنظیم زمان)ساعت(0#5#9#*012345

(8تا  1شماره ریموت )از 0#6###*012345  افزودن ریموت جدید #تحریک ریموت# 

012345*0#6##3# (8تا  1شماره ریموت )از   حذف ریموت ##

012345*0#6#2## (32تا 1)ازحسگر شماره   افزودن حسگر #تحریک حسگر#

012345*0#6#2#3# (32تا  1)از حسگر شماره   حذف حسگر ##
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(4تا  1)ازآژیر شماره  0#6#3##*012345 تایید برای نصب #

 #فشار دادن دکمه تنظیم آژیر#آژیر
 افزودن آژیر بی سیم

012345*0#6#3# #2 (4تا  1)ازآژیر شماره    حذف آژیر بی سیم ##

012345*0#6#4## (32تا  1شماره کلید )از  فشار دادن دکمه #

 # تنظیم کلید برق

 افزودن کلید برق

012345*0#6#4#2# (32تا  1)از  دیشماره کل  حذف آژیر ##

012345*0#7## (128تا 1شماره زون)از  تنظیم نوع زون #نوع زون#

012345*0#7#2# (128تا  1شماره زون)از   تنظیم آژیر زون #نوع آژیر#

012345*0#8## (32تا  1شماره کاربر)از   فعال کردن رمز برای هر منطقه #*انتخاب منطقه#

012345*0#8#2# (8تا  1شماره صفحه کلید)از  انتخاب #

  #*منطقه

 فعال کردن صفحه کلید برای هر منطقه

012345*0#8#3# (8تا  1وت)ازشماره ریم   ریموت برای هر منطقه کردن فعال #*انتخاب منطقه#

012345*0#8#4# (128تا 1از)شماره زون   فعال کردن زون برای هر منطقه #*انتخاب منطقه#

 فعال کردن تلفن برای هر منطقه  #*انتخاب منطقه#شماره تلفن0#8#5#*012345
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 :کنترل از طریق ریموت -2-3

 فعال

از منطقه خارج  "دی دی“کلید فعال در ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید، سیستم فعال می شود. لطفا با شنید صدای 

 دزدگیر با موفقیت فعال شده است. ،شوید

 

 غیرفعال

بعد از  کلید غیر فعال در ریموت را فشار دهید یا رمز کاربر را در صفحه کلید وارد کنید و کلید غیرفعال را فشار دهید.

 دستگاه با موفقیت غیر فعال شده است.  ،"سیستم غیر فعال "و صدای  "دی دی "شنیدن صدای 

 
 فعال در خانه

نمایش آیکون  "سیستم فعال در خانه "ریموت یا صفحه کلید را فشار دهید با شنیدن صدای بر روی کلید فعال در خانه 

  مربوطه در صفحه نمایش سیستم فعال می شود.
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 هشدار اضطراری

بر  " 3 "برای فعال سازی حالت هشدار اضطراری کلید مربوط به هشدار اضطراری بر روی ریموت را فشار دهید و یا کلید

 ثانیه نگه دارید. 3روی دستگاه را 
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 تماس تلفنی  و کنترل از طریق هشدار تلفنیدریافت  -4

 از طریق تلفن تماسکنترل  -1-4

به محض وصل شدن به دستگاه، صدایی  ،کارت دستگاه دزدگیر، دستگاه را کنترل کنید می توانید با گرفتن شماره سیم

 پخش می شود و از شما رمز کاربری را می خواهد.

 
 

 

 دستگاه تماس بگیرید. تلفنبا -1
 

 

 

 
 
 

دستگاه به تلفن  های تماس به صورت -2

 خودکار پاسخ می دهد.

 

 

 

 

 

 

موارد زیر به صورت گویا می -3

 باشد.
 لطفا رمز را وارد کنید

 ) رمز پیش فرض (1234

 منطقه فعال می شود. 1دکمه 

 غیر فعال می شود.منطقه  2دکمه 

 می شود. فعال در خانه منطقه 3دکمه 

 .قطع تماس تلفنی 0دکمه 
  



 

12 

 

 )تماس تلفنی(تلفنی دریافت هشدار  -2-4

)لغو هشدار( یا   1به ترتیب زنگ می زند. اگر دکمه ذخیره دارد، دستگاه به شماره هایی که  ،هنگامی که اتفاقی رخ دهد

 دیگر تماسذخیره شده، با شماره های  ،خودکاربه صورت )غیر فعال کردن دستگاه( را فشار ندهید. دستگاه  4دکمه 

 گیرد.  می

 
 
 
 

 

 

 
دستگاه با شماره هایی که ذخیره  -1

 شده است تماس می گیرد.
 

 

 

 

 

 

 
 کاربر جواب می دهد.-2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

موارد زیر به صورت گویا می -3

 باشد.

 هشدار لغو می شود. 1 دکمه

 رویداد بررسی می شود. 2دکمه 

 فعال می شود دستگاه 3دکمه 

 دستگاه غیر فعال می شود. 4دکمه 

 می شود. دستگاه فعال در خانه 5دکمه 

 آژیر فعال می  شود. 6دکمه 

 شود. می غیرفعالمکالمه  7دکمه 

 .قطع می شودتماس  0دکمه 
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 کنترل دستگاه با پیامک -3-4

#PASSWORD:1234# ARMED AREA X (X=1~4) فعال 

#PASSWORD:1234# DISARM AREA X (X=1~4) غیر فعال 

#PASSWORD:1234# STAY AREA X (X=1~4) فعال در خانه 
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 دستگاه تنظیم -5

لطفا مرورگر اینترنت اکسپلور را باز کنید، و در قسمت آی پی 

 را وارد کنید. 192.168.1.200، آدرس آدرس

 نام کاربری و رمز را وارد کنید.

User name: admin 

Password: 012345 
 

 

 

 

 :وارد صفحه پیشخوان می شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غیر فعال هستند. Emailوتنظیم  RFIDدر صفحه پیشخوان تنظیم  نکته:
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 کنترل دستگاه -1-5

                بر روی آیکون کنترل دستگاه  .کلیک کنید

 :وضعیت منطقه سیستم 5-1-1

ع طالدستگاه، دستگاه ا)پارتیشن( بعد از انتخاب وضعیت منطقه  در این قسمت می توان وضعیت دستگاه را کنترل کرد.

 می دهد که عملیات با موفقیت انجام شد.

 

 :حذف زون سیستم 5-1-2

. شماره زون را وارد کنید، ویکی عدد است 128ثبت شده است، مجموع زون های دستگاه   001-128در اینجا شماره 

 انتخاب کنید. نه های حذف زون یا لغو حذف کردن رایاز گز

 :وضعیت سیستم 5-1-3

 در این قسمت می توان بررسی کرد دستگاه در چه وضعیتی قرار دارد.
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 تنظیم رمز 5-2

 کلیک کنید.          لطفا در صفحه پیشخوان بر روی آیکون تنظیمات رمز 

 رمز ورود وب سایت:تنظیم  5-2-1

بعد از انجام تغییرات بر روی گزینه ذخیره کلیک   می توان استفاده کرد. کاراکتر 8برای تغییر نام کاربری و رمز کاربر تا 

 نام کاربر و رمزکاربر  جدید را وارد کنید، سپس صفحه ریست می شود. الگین ظاهر می شود،. صفحه کنید

 تنظیم رمز ورود مدیر: 5-2-2

عملیات موفق "پیام  روی ذخیره کلیک کنید.رقمی است. رمز جدید را وارد کنید و بر  4رمز مستر  ،رقم است 6رمز مدیر 

 ظاهر می شود، آن را تایید کنید. "آمیز

 :تنظیم رمز عبور کاربر 5-2-3

منطقه را کنترل کرد.  برای مثال،  4تا  1رمز کاربر تعیین کرد. و با هر رمز کار بر  32رقم است. می توان  4رمز کاربر 

 کنترل کرد. 3و منطقه  1منطقه  01می توان تنطیم کرد با رمز  کاربر 

 

 
 

 

 

http://192.168.1.200/password.html
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 :CMSتنظیم  5-3

 کلیک کنید.        روی آیکون 

 تلفن تماس با مرکز دریافت هشدار 5-3-1

با مکث)حالت دوم به صورت پالسی( انجام  را وارد کنید تماس  Pهنگام ثبت شماره تلفن مرکز دریافت هشدار اگر حرف 

هنگام هشدار دستگاه با مرکز دریافت هشدار تماس  مرتبه است. 5 تکرار شماره گیری در حالت پیش فرض می شود.

شماره تلفن در دستگاه باشد شماره گیری  2تکرار می شود. اگر بیشتر از  2و  1می گیرد و این چرخه بین شماره تلفن 

 و... می باشد.2و1به ترتیب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه مرکز دریافت هشدار: 5-3-2

، اطالعات  یریگ بانی. در حالت پشتدیکن میو حالت دو طرفه تنظ یریگ بانیرا در حالت پشت امیحالت ارسال پ دیتوان یم

 یریگ بانیپشت 2آدرس سرور  1سرور  تیشود و در صورت عدم موفق یم یبارگذار 1زنگ هشدار در آدرس اول سرور 

کند ،  یم یرا بارگذار 2و آدرس سرور  1، آدرس سرور  میتنظشود. در حالت دوگانه ، اطالعات زنگ هشدار بعد از  یم

 .دیمجدد کن ی. سپس راه اندازدیکن کیکل رهیذخ یرو

 

 

 

 

 

 

http://192.168.1.200/AlarmCenter.html
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 تنظیم شبکه 4-5

 کلیک کنید. بر روی آیکون تنظیم شبکه          

 

 
 تنظیم نام دستگاه: 5-4-1

 می توان نام دستگاه را تغییر داد. اما مک آدرس غیرقابل تغییر است.

 تنظیم شبکه: 5-4-2

DHCP  پی پیش  کند. آیفعال است و دستگاه به صورت خودکار آی پی دریافت می کند، و آی پی دستگاه تغییر می

است. برای اتصال کاربر به دستگاه نیاز است که آی پی کاربر با دستگاه در یک رنج  192.168.1.200فرض دستگاه 

 .باشد

 پورت وب: 5-4-3

 است. بعد از تغییر در تنطیمات پیش فرض لطفا دستگاه را یکبار ریست کنید. 80در حالت پیش فرض 

 

  

http://192.168.1.200/Network.html
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 تنظیم دستگاه: 5-5

 برروی آیکون تنظیمات دستگاه            کلیک کنید.

 
 گزینه ها دستگاه: 5-5-1

و به صورت تک تک باید تنظیم شود. و همه زون ها را  زون  اعمال می شوداز طریق تنظیم تاخیر ورود: فقط  (1

 می توانید به صورت تاخیری انتخاب کنید.

د مورد استفاده قرار می گیرد و تاخیر خروج: زمانی که کاربر نیاز دارد بعد ازفعال سازی از منطقه خارج بشو (2

 درصورت فعال سازی بر روی همه زون ها اعمال میشود.

 الن هشدار دستگاه آژیر بزند.اعت زمانی که بعد از مدت زمان آژیر زدن: مد (3

هنگامی که کاربر قصد آن را دارد که از طریق تماس تلفنی به دستگاه تعداد بوق تلفن برای اتصال به دستگاه:  (4

 متصل شود، این امکان وجود دارد که پس از یک بوق یا چند بوق این امکان فراهم شود.

 تنظیم است.این قابلیت در این بخش قابل 

برای امنیت باالتر الزم است ارتباط بین حسگر و دستگاه گزارش خارج شدن تجهیزات بی سیم از مدار:  (5

  بررسی شود تا در صورت عدم ارسال سیگنال هشدار دریافت شود. لطفا این تنظیم را حتما فعال نمایید.
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. شهر( می توان هشدار ایجاد کرد)برق برق ورودی دستگاه در صورت قطع ارسال گزارش قطع برق شهر:  (6

دقیقه  99دقیقه تا  1به این منظور الزم است زمان تاخیر در ارسال هشدار را فعال نمایید تا پس از قطع برق از 

 دقیقه است. 30در حالت پیش فرض  تاخیر و سپس هشدار فعال گردد. این زمان

 و غیر فعال شدن دستگاه را مشخص کند.اعالم فعال  بوق فعال سازی/غیر فعال سازی: کاربر می تواند (7

 نوع زنگ خطر اضطراری: آژیر برای هشدار اضطراری را می توان فعال/غیر فعال کرد. (8

گزارش حسگر درب: اگر درب یا پنجره بسته نشده است، اگر این قابلیت فعال بود دستگاه اطالع بدهد. در  (9

 حالت پیش فرض غیر فعال است.

الت اگر دستگاه را فعال شود، اگر حسگری دارای مشکل باشد، آن حسگر از فعال سازی فوری:  در این ح (10

 مدار خارج شده و دستگاه فعال می شود. در حالت پیش فرض غیر فعال است.

 گزارش تمپر تجهیزات بی سیم: در حالت پیش فرض فعال است. (11

ه غیر فعال شود یا هشدار بار هشدار دهد و بعد دستگا 3محدودیت اعالن هشدار زون ها: اگر حسگر بیش از  (12

 مرتبه است. 3از مدار خارج می شود. درحالت پیش فرض لغو شود، حسگر 

 گزارش خط تلفن: در حالت پیش فرض غیر فعال است. (13
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5-5-2 PGM: 

 
بدهد. )در حالت پیش فرض هر  12Vیا  0Vرا برنامه ریزی کرد تا به ما  PGMبرای برخی موارد می توان خروجی 

PGM  به یک منطقه اختصاص داده شده است.( و می توان برای برنامه ریزی خروجی و یکی از گزینه های زیر را

 انتخاب کرد.

 خطا در باتری حذف منطقه خطا در منطقه اعالم خطر منطقه

 خطا در آژیر غیرفعال سازی منطقه حالت خانه فعال ساز ی منطقه

 کنترل رمز قطع برق شهر CMSخطا در  خطا در خط تلفن

 

 مدت زمان فعالیت:

 ثانیه است. 180را می توان تعیین کرد. در حالت پیش فرض  PGMمدت زمان فعالیت 
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 دریافت هشدار توسط کاربر)تنظیم تماس(: 6-5

 بر روی آیکون تنظیم تماس             کلیک کنید. 

 

 
 تلفن تماس: 5-6-1

 در دستگاه ثبت کرد.شماره تلفن می توان  4تا 

  :نمنطقه تلف 5-6-2

 به شماره های اختصاص یافته به مناطق پیام ارسال می شود. می توان هر شماره تلفن را به یک یا چند منطقه اختصاص داد.

 کنترل از طریق تلفن همراه: 5-6-3

 تغییرات مورد نیاز اعمال شود.اطالعات بصورت پیش فرض ثبت شده اند. در صورت نیاز با هماهنگی با بخش پشتیبانی 

QR Code : توسط موبایلQR Code .اسکن کنید 
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 تجهیزات بی سیم: 5-7

 بر روی آیکن تجهیزات بی سیم           کلیک کنید.

 
 ریموت کنترل: 5-7-1 

کنید. کاربر ها کد ریموت را وارد کنید. انتخاب کنید که ریموت در کدام منطقه فعال شود، سپس بر روی ذخیره کلیک 

 می توانند انتخاب کننند ریموت متعلق به کدام منطقه باشد.

 تجهیزات بی سیم: 5-7-2

 کد حسگر را وارد کنید، سپس بر روی ذخیره کلیک کنید.

 سوئیچ بی سیم: 5-7-3

 کد های کلید برق را وارد کنید، سپس بر روی ذخیره کلیک کنید.

 آژیر بی سیم: 5-7-4

متری دستگاه قرار دهید.  3لطفا  برای اضافه  کردن آژیر بی سیم به دستگااه آزیر را در فاصله معرفی آژیر بی سیم: 

کد دهی آژیر بی سیم را فعال کنیدو دکمه  تنطیم آژیر را فشار دهید. آژیر بوق می زند، دکمه تنظیم را رها کنید، آژیر 

 کردن آژیر تست کنید با تحریک دستگاه آژیر به صدا در بیاید. با موفقیت اضافه شده است. لطفا بعد اضافه

 از گزینه های حذف آژیر، آژیر مرد نظر را انتخاب کنید. حذف آژیر:
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 تنظیم زون:  5-8

 بر روی آیکون تنظیمات زون            کلیک کنید. 

 نوع زون:  5-8-1

فعال است. نو ع آژیر را زون در حالت پیش فرض غیر نوع زون مختلف وجود دارد،  10

تعیین کنید، بی صدا باشد یا گزینه های دیگر، در حالت پیش فرض مداوم  است.یک نام 

 برای زون بنویسید. انتخاب کنید زون در کدام منطقه فعال باشد.

 

 ارتباط با کلید برق:

دهدکلید برق روشن/ خاموش شود، می توان کلید برق را به زون های مختلف وابسته کرد تا در زمانی که زون هشدار می 

 و مدت زمان عملکرد کلید برق روشن/ خاموش را می توان تعیین کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه کلید) کی پد(: 5-8-2

 آدرس کی پد را وارد کنید، منطقه  کی پد را تعیین کنید، و ذخیره کنید.

 

 

 

 

 زون وابسته: 5-8-3

تا در صورت تحریک شدن هر دو زون در فاصله یک زمان مشخص دستگاه می توان دو زون را  به یکدیگر وابسته کرد 

 هشدار دهد.
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 زون با سیم: 5-8-4

 است. EOLدر حالت پیش فرض 

EOL:  2.2با استفاده از مقاوتK .می توانید تعیین کنید که نوع هشدار زون مدار باز باشد یا مدار بسته باشد 

N.O.: .در این حالت زون در حالت طبیعی مدار باز است 

N.C. :.در این حالت زون در حالت طبیعی مدار بسته است 

 بعد از تنظیم، بر روی ذخیره کلیک کنید.

 گروه بندی حذف زون: 5-8-5

 می توان زون های مختلف را از مدار خارج کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش رویداد: 5-9

گزارش عملکرد را می توانید مشاهده کنید. در گزارش ها زمان،  800رویداد           کلیک کنید. بر روی آیکون گزارش 

 ، زون، شماره کاربر و نوع هشدار را می توانید مشاهده کنید.منطقه
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 :بروز رسانی 5-10

اول ورژن وب، سخت افزار و نرم به روی آیکون بروزرسانی           کلیک کنید. با ورود به صفحه بروزرسانی در قسمت 

 افزار مشخص گردیده است.

د، و در پنجره باز شده فایل مورد نظر برای آپدیت را یکلیک کن Choose  fileبرای نصب ورژن جدید ابتدا باید بر روی 

عد از پایان نسخه جدید را نصب کنید. تا پایان نصب از صفحه خارج نشوید و ب Submit، و با کلیک بر روی دیانتخاب کن

 نصب نسخه جدید یکبار دستگاه را خاموش کرده و مجددا راه اندازی کنید.

 

 :راه اندازی مجدد دستگاه 5-11

 برروی آیکون            را ه اندازی مجدد دستگاه کلیک کنید.

 

 راه اندازی مجدد: 5-11-1

کلیک  okبر روی اجرای عملیات  کلیک کنید، پیامی برای تایید ادامه عملیات ظاهر می شود در صورت تایید بر روی 

کنید یا عملیات را لغو کنید. در صورت تایید دستگاه شما دوباره راه اندازی می شود و سپس پیام مبنی بر موفقیت در راه 

 اندازی مجدد نمایش داده می شود.
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 بازگردانی به حالت پیش فرض کارخانه: 5-11-2

در قسمت بازگردانی به پیش فرض کارخانه بر روی اجرای عملیات کلیک کنید، یک پیام در صفحه ظاهر می شود و برای 

 در صورت تایید دستگاه شما دوباره راه .کلیک کنید okبر روی تایید ادامه فعالیت نیاز است که رمز مدیر را وارد کنید و 

 اندازی می شود و سپس پیام مبنی بر موفقیت در راه اندازی مجدد نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 پشتیبان گیری و بازیابی: 5-11-3

اگر بخواهید از مجموعه تنظیم ها و تجهیزات متصل شده به دستگاه می توان یک فایل پشتیبان  صدور فایل پشتیبان:

کلیک کنید، فایل پشتیبان در  "صدور فایل"بر روی  "صدور فایل پشتیبان". برای انجام این عملیات در قسمت تهیه کرد

 کامپیوتر شما دانلود می شود.

کلیک کنید، پنجره ای ببا زمی شود  Choose fileدر قسمت بارگزاری فایل پشتیبان  بر روی  بارگزاری فایل پشتیبان:

عملیات  "نظر را انتخاب کنید، و بر روی بار گزاری کلیک کنید. پس از پایان عملیات پیام  توسط این پنجره فایل مورد

 بر روی صفحه ظاهر می شود. "موفقیت آمیز

 

 تنظیم اعالم هشدار: 5-12

 بر روی آیکون تنظیم اعالم هشدار            کلیک کنید.

گزینه گزارش هشدار وجود دارد، می توان هرکدام را به تنهایی تنظیم کنید، تا در  42 گزارش اعالم خطر: 5-12-1

اعالم هشدار و یا خطا در عملکرد، از چه راه هایی اطالع رسانی کند. . نحوه اعالم گزارش ها در حالت پیش فرض صورت 

 د.تعیین شده است، لیست را بررسی کنید و در صورت تغییر بر روی ذخیره کلیک کنی
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وصل می شود. اگر  CMSبه  GPRS. اگر شبکه قطع باشد، از طریق اولویت دستگاه برای ارسال پیام از طریق شبکه است

با اتصال به سیمکارت یا تلفن ثابت ارسال می کند، و  CMSقطع باشد، دستگاه اطالعات را از طریق تلفن  CMSشبکه 

 را انتخاب می کند. PSTNدستگاه برای اولویت ارسال اطالعات 

و راه های ارسال به کاربر انتخاب کند،اگر  شود،سال م عامل ارستکاربر می تواند انتخاب کند که اطالعات به کاربر یا سی

، اگر سرور شبکه قطع شود، اطالعات از طریق فعال می شود و به سیستم عامل وصل می شود GPRSشبکه قطع باشد، 

GSM  یاPSTN دستگاه برای اولویت ارسال راه ارسال می شودبه سرور تلفن هم ،PSTN .عکس را  را انتخاب می کند

 مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMSارسال اطالعات از طریق       

 GSMو  PSTNارسال اطالعات از طریق                 

 GPRS و ETHERNETارسال اطالعات از طریق                 

سرور 

1شبکه  سرور  

2شبکه   
مرکز 

1هشدار   

مرکز 

 1 هشدار

سرور 

 موبایل

 موبایل کاربر

 تلفن

 دستگاه دزدگیر
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 نمایش خطا بر روی صفحه کلید) کی پد(: 5-12-2

می تواند کابل و  پد روش خوبی نیست و کاربردر کی نمایش ، سیمکارت  متصل نباشند، کابل شبکه اگر

سیمکارت را چک کند و خطا را برطرف کند. در حالت پیش فرض، بجز سیمکارت و خط تلفن همه گزارش 

 های در لیست برای نمایش در کی پد فعال هستند.

 تنظیم ساعت و زمان بندی: 5-13

 کلیک کنید.          بر روی آیکون تنطیم ساعت و زمان بندی

 تنظیم ساعت: 5-13-1

درقسمت ساعت دستگاه، زمان و تاریخ دستگاه نمایش داده شده است و در قسمت زمان را  وارد کنید می 

توان ساعت و تاریخ جدید را ثبت کرد و بعد از انجام تنظیمات بر روی ذخیره کلیک کنید، ساعت و تاریخ را 

است  نیشرط ا شیکند ، پ یده ماز توابع حافظه خاموش استفا دستگاه .نیز بر روی صفحه کلید نیز ثبت کنید

 توسط کاربران داده شود. حیزمان صح کی زبانیقبالً در شبکه ثبت شده باشد و به م GSMکه 

 : SNTPتنظیم  5-13-2

 غیر فعال باشد. Daylight saving timeو Automatic Timingبررسی کنید تنظیم 
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 زمان بندی فعال سازی/ غیر فعال سازی: 5-13-3

می تواند هر منطقه ای را انتخاب کند تا در یک زمان معین دستگاه فعال/غیر فعال و یا در حالت وضعیت در خانه  کاربر

 در بیاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه هوشمند: 5-14

 بر روی آیکون خانه هوشمند          کلیک کنید.

 لطفا ابتدا کلید برق را به دستگاه معرفی کنید. •

 نام کلید را تغییر دهند و تنطیم کنند کلید برق در چه زمانی روشن و خاموش شود.کاربر ها می توانند  •
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