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 مشخصات فنی

  حافظه برای دفترچه تلفن 20دارای 

 ماکن در تعداد نامحدودهای حفاطتی ادارای سانترال با قابلیت مانیتور کردن سیستم 

 دارای ساعت و تقویم شمسی و میالدی 

  گزارش ارسالی از دزدگیر به همراه ساعت و تاریخ 200ذخیره و نمایش 

  با پیامک به همراه ساعت و تاریخ شدهانجامعملکرد کنترلی  200ذخیره و نمایش 

  ریموت دزدگیر بتا 10ی برای گذارنامامکان 

  سیم دزدگیر بتاهای باسیم و بیی برای زونگذارنامامکان 

  افزارنرمقابلیت تغییر رمز دستگاه از طریق 

 به نکات زیر توجه داشته باشید: Z7-GSMجهت عملکرد بهتر 

خاموش است داخل  Z7-GSMیطی که شراکارت را قبل از اتصال تغذیه ورودی دستگاه و در لطفاً سیم .1

 کارت قرار دهید.سوکت سیم

 ، غیرفعال نمایید.مورداستفادهکارت را با توجه به اپراتور سیم های تبلیغاتیپیامک .1

ها را حذف نمایید و کارت، لطفاً تمامی آنیمسذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه  در صورت .3

 کارت را خالی کنید.حافظه سیم

سرویس اطالع ، 3941خالی به کنید، با ارسال یک پیامک کارت اعتباری ایرانسل استفاده میچنانچه از سیم .2

 کنید. غیرفعالرا  اعالم باقیمانده شارژو  از هزینه تماس

 دستگاه یاندازراه نصب و نحوه
 

 نصب مراحل .1

 کنید نصب مناسب محل در را دستگاه جعبه. 

 باشد داشته فاصله اطراف، اشیاء با مترسانتی 30 حداقل بایستمی دستگاه. 

 و به کانکتورهای دستگاه ببندید و سیم بندی را طبق  نمایید دستگاه اردو را جانبی تجهیزات هایسیم سر

 .(است شده طراحی بندی سیم راحتیمنظور به کانکتورها این)نقشه انجام دهید 

  جا بزنید.( 1)با توجه به مطالب ذکر شده در بندسیم کارت را 

 .سیم باتری را در این مرحله وصل نکنید 

 کنید وصل نسترا ترمینال به را شهر برق. 

  راه اندازی شود.تا دستگاه  یدصبر کنکمی  تغذیه ورودی،پس از وصل کردن 

ها، تنظیمات دستگاه و ...، پس از مشاهده نام عدم تمایل به مشاهده وضعیت ورودی در صورتتوجه: 

 را فشار دهید. ENTER، کلید افزارنرمشرکت بتا و ورژن 

 نمایید وصل باتری به منفی، به مشکی سیم و مثبت به زقرم سیم جهت، رعایت با را باتری سیم. 

 سوئیچهای باسیم دیپ در صورت استفاده از زون است. بسته سوئیچ، دیپ توسط هازون کلیهتوجه: 

 قرار دهید.  offمربوطه را در حالت 
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 ید.را جا بزن کارتیمس .1

-کارت اعتباری استفاده مییمسکه از یورتدرصید. کن یـــرفعالغ یگوش یکرا در  کارتیمس PIN Codeابتدا 

 .نماییدحاصل  ینانشارژ بودن آن اطم از کنید،

         ید.باز کنبه کمک دستور مقابل را  یدکلقفل صفحه .3

ورود به  رمزییر تغ در صورت .شودیاستفاده م (1234)فرض دستگاه رمز پیشراهنما از دفترچه  یندر اتوجه: 

 کنید. 1234زین منو، رمز جدید را جایگ

  .یدکن ذخیرهرا  شودیکه دستگاه در آن نصب م یشهر ثابت تلفن شمارهیشپ .2

 

ا مراحل زیر رخط ثابت  . برای غیرفعال کردنیستکار ن یناانجام به  یازین کنید،یاگر از خط ثابت استفاده نم

                                                                                    انجام دهید.

 غیرفعال کردن خط ثابت:                                           

توجه داشته  .یدوارد کن 10تا  1در حافظه را ارسال شود  SMSها به آن خواهیدیکه م ییهاتماسشماره  .5

 حافظه برای مدیر دستگاه در نظر گرفته شده است. 1باشید شماره 

 

 :7در حافظه  موردنظرره شماره یذخمثال: 

 

 .یدوارد کن 20تا  11حافظه  در را برقرار شود یها تماس تلفنبا آن خواهیدیکه م ییهاتماسشماره  .6

 

 شماره آن نیز وارد شود. یشپبایست یمشود، اگر شماره تلفن شهری ذخیره میتوجه: 

     12مثال: ذخیره شماره تلفن شهری در حافظه 

   

توان عدد عدد اشتباه در هنگام ذخیره شماره تماس، با استفاده از کلید         میدر صورت وارد کردن ه: توج   

 را حذف و مجدد وارد نمود.

 یامضبط کردن پ .7

 پیام صوتی ضبط نمود. 1توان می Z7-GSMبر روی 

 

 نمایید. از دستور زیر استفاده شدهضبط پس از اتمام ضبط پیام، جهت امتحان کردن پیام

 

 د.ننباش یهثان 15کمتر از  یامپطول  شودیم یهتوص

MEM # 5 4 پیش شماره تلفن ثابت ENTER 

MEM 2 3 4 1 

MEM 5 0 # 

MEM  10تا  1شماره حافظه ENTER  شماره تلفن ENTER 

MEM 7 ENTER 0 9 1 0 2 6 5 1 9 8 7 ENTER 

MEM  20 تا 11شماره حافظه ENTER  شماره تلفن ENTER 

MEM 2 ENTER 0 2 1 6 6 7 4 6 1 0 6 ENTER 1 

 

MESSAGE

M 

ENTER  ثانیه 30ضبط پیام تا ENTER ENTER 

MESSAGE

M 

CHECK ENTER 
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 .یدکن یرهرا ذخ اپراتور مربوطه فرمول کنترل شارژکارت اعتباری، یمسدر صورت استفاده از  .8

  شود. SMSبه دستگاه  یرتوسط مد یرمتن زجهت ذخیره کردن فرمول کنترل شارژ، 

 کنید. SMS به دستگاه لیسیانگرا حتما با اعداد فرمول کنترل شارژ توجه:

 

 

 

 ود راخ کارتیمشارژ سمیزان دستور زیر با ارسال  یدتوانیم ذخیره فرمول کنترل شارژ اپراتور موردنظر،پس از 

 کنید. چک 
 

  یست.شارژ ن به واردکردن فرمول کنترل یازین کنید،یاستفاده م یدائم کارتیماگر از س

 نیو برقراری تماس تلف SMSتست ارسال 

 SMS ارسال .1

شده در یرهذخ، کد زیر را با توجه به شماره 10تا  1های موجود در حافظه به شماره SMSجهت بررسی ارسال 

 های ذکر شده وارد نمایید. حافظه

 

  یریگشماره .1

 کارت، دستور زیر را وارد کنید.یمس ثابت یا خط یقاز طریری گشماره جهت تست صحت عملکرد

                      :کارتیمسیری از طریق گشماره                           

                     :یری از طریق خط تلفن ثابتگشماره                           

 شدهبطضصوتی یام گرفته و پ تماس شدهینشماره موجود در حافظه معبا  کارت یا خط تلفن،یمس یقدستگاه از طر

  د. کنیپخش م را

 توجه: 

a. که بر روی حافظه پیام ضبط نشده باشد، پس از فشردن دکمه یدرصورتMESSAGEپیغام ،                    

”NO MESSAGE RECORDED YET”   بر رویLCD  .نمایش داده خواهد شد 

b. ای ذخیره نشده باشد، پس از فشردن دکمه شماره 20تا  11که بر روی حافظه یدرصورتMESSAGE ،

 نمایش داده خواهد شد. LCDبر روی  “”MEMORY IS EMPTYپیغام 

 یاضطرار یامپ 

شمــاره موردنظر  لطفاً ،تمـاس گرفتـه شـود با شما یری،گو شماره SMSقبل از آغاز ارسال  خواهیدیم کهیدرصورت

تمـاس  0فظه حا یابتدا دستگاه با شماره اضطرار یک،در صورت هرگونه تحر .ییدنماذخیره  0خود را در حافـظـه 

 .  شودیآغاز م SMSو ارسال  یریگشماره یاتعمل ،ازآنو پس گیردمی

 .خواهد بود یرفعالعملکرد غ ینا ،وارد نشود 0در حافظه  یااگر شمارهتوجه: 

MEM  10تا  1شماره حافظه MESSAGE 

MEM  20تا  11شماره حافظه MESSAGE 1 

MEM  20تا  11شماره حافظه MESSAGE 2 

 1 4  1 2 3 4  9 2 همراه اول:    

 1 2 3 4  9 2 یرانســـل:  ا  1 4 

0 

1 

 1 1 # 

 1 # 

 1 2 3 4  9 1 

 1 4  1 2 3 4  9 2 رایتل:    

  

0 

 

# 
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  یکتحر هایحالت

Z7-GSM اند.شدهدادهاست که در ادامه شرح  یکحالت تحر 2 یدارا 

 (Level Trigger)  یسطح یک: تحر1حالت 

 ی. براکندینم یبعدیری گتمام شود( دستگاه اقدام به شماره یرقطع شود )زمان آژ یکحالت هرگاه تحر یندر ا

                                                   :مراحل روبرو را انجام دهید است یحالت کاف ینفعال کردن ا

 (Edge Trigger) لبه یک: تحر 2حالت

 تماسموجود در حافظه ی هاتمام شماره با تمام شود( دستگاه یرقطع شود )زمان آژ یکاگر تحر یحالت حت یندر ا

                                                  :مراحل روبرو را انجام دهیدحالت  ینفعال کردن ا ی. براگیردمی

و پس از جدا شدن تحریک،  است شده هقرار داد )تحریک سطح(1  دستگاه در حالت فرض،در حالت پیشتوجه: 

 از ادامه ارسال پیامک و یا تماس گیری ممانعت خواهد کرد.

  کنید. SMSگیری دستور مقابل را برای قطع ادامه شماره

  Home security تحریکعملکرد 

 و: فعال شده Home security ریک، تحشدن آژیر پس از فعال شدن زون ها و همزمان با فعال 

 .کندیم SMSرا یک هشـدار تحر10تا  1موجود در حافظه  یهاهبه شمار .1

را پخش ضبط شده یـام پـ تماس گرفته و کارت،یمس یقاز طر 20تا  11موجود در حافظه  یهابا شماره .1

 .کندیم

 یقاز طر است، نشده  هاکه در مرحله قبل موفــق به تمـاس با آن ییهامرحله دستگاه با شماره یـندر ا .3

 .گیردیتماس م خط ثابت

 سانترال

ند. کهای تلفن همراه با دستگاه ارتباط برقرار میسیم است که از طریق شبکهیبسانترال یک سیستم مانیتورینگ 

ند اهای حفاظتی که در اماکن مختلف نصب شدهتوان بر تعداد نامحدودی از دستگاهبا استفاده از سانترال بتا می

رت وجود هر نوع رویدادی در این اماکن، فردی که مانیتورینگ سانترال را در نظارت داشت. بدین ترتیب در صو

تواند نسبت به رفع آن اقدامات الزم را انجام یعاً متوجه وجود آالرم شده و در اسرع وقت میسراختیار دارد 

 دهد.

 ندی نیست، فقط کافیاندازی و استفاده از سانترال بسیار آسان است و برای استفاده از آن نیاز به سیم براه

ی راحتبهو نقشه موجود در آن  افزارنرمآن را نصب نمود و با استفاده از  افزارنرماست سانترال را فعال کرده، 

 مکان وقوع آالرم و علت آن را مشاهده نمود.

ر صورت واحد وجود دارد. د 10طبقه را فرض کنید که در هر طبقه  5یک مجتمع تجاری یا اداری  مثالعنوانبه

مانیتورینگ  افزارنرموقوع آالرم،  محضبهدر تمام واحدها،  Z7-GSMنصب و استفاده از قابلیت سانترال دزدگیر 

 واحدی را که سیستم حفاظتی در آن آالرم داشته را مشخص کرده و نوع آالرم را اعالم خواهد کرد. 

 سازی سانترال ذکر شده است.در ادامه مطلب نحوه فعال

MEM 6 0 # 

MEM 6 1 # 

 1 2 3 4  0 0 
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ی سازفعالبرای ذخیره شماره تماس سانترال در نظر گرفته شده است. با  Z7-GSMحافظه  21ماره خانه ش

در صورت وقوع آالرم، دستگاه مدیر را از آن مطلع کرده و پیامکی  ،21سانترال و ذخیره شماره تماس در حافظه 

 ا توجه به پیامک دریافتی از تلفنسانترال ب افزارنرمحاوی کد بخصوصی برای کاربر سانترال ارسال خواهد کرد. 

و محل دقیق آن را برای کاربر سانترال مانیتور کرده و وی را از نوع رویداد مطلع خواهد  دادهرخکننده، اتفاق 

 ساخت.

 

 

 ها:ویژگی

  :تعداد نامحدود مانیتورینگ 

 ها: نامحدودذخیره گزارش 

 تهیه نسخه پشتیبان SD card  وEmail 

 :ینچ و امکان پخش همزمان روی ا 01تا  7نمایشگرTV 

 زبان: فارسی و انگلیسی 

 تقویم: هجری شمسی و میالدی 

 نمایش اطالعات: روی نقشه 

 :تنظیم قابل نوع، 3 آالرم صوتی 

تواند به کاربر سانترال اجازه دسترسی به برخی از تنظیمات و پارامترهای در صورت تمایل، مدیر سیستم می

ارت کیمسارسال شارژ برای  سانترال شامل فعال و غیرفعال کردن دزدگیر،های کنترلی را بدهد. دسترسی

 کارت و دریافت گزارش است.یمساعتباری، استعالم میزان شارژ 

-قادر به استفاده از دسترسی Z7-GSMتوجه داشته باشید که کاربر سانترال در صورت در اختیار داشتن رمز 

 های داده شده توسط مدیر خواهد بود.

گرفتن را دارد تا در صورت نیاز بتوان از آن برای بازگرداندن اطالعات  Backupسانترال قابلیت  افزارنرم

 پاک شده استفاده نمود.

 پیامک متن ییرتغ

  .کندیم SMSرا  یمتن مشخص Home Security یکتحر یدستگاه برا

                          

به                                                                              کافی است عبارت ،  "توجه خطر"متن به  جهت تغییرمثال: 

 شود. SMSدستگاه 

توجه داشته باشید که  است. یرپذامکان تغییر متن ینا یراحتبه ،Z7-GSMافزار تلفن همراه نرم با استفاده از

 یسیانگل یا یفارس تواندیحرف بوده و م 50کمــتر از  یدبا یدمتن جد .استکار  ینمجاز به ا یستم،س یرفقط مد

فرمول تغییر متن تحریک را بدون متن جدید جهت پاک کردن پیام ذخیره شده  باشد. یبی از هر دو زبانترک یا

 ارسال کنید.

 1 2 3 4  8 7  تحریک  متن ییرتغ متن جدیدHome security: 

 1 2 3 4  8 7  توجه خطر 

MEM 7 9 # :فعال کردن سانترال 

MEM 8 0 # :غیرفعال کردن سانترال 
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 SMS Dو  SMS A ورودی کنترل

توان به را می آنهاشوند همچنین عال میف (ثانیه 1.5)ای یک پالس لحظهاز طریق  SMS Dو  SMS A هایورودی

 گوشی هوشمند یا ارسال پیامک کنترل نمود.  افزارنرمکمک 

 

 ها اعالم خواهد شد.، وضعیت عملکرد این خروجیZ7-GSMدزدگیر  Logفعال بودن  در صورت

 ساعت و تقویم یماتتنظ

ــا در راســتای درخواســت ــرای راحتــی هرچــه شــرکت بت ــاربران گرامــی و ب ــر روی هــای ک ــزان، ب بیشــتر ایــن عزی

ــا قابلیــت تنظــیم آن Z7-GSMدزدگیــر  ــا منطقــه جغرافیــایی نصــب،  ســازگارو  دلخواهبــههــا ســاعت و تقــویم ب ب

 تعبیه کرده است.

تواند مطابق با تقویم میالدی و یا تقویم شمسی تنظیم گردد. توجه داشته باشید که تقویم تقویم این دستگاه می

 کند.بیسه را نیز پشتیبانی میهای کسال Z7-GSMشمسی 

 برای تنظیم این قابلیت دو روش وجود دارد:

 Z7-GSMتنظیم با دستگاه  .1

 SMSتنظیم از طریق ارسال  .1

 د.با استفاده از دستگاه اعمال شونتنظیمات برای تنظیم ساعت و تقویم بهتر است 

 SMSتنظیم از طریق ارسال 

 

 

 

 

 

   مثال:
 

 

 

  نکات:

طور اتوماتیک شمسی یا میالدی بودن تاریخ را تشخیص داده و تقویم ساعت، دستگاه بهبا تنظیم تاریخ و  .1

 کند. اندازی میشمسی یا میالدی را راه

 قرار داده شود.  0 موردنظرقبل از عدد  حتماًرقمی برای ساعت و تاریخ،  1جهت وارد نمودن اعداد  .1

 وارد شود. 03باید  3عدد  مثالعنوانبه

 توانند فارسی یا انگلیسی باشند.اعداد می SMSریق در تنظیم از ط .3

 1 2 3 4  0 1 دزدگیر فعال کردن (SMS A): 

 1 2 3 4  0 2 دزدگیر فعال کردنغیر (SMS D): 

 1 2 3 4  9 6  تقویم شمسیفعال کردن: 

 1 2 3 4  9 7  تقویم میالدیفعال کردن: 

 1 2 3 4  8 9 تنظیم ساعت و تاریخ: M D D H Y Y Y Y  M H M M 

 1 2 3 4  8 9 2 0 5 1 1 3 9 6  1 8 0 7 

 شود.تنظیم می Z7-GSMبرای  18:07و ساعت 1396/12/05تاریخ 
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 GSM-Z7با استفاده از  هاگزارشو بررسی  تنظیم ساعت، تاریخ

شوید. ثانیه، وارد منو می 3داشتن آن به مدت و نگه ENTERبا فشردن دکمه پس از وارد کردن رمز ورود به منو 

ای هیی همانند گزارشهاگزارشتوان م نمود. همچنین میتوان ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیبه کمک این منو می

را با تاریخ و ساعت انجام این امور مشاهده  و ... SMSبا ارسال  شدهانجامارسالی از دزدگیر، عملکردهای کنترلی 

 دهد.گزارش را ذخیره و نمایش می 200و در صورت نیاز حذف نمود. توجه داشته باشید که حافظه این دستگاه تا 

از این  هرکدام کهو ورود به منو، زیرمنوهای زیر نمایش داده خواهند شد  ENTERای ثانیه 3پس از فشردن 

 اند.یح داده شدهتوضزیرمنوها در ادامه 

برای منوی  CHECK و           و برای حرکت در زیرمنوها از دکمه            برای حرکت بین زیرمنوها، از دکمهتوجه: 

 هرکداماستفاده کنید. جهت ورود به  (BACK)برای بازگشت به منوی قبلی  MESSAGEو دکمه  (NEXT)بعدی 

 استفاده نمایید. MEMدکمه  از زیرمنوها خروج ازو برای  ENTERاز زیرمنوها از دکمه 

1. OUTPUT MANUAL CONTROL 

برای  SMS Dبرای فعال کردن و  SMS Aتوان دزدگیر را فعال یا غیر فعال نمود. گزینه با استفاده از این منو می

ها حرکت کرده و با بین گزینه MASSAGEو  CHECKهای با استفاده از دکمه دزدگیر است. غیر فعال کردن

 گزینه مورد نظر را تایید کنید. #فشردن 

1. CLOCK & DATE SETTING 

 این منو دارای سه گزینه تنظیماتی زیر است:

A. CALENDAR TYPE: دی یا شمسی تقویم برای تعیین نوع میالZ7-GSM ی با استفاده از دکمهENTER 

 نوع تقویم را انتخاب کنید.

B. SETTING DATE :صورت بهتوان تاریخ را با انتخاب این گزینه میYYYY/MM/DD .تنظیم نمود  

C. SETTING CLOCK :صورت بهرا  ساعت دستگاهتوان با انتخاب این گزینه میHH/MM .تنظیم نمود 

 

3. SMS COMMAND LOG 

اند و یا تنظیماتی بر به دستگاه آن را کنترل کرده SMSهایی که با ارسال گزارش از شماره تماس 200این منو 

 دهد.ساعت و تاریخ آن، نمایش می به همراهاند روی دستگاه انجام داده

2. HOME SECURITY LOG 

دهد. عالوه بر اینکه ها نمایش میآالرمساعت و تاریخ وقوع  به همراهگزارش ارسالی از دزدگیر را  200این منو  

اده نیاز با استف در صورتتوان با گذشت زمان و ، میشودمرتبط با تحریک ارسال می پیامک ،در هنگام وقوع آالرم

 از سمت دزدگیر را مجدداً بررسی نمود. دادهرخاز این گزینه تمامی اتفاقات 

5. ERASE SMS COMMAND LOG 

، این زیرمنو را انتخاب و مراحل آن را دنبال SMSنترل و تنظیم دستگاه از طریق ارسال برای پاک کردن حافظه ک

 و تکمیل نمایید.

 

#  
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6. ERASE HOME SECURITY LOG 

 های ارسالی از دزدگیر، این زیرمنو را انتخاب و مراحل آن را دنبال و تکمیل نمایید.برای پاک کردن حافظه گزارش

های جدید، جایگزین گرفته شده برای گزارشات مذکور، گزارش در نظرفظه پر شدن ظرفیت حا در صورتتوجه: 

 شوند.گزارش عملکرد نمایش داده می 200ی قبلی خواهد شد و آخرین هاگزارش

 LOGیمات تنظ

غیرفعال شدن دزدگیر، فعال و یر، دزدگ یـتمتنوع از وضع یهاامکان ارسال گزارش، Z7-GSMستفاده از با ا

  گردد.یفراهم م ..وقوع آالرم و .

 

 

 

 شود. یم دادهاطالع یــر به مد یامکپ یقاز طر یردزدگ یتمام عملکردها ،Fullدر حالت 

 .شودیزده م یامکپ یربه مد یـموتتوسط ر دزدگیر شدن یرفعالاز فعال و غ یرتمام اتفـاقات غ ی،در حالت اقتـصـاد

 . ییدنما یرفعالرا غ Log توانیدیم ،عدم تمایل به دریافت گزارش عملکرد دزدگیر درصورت

 یامکمربوط به زبان پ یماتتنظ

 و یا از طریق دستگاه قابل تنظیم و تغییر است. SMSزبان پیامک با ارسال 

 :Z7-GSMتغییر زبان پیامک از روی 

 

  :SMSتغییر زبان پیامک از طریق ارسال 

 

 

 .شوندیشده ارسال مها به زبان انتخابیامتمام پ ،زبان ییربا تغ

قرار داده شود، تغییر زبان  !، در انتهای متن عالمت SMSاگر در زمان تغییر زبان پیامک از طریق ارسال توجه: 

 .شدپیامک گزارش خواهد 

 هاگذاری ریموتنام

 

 

                                                                                

 
                                                                                

 زیر خواهد بود:  صورتبهگذاری ریموت گزارش دریافتی مثال: قبل از نام

   

MEM 7 2 # : Full Log         

MEM 7 3 # : Economic    

MEM 7 4 # کردن یرفعالغ :Log 

MEM 7 0 # یفارس یامکپ:      

MEM 7 1 # یسینگلا یامکپ   : 

 1 2 3 4  5 0  1ریموت  نام دلخواه ریموت: 

 1 2 3 4  5 1  2ریموت  نام دلخواه ریموت: 

: 

 1 2 3 4  5 9  10ریموت  نام دلخواه ریموت: 

 .فعال شد 3دزدگیر توسط ریموت 

 1 2 3 4  9 4 یفارس یامکپ     : 

 1 2 3 4  9 5 یسیانگل یامکپ:    
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 زیر خواهد شد: صورتبهگزارش دریافتی  ”منشی“به  3پس از تغییر نام ریموت 

   

 یمباسهای ی زونگذارنام

 یم به نام دلخواه را دارند.و تنظبتا قابلیت تغییر  Z7-GSMدزدگیر  باسیم هایزون

 توان از دستورات زیر استفاده نمود.ها میاز این زون هرکدامگذاری برای نام

 

 

 

 

 
 

 

 سیمیبهای زونی گذارنام

ی را به توان نام دلخواهسیم کد داد. با توجه به نیاز مییبعدد چشم  10توان تا بتا می Z7-GSMبر روی دزدگیر 

 ها اختصاص داد.از این زون هرکدام

 

 

 

 

 

سال پیامک شدن زون                                                                                          مثال: با ار به محض تحریک 

به کاربر ارائه  "درب ورودی انبار 1ســیم ســنســور بی هشــدار به دلیل تحریک "گزارشــی با مضــمون  1ســیم بی

 خواهد شد. 

 باشند. حرف  15تا توانند سیم، میهای بییم و زونباسهای ها، زوناز ریموت هرکدامتوجه داشته باشید نام 

 سیمهای باسیم و بیها، زوناستعالم اسامی ریموت

 

 

 

 

 

 .فعال شد ”منشی“ 3دزدگیر توسط ریموت 

 1 2 3 4  4 1  1زون  نام دلخواه زون: 

 

 1 2 3 4   7زون  نام دلخواه زون: 

 1 2 3 4  4 1  2زون  نام دلخواه زون: 

 1 2 3 4  6 0   1سیم زون بی نام دلخواه زون: 

 1 2 3 4  6 1  2سیم زون بی نام دلخواه زون: 

: 
: 

 1 2 3 4  6 9  10سیم زون بی نام دلخواه زون: 

 1 2 3 4  6 0  درب ورودی انبار 

 1 2 3 4  0 4 هاموتاستعالم اسامی ری  :      

 1 2 3 4  0 5 های باسیماستعالم اسامی زون:        

 1 2 3 4  0 6 سیمهای بیاستعالم اسامی زون:        

: 

4 7 



11 
 

 ورود به منورمز  ییرتغ

 توان تغییر داد:رمز کاربر را به دو روش زیر می

 یله دستگاهوسبهرمز تغییر  .1

، شدهدادهنمایش  LCDروی  ”OLD PASSWORD“، پیغام                                     دستور واردکردنپس از 

، اکنون رمز جدید موردنظرتان را وارد ظاهرشده ”NEW PASSWORD“رمز قدیمی را وارد کرده، سپس پیغام 

شود که رمز جدید را مجدد وارد نمایید. پس از خواست میدر ”ENTER AGAIN“با نمایش  ازآنپسنمایید. 

شده و یرهذخ، رمز جدید ”PASSWORD CHANGE SUCCESSFULLY“انجام مراحل مذکور، با مشاهده پیام 

 جایگزین رمز قبلی خواهد شد.

و دستگاه از منو  ظاهرشده ”WRONG PASSWORD“رمز ورود قدیمی، پیام  واردکردندر صورت اشتباه 

 شود.ریزی خارج میمهبرنا

 ”PASSWORD NOT MATCH“اشتباهی صورت گیرد، پیام ( ENTER AGAIN) اگر در زمان تکرار رمز جدید

 شود.ریزی خارج مینمایش داده شده و دستگاه از منو برنامه

 SMSتغییر رمز با ارسال  .1

 

  ) DURESS PASSWORD ( تعریف رمز ورود اجباری

یک فرد توان حضور رمز ورود اجباری تعریف نمود. با استفاده از این رمز مین یک توابر روی این دستگاه می

 یرمجاز را اعالم نمود. غ

، شدهدادهنمایش  LCDروی  ”OLD PASSWORD“، پیغام                                    دستور واردکردنپس از 

، اکنون رمز جدید موردنظرتان ظاهرشده ”NEW PASSWORD“سپس پیغام ،  (0000) رمز قدیمی را وارد کرده

ا مجدد وارد نمایید. شود که رمز جدید ردرخواست می ”ENTER AGAIN“با نمایش  ازآن پسرا وارد نمایید. 

، رمز جدید ”PASSWORD CHANGE SUCCESSFULLY“مراحل مذکور، با مشاهده پیام پس از انجام 

 شده و جایگزین رمز قبلی خواهد شد.یرهذخ

از طریق ارسال  بدون متوجه شدن فرد خاطیدستگاه  پس از قفل شدن منو ، اجباریوارد کردن رمز ورود ا ب

 خواهد کرد.های موجود در حافظه اعالم به شماره تماسحضور وی را  پیامک

 ورود به منووش کردن رمز فرام

 منظور: ینا یبرا.است یدهگرد حذف یدکلصفحه یاز روکردن رمزعبور Resetدستگاه امکان  یتحفظ امنمنظوربه

 .یدبرق دستگاه را قطع کن -1

 .یدداربرد را نگه یرو Erase یدقاب دستگاه را بازکرده و کل -1

 برق دستگاه را وصل کنید. -3

            .یابدیم ییرتغ (1234)رمز دستگاه به  یه،ثان 5شمارش معکوس آغازشده و بعد از   یشگرنما یرو -2

گردد و حافظه پاک یبازمفرض ید که با انجام مراحل فوق فقط رمز ورود به منو به حالت پیشتوجه داشته باش

 شود. نمی

MEM 9 0 # 

 1 2 3 4  8 8   رقمی موردنظر 4رمز 

MEM 9 6 # 
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 مجدد یاندازراه

 ید،دارنگه یهثان 5 یبرا ،را فشار داده       نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دکمه   یاردر موارد بس

 یتعوض تنظیمات انجام شدهشود و یاطالعات دستگاه حفظ م یهحالت کل یندر ا شود.یدستگاه خاموش و روشن م

 کنند.یخود را حفظ م یقبل

لذا  ،شودانجام معمول حد  تر ازیدستگاه طوالن هاییتفعال ی ازممکن است برخ ،اختالل در شبکه بروز در صورت 

 نمایید.صبر  یقهدق 15دستگاه،  کردن قبل از خاموش و روشــنلطفاً  ،دستگاه کرداختالل در عملز برو در صورت

 فرض کارخانهبازگشت به تنظیمات پیش

نمایش داده  ”FACTORY RESET“پیغام  .ییدرا وارد نما                                  منظور ابتدا دستور  بدین

را فشار دهید )در صورت عدم  ENTERفرض کارخانه دکمه تنظیمات به حالت پیشخواهد شد. برای بازگرداندن 

-شوید(. دستگاه برای اطمینان از درخواست بازگشت به تنظیمات پیشاز منو خارج می MEMتمایل با فشردن 

، در غیر ENTERیید دکمه تأخواهد که برای ، مجدد از شما می”?ERASE ALL DATA“فرض، با نمایش پیغام 

 را بفشارید. MEMاین صورت دکمه 

شده و پاک ییریافته،تغهای ها و نام، متنهاSMS ی،صوت یهایامها، پشماره تلفنتمام  پس از انجام مراحل فوق

 .گردندیمازب یهبه حالت اول دستگاه یماتتنظ

 حذف پیام

را  ENTERعملیات ضبط دکمه  ، مراحل ضبط پیام را انجام داده و به محض شروعشدهضبط برای حذف کردن پیام

حذف شده و دستگاه با نمایش پیام نظر ثانیه باشد، پیام مورد  2فشار دهید. در این حالت اگر طول پیام کمتر از 

“MESSAGE DELETED”   .پاک شدن پیام را اعالم خواهد کرد 

شده، مجدد پیام یرهذخم را تعویض نمایید، کافی است روی حافظه پیا شدهضبطاگر تمایل دارید پیام توجه: 

خواهد صورت اتوماتیک حذف و پیام جدید جایگزین آن موردنظرتان را ذخیره کنید. با این روش پیام قبلی به

 .شد

 شده در حافظهیرهذخحذف شماره تماس 

 :شده، دستورالعمل زیر را انجام دهیدیرهذخدر صورت نیاز به حذف یک شماره تماس 

 

 LCD خاموش شدن

  روشن یکند. برایم را قفل یدکلصفحه و را خاموش کرده یشنماصفحه یت،پس از هر فعال یقهدو دقدستگاه 

  .یدرا فشار ده یدکلصفحهی هااز دکمه یکی ی استکاف یشنماشدن صفحه

  .یدرا وارد کن ورود به منورا فشار داده سپس رمز  MEMمه کد ید،کلباز کردن قفل صفحه یبرا

 .یدرا فشار ده ENTERسپس را فشرده،  MEMمه کد ید،کلحهکردن صفقفل یبرا

MEM 9 5 # 

MEM  20تا  0شماره حافظه ENTER ENTER 
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 یرآژ یتاعالم وضع

و در صورت قطع  یپب 3 ادامه داشته باشد یراگر آژ یامپس از هر بار پخش پ یری،گدستگاه در هنگام شماره

 مطلع شود. یرآژ یتتا شنونده از وضع کندیپخش م یپب1یرآژ

 حافظه آالرم

شدن دستـگاه در  یــکتحر کننده را ازاستفاده ،LCD یرو ALARM یشدستگاه با نما یری،گشماره یانپس از پا

 شود.یدستگاه پاک م وارد شدن به منویعالمــت با  ین. اکندیمطلع م یو یــابغ

 از راه دور کارتیمشارژ س

به  یربا متن ز SMS ، یکمورداستفادهکارت یمسپس از تهیه شارژ اپراتور  ،از راه دور کارتیمشارژ س یبرا

  .یددستگاه ارسال کن

 مقدور است. کارت فقط برای مدیریمسشارژ توجه: 

                 مثال: 

    

 دستگاه یاز رو کارتیمدستورات شبکه و شارژ س یاجرا

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 یشنماهصفح، یروف فارساز حیشگر نما یبانیعدم پشت یلباشد به دل یدستورات فارس یاجرا یاگر پاسخ شارژ ا

  ناخوانا خواهد بود.

 کارتیمسای دورهکنترل شارژ 

 کند.یارسال م مدیر سیستم، یرا کنترل کرده و مقدار آن را برا کارتیمشارژ س یاطور دورهدستگاه به

 شده باشد. یرهفرمول کنترل شارژ ذخ یدکار حتماً با ینا یبرا

 ادآوریی یامکپ یکاستفاده نشود،  ماه از دستـگاه یک کهیدرصورت ی،اعتبار هایکارتیماز ابطال س یریجلوگ یبرا

 .گرددیارسال م یستمس یربه مد

 1 2 3 4  9 3  فرمول شارژ  رمز شارژ # 

 1 2 3 4  9 3  1 4 1 1 2 3 4 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 # 5  

MEM 9 1 4 1 # ENTER 1   # رمز شارژ 

# MEM 9 1 4 0 # ENTER 1   # رمز شارژ 

MEM 9 1 4 1 # ENTER 1   # 1 

MEM 9 1 4 0 # ENTER 1   # 1 1 

 شارژ ایرانسل:

 شارژ همراه اول:

 کنترل شارژ ایرانسل:

 کنترل شارژ همراه اول:

MEM 9 1 4 1 # ENTER 1   # رمز شارژ 

 
MEM 9 1 4 0 # ENTER 1  # 

 شارژ رایتل:

 کنترل شارژ رایتل:
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 عملکرد خط ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 .یدکن یرفعالآن را غ ،عملکرد دستگاهدر  یــعتسر یبرا کنیدیاز خط ثابـت استفاده نم کهیدرصورت

 ازییاستفاده از خط ثابت ن در صورت عدم .شودیثابت استفاده متوسط خط  یریگدر شماره ،از کد شهر محل نصب

 .  یستبه واردکردن آن ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEM # 5 4 0 2 1 ENTER  (021)مثال: وارد کردن کد استان تهران 

MEM 5 0 # :غیرفعال کردن خط ثابت 

MEM 5 1 # :فعال کردن خط ثابت 

MEM 5 2 # گیری تن شماره(Tone): 

MEM 5 3 # گیری پالس شماره(Pulse): 

MEM 5 4 # :کد شهر وارد کردن کد شهر محل نصب ENTER 
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 SMS ارسال دستورات با یعسر یراهنما

  یکدر هنــگام تحر یریگتوقف شماره

   (SMS A) دزدگیرفعال کردن 

  (SMS D) دزدگیرغیرفعال کردن 

  نیمه فعال کردن دزدگیر

  ییر رمز کاربرتغ

  تنظیم ساعت و تاریخ

  درخــواست مقـــدار شارژ

  یـــرانسلفرمول کنتــرل شارژ ا یــرهذخ

  فرمول کنتــرل شارژ همراه اول یــرهذخ

  رایتلفرمول کنتــرل شارژ  یــرهذخ

  (یـــرانسلاز راه دور )ا کارتیمشارژ س

  اول( از راه دور )همراه کارتیمشارژ س

  (رایتلاز راه دور ) کارتیمشارژ س

  دریافت پیامک به زبان فارسی 

 دریافت پیامک به زبان انگلیسی 
 

  ی تقویم شمسیسازفعال

  ی تقویم میالدیسازفعال
 1 2 3 4  9 7 

 1 2 3 4  9 5 

 1 2 3 4  9 4 

 1 2 3 4  9 3  1 4 0  # # 

 1 2 3 4  9 2  1 4 0  1 1 # 

 1 2 3 4  9 2  1 4  1 # 1 

 1 2 3 4  0 1 

 1 2 3 4  0 1 

 1 2 3 4  0 3 

 1 2 3 4  8 8   رقمی موردنظر 4رمز 

 1 2 3 4  8 9 D M H D Y Y Y Y  M H M M 9 

 1 2 3 4  9 1 

 1 2 3 4  9 3  1 4 1  # 

 1 2 3 4  9 6 

 1 2 3 4  0 0 

 1 2 3 4  9 2  1 4 0 # 

 رمز شارژ

 رمز شارژ

 1 2 3 4  9 3  1 4 1  # رمز شارژ 
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 ریزیراهنمای سریع برنامه  

 SMSیره شماره تلفن برای ذخ
 

  ذخیره شماره تلفن برای تماس

  مشاهده شماره تلفن

 SMSتست ارسال 
 

  کارتیمسیری با گشمارهتست 

  یری با خط ثابتگشمارهتست 

  شده یرهذخحذف شماره تماس 

  ضبط پیام

  پخش پیام

  کردن خط ثابت یرفعالغ

  فعال کردن خط ثابت

  شماره محل نصبیشپ واردکردن

  (Level Trigger)  یسطح یکتحر

  (Edge Trigger) لبه کیتحر

  دریافت پیامک فارسی 

  دریافت پیامک انگلیسی 

 فعال کردن سانترال
 

 غیرفعال کردن سانترال
 

  تغییر رمز کاربر

  شارژ ایرانسل

  شارژ همراه اول

    رایتلشارژ 

  شماره سریال

   افزارنرمنسخه 

 (Reset Factory)تنظیمات کارخانه
 

 

MEM  10تا  1شماره حافظه ENTER  شماره تلفن ENTER 

MEM  20تا  11شماره حافظه ENTER  شماره تلفن ENTER 

MEM  20تا  0شماره حافظه CHECK

K 

CHECK  بعدی شماره تلفن شماره تلفن 

MEM  10تا  1شماره حافظه MESSAGE 

1 MEM  20تا  11شماره حافظه MESSAGE 

2 MEM  20تا  11شماره حافظه MESSAGE 

MEM  20تا  0شماره حافظه ENTER ENTER 

MESSAGE

M 

ENTER ثانیه 30ام تا ضبط پی ENTER 

MESSAGE

M 

CHECK 

MEM 5 0 # 

MEM 5 1 # 

 MEM 5 4 # ENTER کد شهر

MEM 6 0 # 

MEM 6 1 # 

MEM 7 9 # 

MEM 8 0 # 

 تکرار رمز جدید رمز جدید # MEM 9 0 رمز قدیم

MEM 9 1 4 1 # ENTER 1   # رمز شارژ 

MEM 9 # 

MEM 9 # 

MEM 9 

5 

# 

MEM 9 1 4 0 # ENTER 1   # رمز شارژ 

MEM 7 0 # 

MEM 7 1 # 

# 

1 

2 

MEM 9 1  

 

 

 

# 

 

 # رمز شارژ 1 2 1

 

ENTER 

ENTER 

ENTER 
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 راهنمای سریع استفاده از ریموت

 (ARM)دستگاه فعال  

 
 (DISARM)دستگاه غیرفعال 

 
 فعال هستند.(Fire)5و 2، 1های این حالت زوندر( PARTSET) دستگاه نیمه فعال

    کنترل قفل(LOCK)  درب بازکن 

 
 (CHIME)فعال یا غیرفعال کردن دینگ دانگ 

 

 دستگاه نلپ هایچراغ

POWER: است شهر برق بــودن وصلدهنده نشان چــراغ این بودن روشـن. 

ARM :فـعال حالــت در (ARM) یرفعال غ حالت در و بوده روشن چراغ این(DISARM) است.  چـــــراغ خاموش این

 زن خواهد شد.چشمک ALARMو چراغ  روشن بوده چراغ این (PART SET) فـعـال نیـــمه حالـت در

ALARM :شدن یرفعالغ یا آژیر پایـــان مدت از. پس شودیم روشـن چراغ این آژیر شدن فعال هنگام در 

 ودوج در صورت. برســاندکننده مصرف اطالع به را آالرم وقوع تا آیدیزن درمصورت چشمکبه چراغ این دستگاه،

 .اندرسیکننده ماستفاده اطالع به آالرم را آژیر وقوع تک سه با دستگاه کردن دزدگیر، یرفعالغهنــگام  آالرم،

ZONE1, ZONE2, ZONE3, ZONE4, ZONE5, ZONE6, ZONE7 :یرفعالغ حالت در (DISARM) تحریک با 

 خاموش چراغ زون، شدن بسته یا تحریک رفع با و روشن مربوطه زون( چـراغ آن مدار شدن باز) منطقه هر

 حتی ماندیم روشن وشده روشن آنچراغ  زون، هر تحریک صورت در دستگاه بودن فعال هنگام در اما؛ شودیم

 ALARM چراغ حالت این در) کند مشخص را تحریک مسیر ماند تایم روشن چراغ این نیز دستگاه شدن یرفعالغ با

 شود. DISARMو  ARM باریک دستگــاه است کافی آلـارم حافظه کردن پاک برای( استزن صورت چشمکبه

 از توانیدیم دستگاه مجدد فعال کردن از یشپ بزند، آژیر تک 3 شدن غیرفعال هنگام در دستگاه اههرگ: توجه

 پاک را آالرم حافظه دستگاه مجدد کردنفعال نمایید.  مشخص شده رایکتحر منطقه دستـگاه یهاچراغ روی

 .کندیم

 دستگاه کار طرز

 ادامه در که است (PARTSET)فــعال  نیــمه و (DISARM) یرفعالغ ،ARMفعال  حالـت سـه دارای دستـــگاه

 .شوندیم داده شرح

 (ARM) فعال -1

 دستــگاه بـودن فعال به نشــانه ARM چراغ. شودمی فعال آژیر یک تک با دستــگاه ریموت،       دکمه    ردنفش با

 اضطراری آژیـر ریموت، دکمـه ینا مجدد فشـار با. بود خواهـند فـعال هازون همـه حالت ایـن در. شودمی روشن

 .شودمی ای فعاللحظه صورتبه
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 (DISARM) غیرفعال -1 

 ـارمدستـگاه، آل بودن هنــگام فعال در اگر شود.می غیرفعال آژیر دو تک با دستـگاه ریموت، دکمه          فشردن با

 . کندمی المرا اع وجود آالرم اضـافه آژیـر یک تک با باشد، دزدگیر اتفاق افتاده

 زند.می آالرم دوره یک دستگاه آن، صورت تحریک در باشد ساعته 24 وضعیت در 4 زون اگر غیرفعال حالت در

 شدن فعال برای. شودمی غیرفعال ساعته 24زون  و شدهقطع ریموت، آالرم        دکمه فشردن با حالـــت این در

 .شود غیرفعال و الفع باریک است دستگاه کافی ساعته 24مجدد زون 

روشن شده و دزدگیر آالرم  ALARMنیز در این حالت فعال است. در صورت تحریک این زون چراغ  5 (Fire)زون 

 شود. شده و پس از رفع تحریک، این زون مجدد آماده کار می قطع ریموت، آالرم         دکمه فشردن خواهدزد. با

 (PARTSET) فعال نیمه -3

 فعال )Fire( 5و 2 ،1 هایزون حالت این در. شودمی فعال نیمه بیپ یک با دستگاه ریموت،          دکمه ردنفش با

روشن  ARM چراغ حالت این در. شودمی وضعیت فعال این در باشد، ساعته 24 حالت در 4 زون اگر. بود خواهند

 .آمد درخواهد زنچشمک صورتبه ALARMشده و چراغ 

 هامعرفی کلی زون

از این  هرکداماست. Z5،Z6  ، Z7و زون  Z4ساعته  24، زون Z1 ،Z2 ،Z3زون  7بتا دارای  Z7-GSMیر دزدگ

یرفعال غسوئیچ موجود روی برد قابل فعال یا ها از طریق دیپها با توجه به استفاده یا عدم استفاده از آنزون

 شدن هستند.

 قرار دهید. OFFسوئیچ مربوطه را در حالت ت دیپاس ها کافیاز زون هرکدامدر صورت تمایل به فعال کردن 

 ONها در حالت غیرفعال قرار دارند )تمامی کلیدهای دیپ سوئیچ در حالت فرض تمام زوندر حالت پیشتوجه: 

 قرار دارند(.

 CHIMEدینگ دانگ 

 پخش دانگ نگدی یک زون دستگاه ایـن تحریـک با صورت این در. باشد دانگ دینگ دارای تواندمی( Z1)1  زون

 کافی منظور این برای. کند غیرفعال یا فعال را ویژگی این بخواهد که زمان هر تواندمی کنندهمصرف. کندمی

 :است

 صورتبه را هاریموت یکی از                  هایدکمه( DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستـگاه ابتـدا

 نشان دانگ دینگ دو و CHIME شدن فعال دانگ نشانگر دینــگ یک پخش. دهید فشار لحظهیک زمان برایهم

 .است CHIME شدن غیرفعال
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 (ZONE4)ساعته  24تنظیـــمات زون 

ود د دتکتور یا خطراعالم پدال به دستگاه اتصال برای حالت این) باشد فعال ساعته 24 صورتبه تواندمی 4 زون

 .(است مفید... و

 :باید ویژگی این کردن فعال برای

 .(DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 روی LEARN دکمه سپس شده، مطمئن خود جای در J1قرار داشتن جامپر  و AUX فیوز بودن سالم از  -1

 .داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد

 .دهید فشار لحظهیک برای را هاریموت از یکی                   دکمه -3

 کنید. رها را LEARN دکمه  -2

 .کندمی اعالم را برنامه تغییر بیپ یک با دستگاه حالت این در

 .(بیپ 2 با) گرداندبرمی اولیه حالت به را دستگاه برنامه فوق، مراحل تکرار

  (Fire Zone)زون اعالم حریق 

ساعته  24ین زون جهت اتصال دتکتور اعالم حریق است. ا 5)زون (بتا مجهز به یک زون مجزا  Z7-GSMدزدگیر 

وقوع حادثه را اعالم  SMSتماس و یا ارسال  ،با آالرم  روزشبانهفعال است تا در صورت وقوع حادثه در طول 

 نماید تا از ایجاد خسارت شدید جلوگیری به عمل آید.

 :آژیر زمانمدت تنـظیـم

امکان  زیر روش به دقیــقه، 7 یا 5 به آن افزایش و است دقیقه 2 فرضدستگاه، در حالت پیش آژیـــرزمان مدت

 :است پذیر

 .(DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 روی LEARN سپس دکمه شده، مطمئن خود جای در J1قرار داشتن جامپر  و AUX فیوز بودن سالم از -1

 .داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد

 .دهید فشار لحظهیک برای را هاریموت از یکی              دکمه -3

 2) پبی یک ترتیب که به کندمی اعالم را برنامه تغییر بیپ صدای با دستگاه. کنید رها را LEARN دکمه -2

 .است( دقیقه 7) بیپ 3 و( دقیقه 5) بیپ 2 ،(دقیقه

 .است تنظیم قابل آژیر زمانمدت فوق مراحل تکرار با
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 LOCKخروجی 

توان استفاده نمود. ی و باز کردن درب میبرققفل برای ارسال فرمان به LOCKاز کانکتور 

                          وصل نمایید. با فشردن دکمه       )+( را به  و سر مثبت آن (-) به کانکتورسر منفی قفل را 

    فرمان تحریک قفل ارسال شده و درب باز خواهد شد. ریموت،       

 است. DC12Vی برققفلخروجی کانکتور توجه: 

 (Out-)منفی  خروجی تنظیم

 گیرد: قرار مورداستفاده زیر هایصورت به تواندمی منفی خروجی

 .سیستم بودن فعال دهندهنشان -1

 .شهر برق قطع دهندهنشان -1

 .نمایید عمل زیر روش به فوق هایحالت ریزیبرنامه منظوربه

 (.DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 روی LEARN دکمه سپس شده، مطمئن خود جای در J1 قرار داشتن جامپر و AUX فیوز بودن سالم از -1

 .داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد

 .دهید فشار لحظهیک برای را هاریموت از یکی        دکمه -3

 .کنید رها را LEARN دکمه -2

  :تنظیـــم است قابل ذکر شده حالت 2 از یکی در Out- خروجی عملکرد فوق مراحل تکرار با

 .(بیپ دو) شهر برق قطع ،(بیپ یک) سیستم بودن فعال دهندهنشان

 ریموت کردن اضافه

 .دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 .کنید جدا خود محل از را J1 جامپر -1

 .داریدنگه و داده فشار را جدید ریموت دکمه         -3

 .دهید فشار لحظهیک را دستگاه LEARN دکمه -2

 .کندمی اعالم را ریموت شدن اضافه بیپ یک با اهدستگ -5

 .کنید رها را ریموت دکمه -6

 .دهید قرار خود محل در را جامپر -7

 .کنید تکرار را 6 تا 3 مراحل ریموت یک از بیش کردن اضافه برای: توجه

 .است دارا را عدد ریموت 10 ظرفیت دستگاه حافظه: توجه

 .زندمی چشمک یک LED ARM فقط حافظه، بودن پر صورت در
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 هاریموت همه حذف

 .کنید جدا دستگاه از را باتری و ترانس کانکتور -1

 .کنید صبر ثانیه سی -1

 .داریدنگه داده و فشار را دستگاه LEARN دکمه -3

 .کنید وصل را ترانس کانکتور -2

 LEARN دکمه نماید، سپسمی اعالم را حافظه تمام شدن پاک متوالی هایبیپ با دستگاه ثانیه چند از پس -5

 .کنید رها را

 .کنید وصل را باتری -6

 هاریموت از یکی که مواقعی برای کار این گردد.بازمی اولیه حالت به دستگاه تنظیمات و حذف هاریموت کلیه

 .کرد Learn دستگاه به دوباره را موجود هایریموت باید ازآنپس. است مناسب مفقودشده،

 CHIRP آژیر تک تنظیم راهنمای

 :بزند آژیر تک زیر هایبه روش تواندمی دستگاه

 SIREN و داخلی بلندگوی: الف

 SP و SIREN و داخلی بلندگوی: ب

 داخلی بلندگوی فقط: ج

 :بایستمی آن تغییر برای دارد. قرار الف به صورت پیش فرض، در حالتدستگاه 

 (DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 LEARN دکمه سپــس شده، مطمئن خود جای در (J1)ر داشتن جامپر قرا و AUX فیوز بودن سالم از -1

 .داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد روی

 .دهید فشار لحظهیک برای را هاریموت از یکی         دکمه -3

 .کنید رها را LEARN دکمه -2

 .کندمی پخش را شدهریزیبرنامه آژیر تک دستگاه حالت این در

 .نمود انتخاب را ج ب، الف، حاالت از یک هر توانمی فوق مراحل تکرار با

 برق قطع هشدار

 احتمال آالرم دوره یک با شود، قطع ساعت 4.5 از بیش شهر برق کهدرصورتی فعال حالت در تواندمی دستگاه

 .است غیرفعال ویژگی این فرضدهد. در حالت پیش هشدار را خرابکاری

 :باید آن کردن فعال برای

 (.DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 LEARN دکمه سپس شده، مطمئن خود جای در (J1) قرار داشتن جامپر و AUX فیوز بودن سالم از -1

 .داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد روی

 .دهید فشار لحظهیک برای را هاریموت از یکی دکمه  -3

 .کنید رها را LEARN دکمه -2
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 .کندمی اعالم را برنامه تغییر بیپ یک با دستگاه حالت این در

 (.بیپ 2 با) گرداندبرمی اولیه حالت به را دستگاه برنامه فوق، مراحل تکرار

 امکانات ویژه

 حفاظت مضاعف

 بسوزد، تغذیه تجهیزات جانبی در نظر گرفته شده است، عنوانبه( که F2)فیوز  AUX فیوز اگر فعال حالت در

 .داد خواهد آالرم دستگاه

 .است نیز مفید کشیسیم در اتصال ایجاد از برای جلوگیری ویـــژگی این

 هرگز) کنیـــد بررسی را AUXفیوز  بودن سالم فعال شد، آژیر دزدگیر، کردن روشن محضبه کهدرصورتی: توجه

 (. نکنید استفاده فیوز عنوانبه سیـــم از

 نادرست بلندگوهشدار اعالم عملکرد 

          در صورت ایجاد هر نوع نقص در عملکرد بلندگو مانند قطعی سیم، خرابی بلندگو، سوختن بلندگو و .... دزدگیر

Z7-GSM  بتا نقص عملکرد بلندگوی خارجی را اعالم خواهد کرد. جهت اعالم این مشکل بلندگوی داخلی و آژیر

(SIREN )ارسال چنین از طریقو آالرم خواهند زد. هم شدهفعال SMS .به کاربر هشدار داده خواهد شد 

 یرفعال کردن این قابلیت مراحل زیر را انجام دهید: غجهت فعال یا 

 .(DISARM) دهید قرار غیرفعال حالت در را دستگاه -1

 دکمه سپس را از مدار خارج کرده، AUXشده، فیوز  مطمئن خود جای در (J1)قرار داشتن جامپر  از -1

LEARN داریدنگه و داده فشار را دستگاه برد یرو. 

 .دهید فشارزمان همرا  هاریموت از یکی                  دکمه   -3

 .کنید رها را LEARN دکمه -2

 را در جای خود قرار دهید. AUXفیوز  -5

 فوق، حلمرا با تکرار .کندمی اعالم را نادرست بلندگو عملکردفعال شدن هشدار  بیپ یک با دستگاه حالت این در

 (.بیپ 2 با) گردانددستگاه )غیرفعال( برمی لیهوا حالت را به این قابلیت

 این قابلیت را غیرفعال نمایید. لطفاًدر صورت عدم استفاده از بلندگو، توجه: 

 زون خودکار حذف

 هر .کندمی رجخا مدار از را زون باز سپــس و زند آژیــرمی دوره 2 آن برای دستـگاه بازبماند، هازون از یکی اگر

 .شود آالرم موجب دفعاتبه تواندمی زون شدن بسته و باز .گرددمدار باز می به دوبــاره شود، بسته زون که زمان

 ارسالی هایگزارش هایی ازنمونه
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 irelessW سیمزون بی

 سیمبی اضطراری شاسی یا چشمی و مگنت، با مستقیم ارتباط برای Z7-GSMدزدگیر  3و  2های زون

 توانمی .شودمی داده نمایـــش مربوط به آن زون چراغ توسط ها،از این زون هرکدام شدن تحریک. اندشدهیطراح

 .کرد استفاده باسیم و سیمبی چشم از هازون این روی زمانهم

 توان کد داد. سیم را مییبعدد چشم  10بر روی این دو زون حداکثر تا 

 سیمبی مگنت و چشم معرفی

  :BASE, FOX در جامپرها قرارگیری طریقه

 ست مرکز به را آن دادن ریموت کد روش مشـــابه و کنید جامپــر L به را A11 و A10 سیمبی چشم در ابتدا

 .کنید

 :کنید زیـر عمل صورتبه 3 یـا 2 زون روی بر تنـظیم برای سیم،بی چشـم کردن ست از بعد

 

    

 

 

 

 

 :GAP/FIREWALL/MAGNET FIREWALL در اجامپره قرارگیری طریقه

 .کنید ست مرکز به را آن ریموت دادن کد روش مشابه و کنید جامپر L به را D1 و D0 سیمبی چشم در ابتدا

 :کنید عمل زیر صورتبه 3 یا 2 زون روی بر تنظیم برای سیم،بی چشم کردن ست از بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2:    A10 = L, A11 = L  

Zone 3:    A10 = L, A11 = H  

Zone 2:    D0 = L, D1 = L  

Zone 3:    D0 = H, D1 = L  
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 دستگاه  ه فنینقش
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