GSM/SMS/RFID
Alarm System
دفتـرچــه راهنــمـا
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مشتری گرامی ؛
از این که محصول ما را انتخاب نموده اید صمیمانه متشکریم.
ایــن محصــول یــک سیســتم امنیــت خانگــی بــی ســیم مــی باشــد کــه بــه ســادگی توســط
خــود شــما قابــل راه انــدازی اســت.
ایــن محصــول توانایــی اتصــال خــودکار بــه انــواع لــوازم جانبــی را دارد کــه خانــه شــما را بــه
صــورت کامــل تحــت پوشــش حفاظتــی قــرار خواهــد داد.
جهــت اســتفاده از ایــن محصــول شــگفت انگیــز لطفــا راهنمایــی هــای موجــود در ایــن
دفترچــه را بــه دقــت مطالعــه نماییــد.

تذکر
جهت ارسال کدهای پیامکی به دستگاه باید
از اعداد التین استفاده شود.
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محتویات جعبـه
پنل اصلی دستگاه
نمای روبروی دستگاه

چراغ های نما ()Indicators
چراغ ارتباط شبکه :)GSM Indicator( GSM
خاموش  :بدون سیم کارت یا بدون آنتن می باشد.
روشن  :آنتن دارد و آماده به کار می باشد.
چشمک زن  :حالت جستجوی شبکه.

چراغ وضعیت سیستم (:)System Status Indicator

خاموش  :هیچ هشداری نیست.
 Aچشمک بزند  :زمانیکه دزدگیر از سنسور زون های نرمال تحریک شود.
 Bچشمک بزند  :زمانی که دزدگیر از سنسور زون ناحیه خانگی تحریک شود.
 Cچشمک بزند  :زمانیکه دزدگیر از سنسور زون ناحیه تاخیری تحریک شود.
 Dچشمک بزند  :زمانیکه دزدگیر از سنسور زون ناحیه  24ساعته تحریک شود.
اگــر  ABCDبــا هــم چشــمک بزنــد  :دزدگیــر بــه وســیله تمپــر ضــد ســرقت یــا  sosتحریــک
شــده اســت.

چراغ Wifi

خامــوش  :وای فــای خامــوش اســت /روشــن  :بــه ســرور متصــل اســت /.چشــمک زن  :حالت
تنظیــم وای فای.

چراغ آبی وضعیت سیستم :

روشــن  :دزدگیــر فعــال اســت / .خامــوش  :دزدگیــر غیــر فعــال اســت  /چشــمک زن  :حالــت
خانگــی فعــال اســت .
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:RFID TAG READER

بــا نزدیــک کــردن تگ هــای  RFIDبه این قســمت مــی توانید سیســتم حفاظــت را غیرفعال
کنیــد و نیــز قفــل درب الکترونیکــی را بــاز نمایید.

کلیدهای دستگاه

 :] [ ARM -1جهــت فعــال کــردن سیســتم حفاظــت مــی باشــد .بــا فشــردن ایــن کلیــد
کلیــه سنســورها فعــال مــی گردنــد.

 :] [ DISARM 2رمزعبــور را وارد نماییــد (رمــز پیــش فــرض )1234 :پــس از آن کلیــد
 DISARMرا فشــار دهیــد تــا حفاظــت غیرفعــال گــردد .در ایــن حالــت ارتبــاط سیســتم بــا
سنســورها قطــع میگــردد (بــه جــز سنســورهای  24ســاعته).

 :] [ HOME ARM -3کلیــد  HOME ARMرا فشــار دهیــد تــا حفاظت خانگی شــما
فعــال گــردد .در ایــن حالــت ،تنهــا سنســورهایی فعــال مــی باشــد کــه حالــت حفاظــت خانگی
بــرای آنهــا فعال نیســت.

 :] [ CALL -4شــماره تمــاس مــورد نظــر را وارد نماییــد و بــا اســتفاده از ایــن کلیــد بــا آن
تمــاس برقــرار نماییــد.

-5اتصال وای فای [

]

ابتــدا رمــز  123456را وارد و ســپس بــا زدن دکمــه وای فــای دســتگاه آمــاده اتصــال بــه وای
فــای جدیــد میشــود  .در ایــن حالــت چــراغ دســتگاه چشــمک زن میشــود .توجــه داشــته
باشــید بــرای اســتفاده از ایــن دکمــه دســتگاه را خامــوش و روشــن کنیــد .

تمپــر ســوییچ ضــد ســرقت :عملکــرد ایــن تمپــر ســوییچ بــه ایــن گونــه اســت کــه در اثــر
جــدا کــردن پنــل از روی دیــوار یــا تحریــک ایــن ســوییچ سیســتم فــورا آالرم میدهــد و آژیــر را
فعــال میکنــد.
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لـوازم جانبـی
لوازم جانبی موجود در جعبه دستگاه:

					

		

 1 RFID Tagعدد

راهنمای فارسی
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سنسور تشخیص حرکت  1عدد

اتصال درب  /پنجره  1عدد

آداپتور برق  1عدد

کنترل از راه دور  2عدد

دستگاه چگونه کار می کند؟
پنــل کنتــرل اصلــی دســتگاه ،بــا دریافــت ســیگنال هشــدار از سنســورهای خــود شــروع بــه
بــوق زدن مــی نمایــد و از طریــق ارســال پیامــک و برقــرای تمــاس شــما را آگاه مــی نمایــد.

SOS

در ابتــدای تمــاس شــما پیــام هشــدار از پیــش ضبــط شــده خــود را خواهیــد شــنید و ســپس
مــی توانیــد بــا وارد نمــودن یکــی از کــد هــای زیــر بــه صــورت راه دور عملیــات مــد نظــر خــود
را انجــام دهیــد:

عملیات

کد مورد نظر

غیرفعال سازی حفاظت

0

فعال سازی حفاظت

1
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لوازم جانبی
ریموت کنترل:
چراغ وضعیت
غیر فعال سازی
حفاظت
آژیر اضطراری

کلید

Status Indicator

فعال سازی حفاظت
حفاظت خانگی

Disarm
SOS

Arm

Home Arm

وضعیت سیستم
با یک بار فشردن این کلید حفاظت فعال می گردد .آژیر سیستم یک بوق خواهد زد که
به معنای فعال سازی سیستم است.
بــا یــک بــار فشــردن ایــن کلیــد حفاظــت غیــر فعــال مــی گــردد .آژیــر سیســتم دو
بــوق خواهــد زد کــه بــه معنــای غیرفعــال ســازی سیســتم اســت.
بــا یــک بــار فشــردن آن حفاظــت خانگــی فعــال مــی گــردد .پــس از  3ثانیــه آژیــر
یــک بــوق بــه معنــای تاییــد فعــال ســازی حالــت خانگــی خواهــد زد.
نکتــه :در ایــن حالــت دســتگاه ارتبــاط بــا سنســورهایی را که بــر روی حالــت خانگی
( )HOME MODEتنظیم شده اند را بررسی نمی کند.
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SOS

پنــل اصلــی دســتگاه شــروع بــه بــوق زدن میکنــد و چــراغ هــا به حالت چشــمک
زن در مــی آینــد .هــم چنیــن کاربــران پیامــک و تمــاس صوتــی دریافــت خواهنــد
کر د .

+

] را فشــار دهیــد .پــس از آن کــه چــراغ روی ریمــوت کنتــرل یــک بــار
دکمــه [
چشــمک زد تــا حداکثــر  3ثانیــه بعــد کلیــد [ ] را فشــار دهیــد تــا سیســتم بدون
صــدای بــوق بــه حالــت فعــال وارد شــود.

+

] را فشــار دهیــد .پــس از آن کــه چــراغ روی ریمــوت کنتــرل یــک بــار
دکمــه [
چشــمک زد تــا حداکثــر  3ثانیــه بعــد کلیــد [ ] را فشــار دهیــد تــا سیســتم بدون
صــدای بــوق از حالــت فعــال خــارج شــود.

اتصال در و پنجره:

ایــن اتصــاالت از دو بخــش ارســال کننــده و آهــن ربــا تشــکیل مــی شــوند .ایــن اتصــال
مــی توانــد بــر روی درهــا و پنجــره هــا و یــا هــر وســیله ای کــه بــاز یــا بســته مــی گــردد
نصــب شــود .زمانــی کــه فاصلــه بیــن ارســال کننــده و آهــن ربــا بیــش از  2ســانتی متــر گــردد
ســیگنال هشــدار بــه دســتگاه ارســال مــی گــردد تــا دســتگاه هشــدار دهــد.
چراغ وضعیت سیستم

باتری

تمپر سوئیچ ضد سرقت
آهن ربا

ارسال کننده

تنظیمات ناحیه

چراغ وضعیت سیستم (:)Status Indicator

در حالت تک چشمک زن  :در یا پنجره باز است.
در حالت چشمک زن سریع :باتری ضعیف است  ،لطفا باتری را تعویض نمایید.
نکته :چنانچه تمپر سوییچ ضد سرقت تحریک شود سیستم فورا آژیر خواهد زد.
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سنسور تشخیص حرکت:

ایــن سنســور از تکنولــوژی پــردازش کنتــرل بــا اســتفاده از منطــق فــازی دو هســته ای و هــم
چنیــن الگوریتــم هوشــمند آنالیــز حرکــت بهــره مــی بــرد .زمانــی کــه طیــف نــوری مرتبــط بــا
بــدن انســان توســط دســتگاه تشــخیص داده شــود  ،ایــن سنســور ســیگنال هشــدار را بــه
دســتگاه مرکــزی ارســال مــی نمایــد.
این سنسور توانایی تشخیص حیوانات خانگی با وزن کمتر از  25کیلوگرم را دارد.

کلید تست
محل اتصال پایه

5

لنز تشخیص
چسب دو طرفه
چراغ وضعیت

5
وضعیت سنسور حرکت:
چراغ

در حالت چشمک زن مداوم  :سنسور در حالت تست خود می باشد.

در حالت تک چشمک  :حرکت تشخیص داده شده است.

اگــر دو بــار چشــمک بزنــد  :سنســور از حالــت تســت خــارج و بــه حالــت ذخیــره انــرژی وارد
شــده اســت.

در حالــت چشــمک زن هــر  3ثانیــه یــک بــار :باتــری ضعیــف اســت  ،لطفــا باتــری را
تعویــض نماییــد.

تمپر سوئیچ ضد سرقت

مادون قرمز

تنظیمات ناحیه
چراغ وضعیت

تمپــر ســوییچ ضــد ســرقت  :چنانچــه تمپــر ســوییچ ضــد ســرقت تحریــک شــود سیســتم
فــورا آژیــر خواهــد زد.
سنســور مــادون قرمــز  :ایــن سنســورها حرکــت را تشــخیص مــی دهنــد .اطمینــان حاصــل
نماییــد کــه ایــن سنســورها همــواره تمیــز باشــند.
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حالت های کاری
حالت تست کردن:

پــس از  1دقیقــه تســت خــود  ،سیســتم بــه حالــت تســت وارد مــی گــردد .در ایــن حالــت
سنســور هــر  10ثانیــه یــک بــار عمــل کاوش را انجــام مــی دهــد و در صــورت تشــخیص حرکت،
ســیگنال هشــدار را بــه پنــل اصلــی ارســال مــی کنــد .ایــن فرآینــد بــه مــدت  3دقیقه بــه طول
مــی انجامــد و پــس از آن سنســور بــه حالــت ذخیــره ســازی انــرژی وارد مــی گــردد.
نکته :شما می توانید با فشردن کلید تست نیز سنسور را به حالت تست ببرید.

حالت ذخیره سازی انرژی:

چنانچــه سنســور در طــول  3دقیقــه دو بــار حرکــت تشــخیص دهــد  ،بــه صــورت خــودکار بــه
حالــت  sleepوارد مــی گــردد .در صورتــی کــه هیچ حرکتــی در  3دقیقــه بعدی اتفــاق نیافتد
سنســور از حالــت  sleepبــه حالــت  armوارد مــی گــردد .در طــول  3دقیقه  ،سنســور فعال
نخواهــد بــود و هیــچ ســیگنالی را ارســال نخواهــد کــرد .چنانچــه در طــول  3دقیقــه حرکتــی
تشــخیص داده شــود  ،طــول مــدت حالــت ذخیــره انــرژی افزایــش مــی یابــد.
حالت اول:
شروع به کار و ورود به حالت حفاظت

حالت دوم:
فشردن کلید تست سپس ورود به حفاظت
سه دقیقه بعد

پس از دو بار تشخیص حرکت انسان سیستم به حالت  Sleepمی رود.
اگر هیچ تحرک انسانی به مدت  3دقیقه وجود نداشته باشد.
تغییر حالت از  sleepبه Arm

زاویه تشخیص:

نمای باال
نمای کناری
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قابلیت تشخیص حیوانات خانگی:

ایــن سنســور بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه دقــت تشــخیص را ارتقــا مــی دهــد بــه
طــوری کــه حیوانــات خانگــی بــا وزن کمتــر از  25کیلوگــرم آالرم دســتگاه را فعــال نخواهنــد کرد.

2-2.2m

1m

8m

2-2.2m

حالت های زون بندی سنسور:

سنسور حرکت بنا به نیاز می تواند به یکی از چهار حالت زیر تنظیم گردد:

زون معمولی :در وضعیت حفاظت( )Armیا حفاظت خانگی( )Home Armسنسورهایی
کــه در حالــت زون معمولــی ( )Normal Zoneتنظیــم گردیــده انــد با تشــخیص حرکت ،
هشــدار سیســتم را فعــال میکنــد.
زون خانه :چنانچه سیســتم بر روی حالت حفاظت خانگی ( )Home Armتنظیم شــده باشــد
سنســور تنظیم شــده با حالت زون خانــه( )Home Zoneبه حالت غیرفعــال در می آید.
زون بــا تاخیــر هشــدار یکبــاره :در ایــن حالــت سنســورها بعــد از شناســایی حرکــت ،هشــدار
را در زمانــی کــه توســط شــما قابــل تنظیــم باشــد فعــال خواهــد کــرد.

زون  24ســاعته :در ایــن حالــت سنســور بــدون توجــه بــه حالــت سیســتم (حفاظــت فعــال یــا
غیرفعــال) بــا تشــخیص حرکــت و نفــوذ هشــدار را فعــال مــی نمایــد.

نوع سنسور

حالت زون پیش فرض

اتصاالت در و پنجره

زون معمولی

سنسورحرکت

زون خانه

شــما مــی توانیــد بــا تغییــر جامپرهــای موجــود در سنســورها حالــت هــای زون آن را تغییــر
دهیــد .پــس از تغییــر حالــت زون بایــد سنســور مجــددا بــه دســتگاه اصلــی متصــل گــردد.
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روش تنظیم حالت زون ها:

پوشــش پشــتی سنســور را بــاز نماییــد و بــا تغییــر چیدمــان جامپــر هــای مربوطــه بــه یکــی
از حـ�االت زیـ�ر تنظیمـ�ات مرتبـ�ط بـ�ه آن زون را تغییـ�ر دهیـ�د ( .بـ�ه جهـ�ت چینـ�ش  D0تــا D3
توجــه فرماییــد)

ناحیه  24ساعته

ناحیه با تاخیر هشدار

ناحیه معمولی

ناحیه خانه
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شروع کار با دستگاه
گام اول  :سیم کارت را درون دستگاه قرار دهید

پیش از قرار دادن سیم کارت  ،لطفا مراحل زیر را بررسی نمایید:
 -1مطمئن گردید که سیستم خاموش می باشد.

( -2مهم)  :پین کد سیم کارت را به صورت دائمی غیرفعال نمایید.

 -3ســیم کارت را درون دســتگاه قــرار دهیــد و منتظــر بمانیــد چــراغ وضعیــت شــبکه بــه حالت
روشــن و ثابــت درآیــد کــه بــه معنــی اتصــال دســتگاه به شــبکه اســت.
سیم کارت مورد نیاز  :سیم کارت های  GSMبا قابلیت تماس  ،پیام کوتاه و نمایش تماس گیرنده

گام دوم  :نرم افزار موبایل را دانلود نمایید

پیش از قرار دادن سیم کارت  ،لطفا مراحل زیر را بررسی نمایید:
بــا جســتجوی عبــارت  Tuya Smartدر اپ اســتور ( )AppStoreو یــا گــوگل پلــی
( )Google Playنــرم افــزار تویــا را یافتــه و دانلــود نماییــد و ســپس اقــدام بــه ســاخت
یــک نــام کاربــری نماییــد.
نرم افزار را روی گوشی خود نصب نمایید.
با شماره موبایل یا ایمیل خود ثبت نام کنید.
نرم افزار را به دزدگیر متصل کنید

گام سوم  :ایجاد حساب کاربری

با فشردن کلید ایجاد حساب کاربری یک حساب کاربری جدید بسازید.
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نرم افزار
برای اتصال نرم افزار به دزدگیر چه باید کرد ؟

قبــل از هــرکاری بــا گوشــی همــراه خــود بــه وای فــای متصــل شــوید .پنــل را یکبــار خامــوش
و روشــن کنیــد .
کــد ادمیــن  123456را زده و ســپس دکمــه اتصــال را بزنیــد .مطمئــن شــوید کــه دزدگیرغیــر
فعــال باشــد .وقتــی وارد حالــت وای فــای شــد چــراغ ســفید وای فــای تنــد چشــمک میزنــد.
گام دوم  :داخل برنامه به ترتیب از راست به چپ انجام دهید

”Wi-Fi connector others
Add
گام سوم :وای فای مورد نظر در لیست انتخاب شده.پسورد وای فای را وارد کنید و گزنه  Nextرا
بزنید.در اینجا تایید کنید که چراغ چشمک میزند و وارد مرحله بعد شوید.
رادار برنامه در حال چرخیدن و اتصال میباشد  .اتصال موفق بین  20الی  30ثانیه طول میکشد .
دزدگیر شما با موفقیت به وای فای متصل گردید.

15

ذخیره سازی شماره های تماس اضطراری و شماره های پیامک:
شــماره هــای تمــاس اضطــراری :شــماره هایــی هســتند کــه پــس از اتمــام آژیــر  ،دســتگاه با
آن هــا تمــاس مــی گیــرد.

شــماره هــای پیامــک :شــماره هایــی هســتند کــه پــس از اتمــام آژیــر  ،دســتگاه بــه آن هــا
پیامــک هشــدار ارســال مــی کنــد.
مهــم  :پــس از آن کــه شــماره هــا ذخیــره شــد ،فقــط ایــن شــماره هــا مــی تواننــد
تنظیمــات سیســتم را تغییــر دهنــد .دســتورات وارده از شــماره هــای ناشــناس رد خواهنــد
شــد .در صــورت وجــود هشــدار در سیســتم  ،دســتگاه اصلــی در  3نوبــت بــا شــماره هــای
موجــود تمــاس حاصــل مــی نمایــد .چنانچــه یکــی از شــماره هــا بــه تمــاس پاســخ دهد،
سیســتم بــه صــورت خــودکار تمــاس گرفتــن را متوقــف مــی کنــد.

اتصال سنسور های بیسیم

بوســیله صفحــه کلیــد :زمانیکــه دزدگیــر غیــر فعــال اســت رمــز +1234دکمــه اینتــر بــرای حالت
اتصــال  ،شــما یــک صــدای بیــپ خواهیــد شــنید یعنــی دســتگاه وارد حالــت اتصــال شــده.
را انتخــاب کنیــد و ســپس دکمــه wireless accessorبوســیله برنامــه :وارد نــرم افــزار دزدگیر
شــوید و گزینــه  + add.را بزنیــد
حــاال بعــد از هــر دو ایــن حالــت هــا بایــد سنســورها را تحریــک کنیــد تــا متصــل شــوند بعــد
از اتصــال یــک صــدای بیــپ خواهیــد شــنید یعنــی بــا موفقیــت متصــل شــده توجــه داشــته
باشــید کــه اگــر  2بــار صــدای بیــپ شــنیدید یعنــی ایــن سنســور قبــا متصــل شــده اســت.
بــرای تحریــک سنســورها مثــا سنســور درب بایــد از هــم جــدا شــود و یا سنســور حرکتــی باید
یــک حرکــت ببینــد.

آموزش کارکرد دزدگیر

دزدگیر فعال شود
زمانیکه سیستم شما فعال باشد تمامی سنسورها فعال هستند
•توسط اپلیکیشن :یه دزدگیر متصل شوید و دکمه  ARMرا بزنید.
عدد  1را به دزدگیر پیامک کنید تا دزدگیر فعال شود.
فقط شماره های ذخیره شده میتواند از طریق پیامک دزدگیر را غیر فعال کنند.
•بر روی پنل اصلی :دکمه  ARMرا بزنید.
•ریموت کنترل  :دکمه قفل بسته ریموت را بفشارید.
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دزدگیــر در حالــت خانگــی فعــال شــود.زمانی کــه دزدگیــر شــما در حالــت خانگــی فعــال شــود.
تمــام سنســور فعــال میشــود بجــز انهایــی کــه روی حالــت خانگــی تنظیم شــده باشــند.
•اپلیکیشن  :وارد نرم افزار شوید و دکمه  Homeرابزنید.

•ریموت کنترل :روی ریموت دکمه  Homeرا بزنید.
•پنل اصلی  :روی پنل اصلی دکمه  Homeرا بزنید.
• :SMSعدد 2را به شماره تلفن دزدگیر پیامک کنید.
دزدگیــر غیــر فعــال :زمانیکــه دزدگیــر شــما غیــر فعال شــود تمامــی سنســورها بجز سنســورهای
حالــت  24ســاعته از کار مــی افتد.
•نرم افزار :وارد نرم افزار شوید و گزینه  Disarmرا بفشارید.
• :SMSعــدد  0را بــرای دزدگیــر پیامــک کنیــد  .توجــه داشــته باشــد کــه فقــط شــماره
هــای ذخیــره شــده ایــن قابلیــت را دارنــد.
•پنل اصلی  :رمز عبور  +1234دکمه غیر فعال
•ریموت کنترل :روی ریموت دکمه قفل باز را بزنید.
•حالت اضطراری :حالت اضطراری باعث به هشدار در آمدن سریع دزدگیر میشود
•ریموت کنترل :روی ریموت دکمه SOS

کنترل بوسیله تماس تلفنی

ایــن قابلیــت بــه شــما ایــن امــکان را میدهــد تــا سیســتم خــود را بــا تمــاس تلفنــی کنتــرل
نمایید.مخصوصــا زمانــی خیلــی کاربــرد دارد کــه در محلــی هســتید و بــه وای فــای دسترســی
نداریــد
با شماره دزدگیر خود تماس بگیرید.
پنــل اصلــی تمــاس شــما را پاســخ میدهــد 4.حــرف کلمــه عبــور خــود را وارد کنیــد و در انتهــا
دکمــه  #را بزنیــد .دزدگیــر فعــال شــود کــد  1و غیــر فعــال کــد  0مــی باشــد.

کنترل با SMS

این قابلیت به شما این امکان را میدهد تا سیستم خود را با پیامک کنترل کنید.
مخصوصــا ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهــد تــا در جایــی کــه اینترنــت نداریــد بوســیله
پیامــک سیســتم دزدگیــر خــود را کنتــرل کنیــد.
ارسال کد از طریق پیام کوتاهکنترل پنل با تنظیمات مربوطه به شما پاسخ می دهداین پیامک را کپی کرده و آن را به عنوان پاسخ به پنل اصلی ارسال کنیدقبل از ارسال به کنترل پنل ،پیامک را مطابق تنظیم مورد نظر خود تغییر دهید.پنل اصلی به عنوان تاییدیه یک  OKبرای شما میفرستد.
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تنظیم از طریق پیامک
چنانچــه از یــک گوشــی غیــر هوشــمند بهــره مــی بریــد مــی توانیــد سیســتم خــود را از طریــق
ارســال پیامــک بــه ســیم کارت دســتگاه تنظیــم نماییــد:
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عملیات

کد دستوری پیامک

منویپیامکی

؟

دریافتتنظیماتفعلیدستگاه

00

غیرفعال سازی حفاظت

0

فعال سازی حفاظت

1

حالت حفاظت خانگی

2

ذخیره شماره تماس ها

5

ذخیره شماره تماس پیامک

6

تغییر نام ناحیه ها

99-91

تغییر نام تگ ها

10

زمان تاخیر ورود و خروج

11

حجم صدا و مدت زمان آژیر

12

رمز کاربر

13

حذف لوازم جانبی

21

حذف تمام ریموت کنترل ها

22

حذف تمام سنسور ها

23

حذف تگ ها

24

تنظیماتکارخانه

0000

تنظیمات پنل اصلی
بــرای ورود بــه حالــت تنظیمــات رمــز عبــور مدیریــت خــود را وارد کنیــد و دکمــه  Enterرا
بزنیــد.
رمز عبور پیش فرض مدیریت123456:
توجه:
اگر  2بار صدای بیپ شنیدید یعنی تنظیمات موفق بوده
اگر  4بار صدای بیپ شنیدید یعنی ناموفق بوده

عملیات

کارایی

حالتتنظیمات

admin code + enter

برنامه ریزی شماره تلفن

#phone number# ] 10 ~ 1[ #

پاک کردن شماره تلفن

##]10~1[ #

پاک کردن تمام شماره تلفن

##*#

تغییر رمز کاربر

**1*1234

تغییر رمز مدیر

**2*123456

تغییر رمز کد اجبار

**3*8888

پاک کردن اکسسوری ها

**20*user code

پاک کردن تمام تگ ها

**21*user code

پاک کردن ریموت ها

**22*user code

پاک کردن سنسور های بیسیم

**23*user code

تنظیماتآژیر

**30*0

تنظیماتکارخانه

***0000

خروج از تنظیمات

esc
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نصب و راه اندازی دستگاه
جانمایی سنسورها:

سیســتم هشــدار در صــورت جانمایــی صحیــح سنســورها باالتریــن کارایــی را خواهــد داشــت.
مناطقــی را کــه مــی خواهیــد محافظــت کنیــد و هــم چنین نــوع سنســورهایی کــه نیــاز دارید را
مشــخص کنیــد .تصویــر زیــر مناطــق بالقــوه بــرای نصــب انــواع سنســورها را نشــان مــی دهد.
شــما مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه ایــن تصویــر مــکان مناســب را تعییــن نماییــد.

 :Aپنل اصلی دستگاه

 :Bریموت کنترل

 .1در ورودی اصلی
 .2محدوده هال و پذیرایی
 .3پنجره  :محدوده هال و پذیرایی
 .4پنجره :محدوده هال و پذیرایی
		
 .5درب پشتی
		
 .6پنجره
		
 .7اتاق خواب
 .8آشپزخانه
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 :Cآژیر بی سیم

اتصال در و پنجره
سنسور حرکت
اتصال در و پنجره
اتصال در و پنجره
اتصال در و پنجره
اتصال در و پنجره
سنسور حرکت
سنسور گاز

حالت نصب

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در حیــن نصــب سنســور  ،هشــدار دســتگاه را فعــال نماییــد.
مــی توانیــد بــا ســه بــار فشــردن کلیــد [ ] حالــت نصــب را بــرای  10دقیقــه فعــال نماییــد .در
طــول ایــن مــدت در صــورت اعــان هشــدار سنســور  ،دســتگاه صرفــا  3بــار بــوق می زنــد .پس

از پایــان نصــب بــا فشــردن کلیــد [

] حالــت نصــب را غیرفعــال نماییــد.

جانمایی پنل اصلی دستگاه:

دو روش نصــب بــرای کاربــران وجــود دارد .اول قــرار دادن دســتگاه بــر روی میــز اســت .روش دوم
نصــب دســتگاه بــر روی دیــوار بــا اســتفاده از کیــت نصــب دیــواری مــی باشــد .لطفا یــک محل
مناســب انتخــاب نماییــد و روشــی ایــده آل بــرای نصــب پنل دســتگاه تعییــن کنید.

①

②
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نصب اتصاالت در و پنجره :

پیش از نصب  ،مطمئن شوید که اتصال در و پنجره به درستی کار می کند.

گام اول :یک محل مناسب جهت نصب انتخاب نمایید
ایــن اتصــال مــی توانــد بــر روی درهــا  ،پنجــره هــا یــا هــر شــیء دیگــری بــا قابلیــت بــاز و
بســته شــدن نصــب گــردد .چنانچــه قصــد نصــب کــردن ایــن اتصــاالت بــر روی در هــای فلزی
را داریــد  ،لطفــا جداکننــده ای را در زیــر ارســال کننــده و بخــش آهنربــا قــرار دهیــد.
گام دوم :چنانچــه بــه دو بخــش اتصــال در و پنجــره بنگریــد  ،بــر روی هــر یــک از اجــزای آن
یــک شــیار مشــاهده مــی گــردد .مطمئــن گردیــد کــه شــیار موجــود بــر روی دو بخــش مذکــور
در کنــار یکدیگــر قــرار داشــته باشــند و فاصلــه آن هــا حداکثــر  1ســانتی متــر باشــد .چنانچــه
فاصلــه بیــن دو بخــش ایــن اتصــال بیــش از  2ســانتی متــر باشــد  ،چــراغ وضعیــت موجــود
بــر روی ارســال کننــده یــک چشــمک خواهــد زد.
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نصب سنسور تشخیص حرکت:
مهــم :از نصــب سنســور تشــخیص حرکــت بــه ســمت پنجــره هــا یــا منابــع تولیــد گرمــا مثــل
بخــاری  ،اســپلیت  ،ماکروویــو  ،فــر  ،یخچــال و  ...جــدا خــودداری نماییــد .هــم چنیــن از نصب
دو سنســور در روبــروی هــم و در محــدوده تشــخیص یکدیگــر جــدا خــودداری نمایید.

ON

گام اول :ارتفــاع مناســب جهــت نصــب سنســور تشــخیص حرکــت بیــن  2تــا  2.2متــر از
ســطح کــف اتــاق مــی باشــد .توصیــه میگــردد ایــن سنســور را درکنــج دیــوار و بــا اســتفاده از
چســب هایــی کــه همــراه محصــول ارائــه میگــردد نصــب نماییــد.

2-2.2m

Ground

گام دوم :کلیــد تســت را دو بــار فشــار دهیــد و از چــپ بــه راســت اتــاق ،مقابــل سنســور قــدم
بزنیــد ؛ در ایــن حالــت چــراغ موجــود بــر روی سنســور بــا تشــخیص حرکــت یــک بار چشــمک
خواهدزد.

نکتــه  :سنســور تشــخیص حرکــت هــم چنیــن مــی توانــد بــا اســتفاده از پایــه نصــب و
پیــچ همــراه آن  ،در یــک محــل خــاص نصــب گــردد.
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اضافه و حذف کردن لوازم جانبی
اقــام همــراه دســتگاه شــامل سنســورها و کنتــرل از راه دورهــا بــه صــورت پیــش فــرض بــه
دســتگاه متصــل هســتند .چنانچــه قصــد اضافــه کــردن سنســورها و لــوازم جانبــی اضافــی را
داریــد آمــوزش زیــر را دنبــال نماییــد.

اضافه کردن ریموت کنترل و سنسور جدید

رمــز عبــور غیرفعــال ســازی سیســتم را وارد نماییــد (پیــش فــرض  )1234 :و پــس از آن کلیــد

[ ] را بفشــارید و ســپس سنســور مــورد نظــر را وادار بــه ارســال هشــدار نماییــد .در تصویــر زیر
روش ارســال هشــدار از هریــک از انــواع سنســورها و ریمــوت کنتــرل نمایــش داده شــده اســت.

یکی از کلیدهای کنترل از
راه دور را بفشارید.

کلید تست سنسور
حرکت را دوبار بفشارید.

فرســتنده و آهــن ربــا را
بیــش از  2ســانتی متر از
هــم دور کنیــد.
 RFID Tagرا بــه محــل
تمـــاس روی دستــگاه
نزدیــک کنیــد.

زمانــی کــه صــدای بــوق از پنــل اصلــی دســتگاه شــنیده شــد ،افزونــه مــورد نظــر بــا موفقیــت
متصــل گردیــده اســت .چنانچــه دو بــار صــدای بــوق شــنیده شــد بــه ایــن معنــا اســت کــه
ایــن افزونــه از قبــل بــه دســتگاه متصــل بــوده اســت.
نکتــه  :جهــت اتصــال ســایر انــواع سنســورها  ،بــه آمــوزش هــای مرتبــط بــا آن هــا
مراجعــه نماییــد.
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اضافه کردن آژیر بی سیم:
نکته :آژیر به صورت جداگانه به فروش می رسد.
 -1آژیر را درحالت اضافه شدن قرار دهید (مراجعه شود به راهنمای کاربر آژیر)

] را جهــت ارســال ســیگنال اضافــه شــدن بــه آژیــر  ،از روی پنــل اصلــی
 -2کلیــد [ ] یــا [
دســتگاه بفشــارید .زمانــی کــه صــدای بــوق شــنیده شــد ،آژیــر بــا موفقیــت اضافــه شــده
اســت .چنانچــه  2بــار صــدای بــوق شــنیده شــد بــه ایــن معنــا اســت کــه آژیــر از پیــش متصل
بــوده اســت.
چنانچــه آژیــر بــی ســیم بــه دســتگاه متصــل باشــد  ،شــما مــی توانیــد بــا ارســال کــد
« »63701یــا « »63700اقــدام بــه قطــع یــا وصــل کــردن صــدای بــوق مربــوط بــه فعــال/
غیرفعــال ســازی حفاظــت نمایید.

حذف سنسورها:

بــا ارســال کــد “ ”21بــه پنــل اصلــی دســتگاه  ،شــما پیامکــی مبنــی بــر حــذف موفقیــت آمیــز
تمامــی سنســورها دریافــت خواهیــد کــرد.
بــا ارســال کــد “ ”22بــه پنــل اصلــی دســتگاه شــما پیامکــی مبنــی بــر حــذف تمامــی تــگ هــای
 RFIDدریافــت خواهیــد کــرد .همچنیــن مــی توانیــد از طریــق نرم افــزار موبایــل نیز اقــدام به
حــذف تگ هــای  RFIDها بنمایید.
بــا ارســال کــد “ ”23بــه پنــل اصلــی دســتگاه شــما پیامکــی مبنــی بــر حــذف تمامــی ریمــوت
کنتــرل هــا دریافــت خواهیــد کــرد.

حذف آژیر بی سیم:

کلیــد اضافــه کــردن موجــود روی آژیــر را فشــرده و نگــه داریــد .زمانــی کــه دو صــدای بــوق
متوالــی شــنیده شــد ،آژیــر بــا موفقیــت حــذف شــده اســت.
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تعویض باتری لوازم جانبی
در شکل زیر روش تعویض باتری هریک از لوازم جانبی نمایش داده شده است.

ریموت کنترل

قاب را باز نموده باتری را تعویض نمائید

پیچ پشتی را باز نمائید

اتصاالت درب و پنجره

قاب را باز نموده باتری را تعویض نمائید

سنسور تشخیص حرکت

قاب را باز نموده باتری را تعویض نمائید
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پیچ پشتی را باز نمائید

بازیابی تنظیمات اولیه کارخانه
بــا ارســال پیامکــی محتــوی کــد «  » 0000بــه پنــل اصلــی دســتگاه  ،تنظیمــات پیــش فــرض
کارخانــه بازیابــی خواهــد شــد و دســتگاه بــه حالــت ابتدایــی خــود بــاز خواهــد گشــت.
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مشخصات فنی
پنل اصلی
			
منبع تغذیه
			
باتری
		
فرکانس GSM
شدت جریان حالت Standby
شدت جریان حالت هشدار
شدت صوت آژیر داخلی
		
تعداد لوازم جانبی
		
فرکانس ارسال
			
جنس بدنه
		
دمای کاری مجاز
		
رطوبت کاری مجاز
			
ابعاد
		
ابعاد پایه نصب

 12ولت مستقیم ()12V DC
 3.7ولت  1200 /میلی آمپر /لیتیومی
 1900/1800/900/850مگاهرتز
حداکثر  46میلی آمپر
حداکثر  205میلی آمپر
حداکثر  95دسی بل
حداکثر  10عدد ریموت کنترل  50 /عدد سنسور
 315مگاهرتز  433.92 /مگاهرتز
پالستیک ABS
بین  0تا  55درجه سانتی گراد
کمتر از %80
 29 * 120 * 199.5میلی متر
 8 * 20 * 88میلی متر

ریموت کنترل
			
منبع تغذیه
شدت جریان حالت ارسال داده
		
حداکثر برد ارسال
		
فرکانس ارسال
		
جنس بدنه
		
دمای کاری مجاز
		
رطوبت کاری مجاز
			
ابعاد
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 3ولت مستقیم (( )3V DCیک عدد باتری لیتیومی)
حداکثر  7میلی آمپر
 80متر (فضای باز بدون تداخل)
 315مگاهرتز  433.92 /مگاهرتز
پالستیک ABS
بین  0تا  55درجه سانتی گراد
کمتر از %80
 11 * 31 * 53میلی متر

سنسور تشخیص حرکت
		
منبع تغذیه
شدت جریان حالت ثابت
شدت جریان حالت هشدار
		
محدوده تشخیص
		
حداکثر برد ارسال
		
فرکانس ارسال
			
جنس بدنه
		
دمای کاری مجاز
		
رطوبت کاری مجاز
ابعاد سنسور		
		
ابعاد پایه نصب

 3ولت مستقیم (( )3V DCدو عدد باتری نیم قلمی  1.5ولت)

حداکثر  50میکرو آمپر
حداکثر  9.5میلی آمپر
8متر  110 /درجه
 80متر (فضای باز بدون تداخل)
 315مگاهرتز  433.92 /مگاهرتز
پالستیک ABS
بین  0تا  55درجه سانتی گراد
کمتر از %80
 43 * 59 * 100میلی متر
 26.5 * 30 * 52میلی متر

اتصاالت در و پنجره
			
منبع تغذیه
شدت جریان حالت ثابت
شدت جریان حالت هشدار
		
حداکثر برد ارسال
		
فرکانس ارسال
			
جنس بدنه
		
دمای کاری مجاز
		
رطوبت کاری مجاز
		
ابعاد ارسال کننده
			
ابعاد آهنربا

 3ولت مستقیم (( )3V DCدو عدد باتری لیتیومی)
حداکثر  5میکرو آمپر
حداکثر  9میلی آمپر
 80متر (فضای باز بدون تداخل)
 315مگاهرتز  433.92 /مگاهرتز
پالستیک ABS
بین  0تا  55درجه سانتی گراد
کمتر از %80
 15 * 31.5 * 71میلی متر
 15 * 12.5 * 71میلی متر

RFID TAG
			
برد
		
فرکانس رادیویی
			
ابعاد

EM4100 CMOS
 125کیلوهرتز
 6 * 30 * 30میلی متر
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کاربر گرامی ؛
ایــن راهنمــای کاربــری بــرای اســتفاده ســاده از محصــوالت مــا ایجــاد شــده اســت .تمامــی
جمــات  ،اطالعــات فنــی و توصیــه هــای موجــود در ایــن راهنمــا صحیــح و قابل اعتماد اســت
امــا دقــت و کامــل بــودن آن قابــل تضمیــن و گارانتــی نمــی باشــد.
اطالعات و مشخصات ذکر شده در این راهنما بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.
هرگونــه کپــی بــرداری  ،تولیــد مجــدد و ترجمــه بــه زبــان هــای دیگــر بــدون اجــازه ســازنده
دســتگاه ممنــوع مــی باشــد و شــامل پیگــرد قانونــی اســت.
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