
 

 

 

 

 

 GSM / PTSN یامنیت هشدارسیستم زنگ 

 

 نصب و راه اندازی سیستم
 سیستم معرفی مختصر 

بهه وهور ریه      انسانانی که زمتشکیل شده است. و لوازم جانبی مختلف بی سیم زنگ هشدار  دستگاه اصلی،از یک  سیستماین 

بنهاب این صهاخبخانه هها    ،  دههد مهی انه خبه   بهه صهاخبخ  و  به صدا در آمهده  دستگاه اصلی، دشومیمنطقه دفاعی قانونی وارد 

 کنند. صدا نظارتب  بالفاصله توانند می. همچنین، آنها کنند اقداماوالع دهند تا فوراً  گانیا به همسای بازگ دندد به خانه نتوانمی

 

 نصب و راه اندازی زنگ هشدار 

پس منبع قدرت و سیگنال س. نمائیدم تلفن متصل با استفاده از سی دستگاه اصلی 2و  1خط به  ی تلفن راط خارجدو شاخه خ

بدان  این، شودمیروشن منبع قدرت  المپدهد و می "ببی"صدای  دستگاه اصلیاین خین در را وصل کنید؛ هشدار دهنده 

 .کندمیبه کار ش وع  دستگاه اصلیمعنی است که 

 

 بنصب و راه اندازی مغناطیس در 

جعبهه انتشهار منناویسهی را روی    و اسهتفاده کنیهد   نهوار منناویسهی روی در     به ای چسهباندن  مجهه    هدو و فه  ب چسباز 

جعبهه انتشهار    المپههای سهیگنال   قسهمت نوار منناویسی ن دیک داشته باشید که هنگام نصب، توجه  چهارچو  در  بچسبانید.

 بهت  است.باشد فاصله کوچکت  ه  چه و بوده ت از مناسب خاصل کنید اومینان و ، ق ار گی د 

 

 
   نصب آشکارساز مادون قرمز 

 اف ادشده توسط ایجاد سیگنال های مادون ق م  دریافت خ کت اف اد از و یق  تشخیصاصل آشکارسازهای مادون ق م  

. هدف نصب شود مت  دور از زمین 2.2مادون ق م  باید خدود  خسگ مت  است.  12-5و محدوده تشخیص معموال  است 

با آفتا  ، پنج ه ها و مکان  رویاروییبدون  دتوانمی. عالوه ب  این، آشکارساز مادون ق م   است محدوده تشخیصمستقیماً 

محدوده و دقت ب  ممکن است شده محل نصب  ون، چتنها در اتاق نصب شوداست ه ساد تنیی  دماهای دیگ  که در آن 

 .گذاردتاثی  تشخیص 



 

 
 
 

  نصب و راه اندازی کارتGSM 

،  بکشهید  و بهه عقهب  فشهار داده  ، سوکت سیم کارت را با انگشتان خود را بی ون بکشید تگاه اصلیدسسیم کارت پشت  روکش

را سیم کهارت   شکاف دار، گوشه سیم کارت را داخل روکش ق ار دهید شکاف مبتنی ب ، کنید بازرا سوکت کارت  روکشسپس 

 . خ کت دهید کارت قفل سیمقسمت و به را پایین بکشید ش روک، آن روی تخته نگهداریددر جهت 

 

 تنظیمات عملکرد
دو شهوند و در ایهن خهین    تمهام عملیهات مناسهب انجهام      به ای تحت ش ایط بی دفاع  ووالنی زنگبا یک  ندتوانمیتمام تنظیمات 

 شود.میشنیده  صدای کوتاه ب ای تنظیمات اشتباه

#11#           فعال کردن آژیر  

#11#      غیر فعال کردن آژیر  
ش و روشن ک دن آژی  ارتباوی به عملک د دستگاه ندارد ص فاً م بوط به عملک د خود آژی  می باشد.توجه :خامو  

 

  ذخیره کردن شماره تلفن

#(1-5شماره تلفن )#دستور       

شماره تلفن میباشد(  85858585اول نشان دهنده گ وه و  1)شماره    #185858585#مثال:   

تلفن های این گ وه تماس ب ق ار ک ده و اعالم هشدار می نمایددرصورت ب وز خط , دستگاه با شماره   

 

 پاک کردن شماره تلفن 
)گ وه مورد نظ  را وارد نموده تا شماره تلفن پاک گ دد(   #(1-5)#دستور       

 

 تاخیر در عملکرد دستگاه 
.ر را به کاب  می دهداین سیستم ف صت الزم جهت خ وج از منطقه هشدا   #7زمان مورد نظ  به ثانیه#دستور     

دثانیه فعال میشو 21*  بدین معنی است که سیستم بعد از 721مثال: *  



 

 

 زمان زنگ هشدار)آژیر کشیدن(
#9به دقیقهآژی  کشیدن زمان #  دستور  

دقیقه می باشد 9زمان آژی  کشیدن    #909#مثال:   

 

 

  # 8(99تا1() منطقه مورد نظ  از 1-9)#  منطقه دفاعدر وضعیت تنظیم 

 .را تعیین می کندانتخا  شده  ی( خالت تنظیمات منطقه دفاع99-1)

، منظورهمنطقه دفاع چند  = 4، ضط اریمنطقه دفاع ا = 3منطقه دفاع هوشمند،  = 2، عمولیمنطقه دفاع م = 1استفاده ، عدم  = 1 

 پیج   = 9،   زنگ در = 8منطقه دفاع ، تک ار فعالیت در  = 7تاخی  زنگ ، با منطقه دفاع  = 5

  اید( را انتخا  نموده 3)منطقه  3اره نشانگ  آن می باشد که شما بی سیم شمدهید،می را فشار  # 8 3 2 # وقتیبه عنوان مثال،

 بعهههههد از ایهههههن انتخههههها ، از روی ریمهههههوت کنتههههه ل هههههها فقههههه  ایهههههن منهههههاوق فعهههههال مهههههی شهههههوند.           

تمام منطقهه دفهاع بهی سهیم کهار      توجه به این حالت،  است که با، به این معنی کنیدرا وارد می "99" وقتی که شما توجه:

 .کندمی

 

، دههد می گ ارشبه پلیس فورا آن  وقتی فعال می شود، دفاع ،  الیا بباشد تحت ش ایط دفاع مهم نیست  :اضطراریمنطقه دفاع 

 .استمناسب خاص  موقعیتهایو دیگ   اضط اری و امندست سی های ب ای واکنش گاز، واکنش مه دود ، که 

 

هنهوز تتهت منطقهه     موثر نیست ) آن منطقه دفاع، منطقه دفاع هوشمندپس از انتخا  منطقه به عنوان  منطقه دفاع هوشمند :

زنهگ هشهدار مهادون    داخلهی  عملکه د   است مناسب می باشد، چهون زمانی که می بان در خانه ب ای  و (،موثر است عادیدفاع 

 د.نباشمی یخالت نظارتدر در  و پنج ه هنوز ناویسی خاصیت منشود، در خالی که می ری  فعالق م  

 

تنظهیم  چنهد منظهوره   در خالهت  که  دو یا چند آشکارسازدر وضعیت دفاعی و یا دفاع هوشمند ، اگ   : منظورهمنطقه دفاع چند 

الگو، ههی  یهک    . بناب این، ب  اساس اینبه صدا در می آید دستگاه اصلیزنگ هشدار ، فعال شوندثانیه  31همه در ع ض  شدند

 .د دادنخواهنرویدادها  اوالع نادرست در مورد از آشکارسازهای مادون ق م 

 

 .ب فعال شوندیبه ترتو آنها باید  چند منظوره را فعال کنیدمنطقه دفاع  چندو یا د توجه:

 

 تواند زنگمی دستگاه اصلی، نیاز دارد زنگ هشدار بهمیشود و  فعال که منطقه دفاع میهنگا :هشدارزنگ با تأخیر منطقه دفاع 

عالوه به  ایهن ،    .شود(میتعیین  «هشدار تاخی  زنگ فعال ک دن خالت »محسوس  با )تاخی  زمانی بیاندازد تاخی  هشدار را به 

 . ال شودعری  فدر وول زمان تاخی   دتوانمیرفتار هشدار دهنده 

 

 

 )فقط ب ای مناوق دفاع بی سیم ( .است شده مناوق دفاع انتخا  ک دن این معنی خذف  حذف منطقه دفاع :

 د شد.ن، همه مناطق دفاع بی سیم حذف خواهرا وارد می کنید  # 8 9 9 6 #توجه: وقتی که شما  



 

 

 مناطق دفاع:فعالیت در تکرار 

ثانیهه   5-31 ظه ف  دوبهاره   انی کهه آن تنها زم هشدار می دهد. بالفاصلهفعال می شود، سیستم که آشکارساز یک بار میهنگا 

 .دادخواهد هشدار سیستم بعد از اولین فعال سازی فعال شود،  

 شود.میاستفاده دفاع هشدار دهنده منطقه فقط به عنوان زنگ در  به جای منطقه دفاع ، در ش ایط تنظیم یا لنو  :بزنگ در

 .شودار دهنده استفاده میمنطقه فقط به عنوان پیج  به جای منطقه دفاع هشد، در ش ایط تنظیم یا لنو دفاع پیجر :

 

منطقهه دفهاع   نهدارد بنهاب این شهما     9، 8، 7، 5، 4انتخا  خالت ب  و منطقه دفاع هوشمند هی  تاثی ی  عمومیانتخا  منطقه دفاع 

 ، . با این خالانتخا  می کنید در در همان زمانرا   9، 8، 7، 5، 4خالت کنید، در خالی که ه  می را انتخا  عمومیهوشمند و یا 

اسهتفاده  از الگوهها  لطفها  تنظیم کنیهد  خواهید منطقه به منطقه میاگ   ،تنظیم می شودخالت اضط اری به خالت دیگ   رویمنطقه 

 .را تنظیم کنیدپس خالت سند، و ینک

 

        رمز عبور ورودی * رمز عبور *

 ( دد دیگ  تنیی  یابدرم  عبور به چهار عتواند به عنوان میاست ، که  1111 : )رم  عبور و اخی شده

 

      حذف و اضافه کردن ریموت کنترل ها

* ب ای اضافه ک دن  ریموت کنت ل 1* جهت خذف و دستور *12دستور  *  

 

یها  کنته ل راه دور  کهه   میهنگاآراز می شود . ثانیه  11شمارش معکوس  با دستگاه اصلیاز  ف اگی هوشمند کنت ل از راه دور 

خهذف  ، محهل  دههد  و صهدای بلنهد  دهد تواند به وور خودکار تشخیص می دستگاه اصلی، عال می شودفثانیه  11در آشکارساز 

 یکسهههان اسهههت ( .  کهههد فراگیهههرروش  کههه )اسهههت موفهههق  ب رسهههیکهههه بهههه معنهههی    را نشهههان دههههد  خافظهههه

 هماهنگ کردن حسگر بی سیم

*8دستور  *وارد نمودن منطقه هشدار  

ای ه  خسگ  بی سیم به دستگاه وارد نمائید.ب  99و  11توجه: شما می توانید یک عدد بین   

در دستگاه تنظیم می گه دد و چنانچهه     2* بعد از روشن نمودن خسگ  و وارد نمودن این دستور، خسگ  با شماره 812مثال:*

 نمایههان مههی گهه دد.   2اخطههاری از جانههب ایههن خسههگ  بههه دسههتگاه ارسههال گهه دد، بهه  روی نمایشههگ  دسههتگاه عههدد           

 

زای بی سیمحذف کردن کلیه اج  
 #8998#دستور  

 

 بوق زدن دستگاه هنگام کارکرد با ریموت کنترل
* بوق می زند21دستور  *  

* بوق نمی زند                          21دستور  *  

 

 



 

   * 5 1خطوط تلفن  * هشدار به هنگام قطع زنگ  عملکردباز کردن 

 .ر می آورددرا ب ای اوالع رسانی به شما به صدا خ ا  می شود، آن زنگهای هشدار خطوط تلفن قطع یا  وقتی 

 

  * 5 0* هشدار به هنگام قطع خطوط تلفن  زنگ عملکرد بستن 

 به معنی قطع یا خ ابی است یا را تشخیص نخواهد داد موتور اصلی خطوط تلفن است که معنی  بدین

 

 تعداد تماس از دستگاه در صورت هشدار
*8دستور  *تعداد تماس  

 بههههار تمههههاس مههههی گیهههه د   2* دسههههتگاه هنگههههام هشههههدار بهههها تلفنهههههای از پههههیش تعیههههین شههههده      82مثههههال: *
 

 

 تعویض رمز عبور
*7رقمی جدید( 4رقمی جدید() رم  عبور  4دستور  *)رم  عبور   

می باشد( 1111)در صورت ری  فعال بودن رم  قبلی( )رم  عبور پیش ف ض    

 مههههههههههههههههههی باشههههههههههههههههههد 1234* پسههههههههههههههههههورد جدیهههههههههههههههههد  712341234مثهههههههههههههههههال: * 

 

   * 8 ی تنظیمات کارخانه * رمز عبوربازیاب

ریه  فعهال   صوتی، صهداهای زنهگ ،   هشدار شماره تلفن ها ، زنگ پاک ک دن )خواهد ک د بازیابی را سیستم تنظیمات کارخانه  

هشدار به اتمام رسهیده  تشخیص خطوط تلفن قطع شده ، زمان زنگ  یتابع ستن کلیدبدفاع ، تنظیم زنگ هشدار، تاخی  در  ک دن

 د.ز راه دور و منطقه دفاع را خذف کنتواند کنت ل امین این دستورالعملدقیقه ( .  5دت ه مب

 

   رمز عبور * 0* زنگ هشدار صدای ضبط تنظیم 

سانتی مته    21 به فاصلهدر مکانی را صداها ضبط آن پس از آراز شماره معکوس انجام عملیات م بووه و لوله های دیجیتال، 

کهه بهه   دههد  مهی و موتور اصلی یک صدای بلند  ری  فعال خواهد شدبه وور خودکار  آن. می کندش وع را دور از موتور اصلی 

 (GSM)فقط ب ای مدل موفق است. ضبطمعنی 

 

   * 0 6 1* باز ممنطقه دفاع سی

 *  0 6 0* منطقه دفاع سیم بسته 

 

-2ب ای منطقه دفاع سیم کشی شده اسهت ،   تعداد 111-114    *9(101~ 101( ) 0 ~2شده *) یکش مسیدفاع تنظیم منطقه 

به این معنی اسهت کهه    119( و  فعال سازی در زمان ری  عادی=  2باز ، معموالً =  1،  بسته= معموالً 1)است ت به معنی خال  1

 ایجاد می شوند. خالتب  اساس این  میمام مناوق دفاع سیت

 

 اسههت . فعههالط ) منفههی ( و ت مهه  شهه   کوتههاه اسههت  زمههین  متصههل بههه ، پههورت  ریهه  فعههال : در خالههت معمههوالً بسههته 

 .است  و اتصال کوتاه ش ط فعال) منفی (  متصل نیست زمین ه، پورت بری  فعال باز : در خالت معموالً 



 

دفهاع  بهه فعالسهازی   ری  فعال که دن دفهاع   از  دستگاه اصلیاین ش ایط خاص، زمانی که  تحت :در زمان ری  عادی فعالسازی 

 یک فعالیت فعال است.ن آ، تنیی  وضعیت باخالی که  ، درری  فعال استوضعیت اتصال شود ،  میتبدیل 

 

 

 منبع تنذیه و انتخها  بهه شه ی زیه      12نشان دهنده خالت کنت ل  1-9    # 8 0(  0-9)# کنترل توان خروجی  راه اندازی

 :است

 . ولت 12خ وجی عدم =  1   

 های دیگ .تحت خالتخ وجی  ین بستنخ ، در " CF " خالتدر  ولت 12= خ وجی  1     

 .هشدار خ وجی بعد از زنگدر خین خف  ،  " SF "خالت در  ولت 12= خ وجی  2      

 .هشدار خ وجی بعد از زنگدر خین بستن ،  " SF "خالت در  ولت 12= خ وجی  3      

 .هشدار زنگخ وجی بعد از در خین خف  ،  " BF "خالت در  ولت 12= خ وجی  4      

 .هشدار بعد از زنگدر خین بستن خ وجی ،  " BF "خالت در  ولت 12= خ وجی  5      

 .هشدار خ وجی بعد از زنگدر خین خف  ،  " BF "یا  " SF "خالت در  ولت 12= خ وجی  8       

 .دارهش خ وجی بعد از زنگدر خین بستن ،  " BF "و یا  " SF "خالت در ولت 12= خ وجی  7       

 در خالت هشدار دهنده. ولت 12= خ وجی  8        

 . ولت 12خ وجی خف  =  9         

 

 

 تنظیم ساعت و تاریخ
*17دستور  *دقیقه ساعت روز ماه سال  

 می باشد 14/18/2114و  11:15* نشان دهنده     171418141115مثال: *

 

 تنظیم زمان فعال شدن دستگاه
#17(دقیقه ساعت 1-5)#دستور    

را نشان می دهد. 2در گ وه  18:12فعال شدن خودکار دستگاه را ه  روز در ساعت  #1718182#مثال:   

 استفاده نمائید #1711111#توجه: ب ای خذف ک دن این دستور از 

 

 

 GSMقسمت  دستورالعم 

، به  "F6"،  را روشن می کند F5"  ،GSM"در دست س نیست،  GSM ست کهمعنابدین  " GSM ،"F4 مشخص کننده قسمت

به شبکه تواند ب ای مدت ووالنی ن. اگ  آن زندچشمک میثانیه در ش ایط وبیعی  3. چ اغ نشانگ  ه   دست سی دارد شبکه

در کنید.  دوباره روشنو سپس را چک کنید دستگاه ب ق را قطع کنید، نشان دهد ، لطفا  را F4 یا داشته باشد دست سی

با رم  را  1111تنیی  رم  عبور ، لطفا  در صورتاست .  1111رم  عبور می بان ت که دستورالعملهای زی  ف ض ب  آن اس

 .جایگ ین کنید عبور جدید
 



 

 9گ وه است . گ وه  ( شماره 9 - 1)   ،« SMS( + محتوای  1 - 9رم  عبور + )  :» گرگروه پیام کوتاه خود ویرایش 9تنظیم 

دفاع اضط اری در منطقه  یک زنگ هشدار این »را به صورت  9مثال، گ وه یک پیام ب ای هشدار اضط اری است . به عنوان 

) بدون فاصله( با یک تلفن  را « این یک زنگ هشدار در منطقه دفاع اضط اری است  11119 » توانیدمی. شما تنظیم کنید «است

 ارسال کنید. به شماره تلفن سیم کارت در می بانرا آن وی ایش کنید و و هم اه 

 

شماره س یال پیام (  1 - 9)  *، "( +  1 - 9)  + رم  عبورف مت : »  گرو جو متتویات پیام های کوتاه خود ویرایشپرس 

وی ایش یک گوشی تلفن هم اه را با  " 11112*"،  2پ س و جو محتوای گ وه  در صورتهای ذخی ه شده است . ب ای مثال، 

.پاسخ دهید 2به پیام گ وه ارسال کنید. پس از موفقیت  اصلی دستگاهکنید و آن را به شماره تلفن سیم کارت در   

 

تنها  2 ،( نوع است . پس از هشدار2-4گ وه تلفن است ، و ) شماره(  1-8)  #(  2-4( ) 1-8)  های هشدار :ع تماسانواتنظیم 

می و تماس رسال می کند اپیام  4 ،پس از هشدار،  متن ارسال می کندبه صورت  را پیام 3 ،تماس می گی د، پس از هشدار

.را وارد کنید # 24 #، به گونه ای است که تماس می گی د و پیام ارسال می کند  2. ب ای مثال، اگ  تنظیم گ وه گی د  

 

= غیر فعال . 0= فعال .  0.1* 01/051برق خارجی *هشدار وضعیت تغییر تنظیم   

 

SMSجهت  ( شماره س یال پیام است . 1-9)اشاره می کند؛ منطقه شماره  به  # ؟؟(1-9)  #اع ؟؟منطقه دفبعد از هشدار در  

را پس  12کند. به عنوان مثال، منطقه هشدار میپس از هشدار ارسال  را مشخص شدهشماره س یال پیام متنی منطقه دفاع   یک

. # 13128 #: تنظیم کنید  8گ وه از هشدار ب ای ارسال پیام متنی   

 

 تنظیم نور صفته
* 18(1-7دستور *)  

( می ان نور صفحه می باشد7-1)  

 

 قفل کردن صفحه کلید
*11دستور *  

ثانیه قفل می شود و برای باز کردن آن از دستور *رمز عبور* استفاده نمائید. 21ه کلید پس از بعد از اعمال این دستور صفح  

 

  : SMSبا دستگاه اصلیفعال سازی 

، است " SF "استفاده کنید.  دستور تنظیم دفاع  ، پ س و جو، و ری هه تنظیم شده و نشدب ای دستیابی به توابع  SMSاز 

دستور .  "STATUS": پ س و جو. وضعیت  انجام می شود " BF " با ادراکاست . تقویت قدرت  " CF " دفاعدستور لنو 

نوان مثال، از . به ع «رم  + ف مان». ف مت  "OFF"و  "ON"خ وجی و بسته شدن خ وجی : ولت  12ب ق  ب نامه ری ی

SMS   0000 ": دفاع استفاده کنید ای کنت ل لنو ب CF "  و پس وی ایش کنید  دستگاه اصلیشماره تلفن سیم کارت در  دررا

 . به پیام پاسخ دهید  از موفقیت

 

ود. اگ  آن شمیاداره  "رم  + محتوای ف مان "توان با وی ایش پیام متنی با ف مت میفوق را  دستگاه اصلیتمام دستورات 

 و ارسال آن به می بان. " # 187854321 # 1111 "، وی ایش SMSتوسط  87854321مجموعه ، اولین شماره تلفن 



 

 

 هشداراستفاده از سیستم زنگ 

 ها. تنظیم دفاع 1

 بیب صداییک  دستگاه اصلیروی پانل را فشار دهید و   " Set up defense "روی کنت ل از راه دور یا  دکمه  " "دکمه 

 وارد وضعیت دفاع یا دفاع تأخی ی می شود. دستگاه اصلیمی دهد، سپس 

 

 . لغو دفاع 2

 بیبدای صدو  دستگاه اصلیو  را فشار دهید روی پانل  " Cancel defense "دکمه  روی کنت ل از راه دور یا  " " دکمه   

 .ق ار می گی د دفاع عدم ضعیت و در دستگاه اصلیاین چ اغ نشانگ  خاموش می شود، بناب  سپس، می دهد

 

 . زنگ اضطراری 3

فوراً وارد وضعیت زنگ  دستگاه اصلی، روی پانل را فشار دهید  " Alarm "دکمه روی کنت ل از راه دور یا  ""دکمه 

 . می کندو اعالم خط  تماس می گی د ، به وور خودکار  می شوداضط اری 

را فشار دهید ، در همین خال پایین نگهداشتن روی کنت ل از راه دور  " " وقتی زنگ هشدار روی خالت بی صدا است، دکمه

 . را فعال می کندآژی  ووالنی دکمه یا دو بار فشار دادن دکمه 

 

 . دفاع هوشمند 1

وارد وضعیت  دستگاه اصلیروی پانل را فشار دهید ، سپس  " Intelligent "روی کنت ل از راه دور یا دکمه  " "دکمه 

 هوشمند یا دفاع تأخی ی می شود. دفاع 
    
 لوله دیجیتال موتور اصلی نشانگر وضعیت.  5

     " SF " ،  ،دفاع" CF "  زنگ اضط اری ،  " 99 "دفاع ،  عدم" BF "  را نشان می دهنددفاع هوشمند ." F1 "  ب ای زنگ

، است به معنی دفاع بی سیم 1-98ده است، شنسیم کارت نصب یعنی  " F3 "، است که خطوط تلفن قطعدر زمانی است دار هش

L1-L4(G4-TYPE(L1-L4))  است مینی دفاع سیبه مع. 
   
 از راه دورعملیاتی تنظیم . روش های  6

بعد از اینکه سیستم زمانهای زنگی که  وکنید استفاده  دستگاه اصلی شماره هایه  تلفن ب ای شماره گی ی از توانید میشما 

را وارد ، کلمه عبور  را شنیدید . وقتی شما صدای بوقبکار اندازیدآن را به وور خودکار  ،را شناسایی ک د شما تنظیم ک ده اید

قطع  به وور خودکار شنیده می شود، گوشیزمان اشتباه هنگام صدا  3و باالت  از رم  عبور اشتباه ، به هنگام ) دو صدا  کنید

دکمه لطفا پس از انجام همه عملیات د. ، ینت ل از راه دور سیستم را داشته باشتوانید کمیشما  ( و اگ  درست باشد، خواهد شد

 .را قطع کنید لفنتو را انجام داده توانید عملیات دیگ  میشما را فشار دهید ، سپس  #

 
 

 

 را فشار دهید. " 1 "،  برای نظارت بر صتنه

 را فشار دهید. " 2 "برای به صدا در آمدن زنگهای هشدار، 

 را فشار دهید. " 3 " بستن آیتمهایی که ظاهر شده،  برای



 

 را فشار دهید. " 1 " برای تنظیم دفاع، 

 را فشار دهید. " 5 " برای لغو دفاع،

 را فشار دهید. " 6 "برای ضبط، 

 را فشار دهید. " 7 " ولت،  12برای خروجی برق 

 را فشار دهید. " 8 "ولت،  12برای بستن خروجی برق 

 را فشار دهید. " 9 "، ( G4 -TYPEن تبلیغات ) برای باز کرد

 را فشار دهید. "0"برای بستن تبلیغات، 

 را فشار دهید. "*"،  ( G4 -TYPE پاسخ  برای 

 را فشار دهید. " # "، تأیید و قطع برای

 

خواهد کار قطع ، آن را به وور خودصورت نگی دثانیه  21در ع ض  یعملیات هی در صورتی که رم  عبور اشتباه است و یا 

 .شد

 را فشار دهید. " 1 "دهید، ثانیه گوش  21توانید به مدت میشما  وقتی

 

 . روش پردازش پس از دریافت زنگ 7

به صورت خودکار شماره گی ی خواهد ک د و ب   تنظیم شده را در موارد اضط اری ، دستگاه اصلی با شماره تلفن های 

، نباشدیا قادر به اتصال  باشد. اگ  گوشی می بان در خال استفاده  در می آورد ، زنگهای هشدار را به صدااساس تنظیمات

پس  آن . کنند تاییدخواهد نمود، تا زمانی که شماره گی ی انجام شود و می بانها شماره گی ی هشدار را زنگ  بعد سیستم تلفن

 د.نباشمیاز راه دور  تنظیمشبیه  یاتیعمل هایو روش هشدار عملیات ضبط را اج ا می کنداز دریافت تلفن زنگ 

 

 (GSM)فقط مدل روکش میزبانها نمودار سیم کشی  .8

 

،  عمومیزمین یک به  میسی وطیکی از یک خطناخیه بندی ، منطقه است سیمیپورت اتصال  L1 -L4سیم کشی منطقه کابل : 

دریافت می  ، اما سیگنالسیمی نیست ب قه ارائ ای ب) پورت می بان سیگنال می دهد پورت دست سی می بان دیگ  به سیم 

 (،کند

OUT   ولت( ، 9 - 12ولت( یک آمپ ی است، ب ق خ وجی ثابت )  9 - 12)  ج یان قابل ب نامه ری ی درایو خ وجی 

 .منبع تنذیه الکت یکی خارجی
 

لت دارد، به این ت تیب از و 12سیمی به دستگاه اصلی با توجه به اینکه خسگ های سیمی نیاز به ب ق جهت اتصال خسگ های 

 خ وجیهای دستگاه استفاده می گ دد. ت تیب ورودی و خ وجی خسگ های سیمی به ش ی زی  می باشد:

 ولت از دستگاه به خسگ  12خ وجی  -1

 ( از دستگاه به خسگ GND-خ وجی بدنه ) -2

 ( ب  روی دستگاه مشخص شده است.L1-L4ارسال اخطار از خسگ  به ورودی دستگاه که با ) -3
 

 خ وجی آژی 

 ( از دستگاه به خسگ GND-خ وجی بدنه ) -1

 (OUTخ وجی ) -2



 

. 
  
 
 

 

 

 


