
 بِ ًام خذا

 Maisaراٌّوای استفادُ از دزدگیر 

 لابلیت ّای سیستن دزدگیر هایسا

  اهکاى ارسال پیاهک 

 اهکاى ارتباط از طریك تواس تلفٌی با سیستن 

 دارای اپلیکشي اًذرٍیذ 

  رلِ خرٍجی  2دارای 

  ساعت 22دارای زٍى 

 دارای زٍى با لابلیت سٌسَر ّای بی سین 

  پٌل دستگاُ ٍ یا اپلیکیشياهکاى تٌظین سیستن از طریك 

 سیستن ّشذار لطع برق ٍ ٍصل هجذد آى 

 اهکاى تواس از طریك خط ثابت 

  رهس ٍرٍد بِ پٌل 

  سیستن یادآٍر غیرفعال بَدى سیستن 

 دارای هٌَی سادُ ٍ کاربرپسٌذ 

 اهکاى اتصال سٌسَر دها ٍ ّشذار ّای ٍابستِ بِ آى 

 اهکاى اتصال سٌسَر دٍد ٍ ّشذارّای ٍابستِ بِ آى 

 اهکاى اتصال سٌسَر گاز ٍ ّشذارّای ٍابستِ بِ آى 

 پشتیباًی از سین کارت ّای ّوراُ اٍل ٍ ایراًسل 

 اهکاى هشاّذُ هَجَدی از پٌل دستگاُ ٍ اپلیکیشي 

 اعالم رٍزاًِ همذار هَجَدی در ساعت هشخص 

 اعالم کاّش هَجَدی از همذار هشخص 

 ًوایش تاریخ شوسی ٍ ساعت بر رٍی ًوایشگر پٌل 

  اهکاى کٌترل دستگاُ تَسطMaster 

 اهکاى کٌترل دستگاُ تَسط دیگر کاربراى از طریك تواس 

 تست تواس ٍ پیاهک از رٍی پٌل 

 اهکاى راُ اًذازی دیٌگ داًگ 

 اهکاى تَلف شوارُ گیری دیگر شوارُ ّا در زهاى ّشذار 

 



 کارت را غیرفعال ًواییذ.لطفا پیش از لراردادى سین کارت دریافت پیاهکْای تبلیغاتی بر رٍی سین 

پیشٌْاد هی شَد برای سین کارت ّای ایراًسل برای شارش سین کارت ، سین کارت را بر رٍی ایراًسل هي فعال 

 ًواییذ.

 

 ًکاتی کِ پیؾ اص تٌظیوات دػتگاُ تایؼتی سػایت ؿَد:

 ل پیي کذ سا غیش فؼ تَػط تلفي ّوشاُ ،لثل اص ًصة ػیوکاست دس صَست فؼال تَدى پیي کذ

 ًواییذ.

  ُچٌاًجِ اص ػیوکاست اػتثاسی ّوشاُ اٍل اػتفادُ هی ًواییذ، ػیوکاست سا داخل تلفي ّوشا

 صتاى ػیوکاست سا تِ اًگلیؼی تغییش دّیذ. 2#*898*تگزاسیذ، تا ؿواسُ گیشی 

  صتاى ػیوکاست  2#*3*4*555*چٌاًچِ اص ػیوکاست ایشاًؼل اػتفادُ هی ًواییذ تا ؿواسُ گیشی

 سا تِ اًگلیؼی تغییش دّیذ.

  پیؾ اص ٍاسد کشدى ػیوکاست تشق دػتگاُ سا لطغ ٍ تاتشی سا ًیض دس صَست ٍجَد اص هذاس خاسج

 ًواییذ.

  تا سٍؿي ًوَدى دػتگاُ تشای اٍلیي تاس تصَیش صیش ًوایؾ دادُ هی ؿَد. دس ایي حال ػیؼتن هٌتظش

ّای سٍی پٌل ؿشٍع تِ چـوک صدى LED. دس ایي هشحلِ اص هالک دػتگاُ هی تاؿذتاییذُ دسیافت 

خَاٌّذ ًوَد ُ ایي تذاى هؼٌاػت کِ دػتگاُ هٌتظش تاییذ اص طشف هالک جْت ؿٌاػایی ؿواسُ 

تلفي آى هی تاؿذ. تذیي هٌظَس دس اپلیکیـي تا ٍاسد کشدى ؿواسُ ػین کاست ٍاسد ؿذُ دس دػتگاُ 

 تاییذُ ّای الصم تثادل خَاّذ ؿذ. 

 

 

 

  تصَیش ، ػیؼتن ؿشٍع تِ کاس خَد سا تا پیاهی اػالم هی ًوایذ اص ؿٌیذى پیام خَؽ آهذ گَییپغ ٍ

 صیش ًوایؾ دادُ خَاّذ ؿذ:



 

ًکتِ: ّواًطَس کِ دس تصَیش تاال هالحظِ هی ؿَد، دس ػطش اٍل اپشاتَس ؿٌاػایی ؿذُ ػیوکاست ًوایؾ دادُ 

( ًـاى  4.53#ؿذُ اػت. دس ػطش دٍم دٍ ػذد لشاس گشفتِ اػت کِ ػذد ػوت ساػت  ) دس تصَیش ػذد 

ای فؼلی هی تاؿٌذ. ( ًـاى دٌّذُ ده8#.35دٌّذُ همذاسػٌؼَس دٍد تَدُ ٍ ػذد ػوت چپ )دس تصَیش ػذد 

دس دٍ ػطش  هی تاؿذ. No Dataالصم تِ رکش اػت ایي همادیش دس صَست ػذم اتصال ّش ػٌؼَس تِ صَست 

 .تؼذی اطالػات تاسیخ ٍ ػاػت ًوایؾ دادُ ؿذُ اػت

  تشای ایٌکِ تتَاى تِ لاتلیت ّای ػیؼتن دػتشػی داؿتِ تاؿین یا تتَاًین تٌظیواتی سا تغییش دّین

 ،تشای ٍسٍد تِ هٌَ دػتگاُ اص سٍی صفحِ کلیذًیاصهٌذ آى اػت کِ ٍاسد هٌَ ػیؼتن ؿَین. حال 

اسد سا فـاس دّیذ. دس ایي حال هطاتك تصَیش صیش تایؼتی سهض ٍسٍد تِ دػتگاُ سا ٍ Menu کلیذ

 هی تاؿذ( 888888فشض دػتگاُ ًوایین )سهض پیؾ

 

 )*( کلیذ ػتاسُ Enterٍاسد کشدى سهض ػثَس ٍ فـشدى تؼذ اص  ًکتِ: جْت تغییش کلوِ ػثَس دس ّویي هشحلِ

 یذّین، دس اتتذا دػتگاُ اص ها سهض لثلی سا هیخَاّذ:سا فـاس ه

 

 

  سلوی تاؿذ(: 6تایؼتی ػپغ دس هشحلِ تؼذی سهض جذیذ سا ٍاسد هیکٌین )پؼَسد 

 



 

 سهض ػثَس تا هَفمیت رخیشُ هی گشدد. Enterتؼذ اص فـشدى کلیذ 

 

 

 هَاجِ هی ؿَین: صیش تؼذ اص ٍسٍد تِ هٌَ تا گضیٌِ ّای 

 

 

Menu >8.ShowNum 

  ؿواسُ ّای رخیشُ ؿذُ دس ّواًطَس کِ دس تصَیش صیش هالحظِ هیگشدد   8ؿواسُ  کلیذتا فـشدى

 خَاّذ ؿذ.ػیؼتن ًوایؾ دادُ 

 

 

 

 ؿواسُ هالک دػتگاُ هی تاؿذ. NumberMًکتِ: هٌظَس اص 

  اػتفادُ ًوَد. ّوچٌیي تا صدى کلیذ  *تشای حزف یک ؿواسُ هی تَاى اص کلیذEnter  هی تَاى

دس ضوي تا کلیذ ّای  (198xxxxxxxتشای هثال ) ؿواسُ جذیذ ٍاسد یا ؿواسُ لثلی سا ٍیشایؾ کشد.

 تاال ٍ پاییي هی تَاى تیي ؿواسُ ّای رخیشُ ؿذُ پیوایؾ ًوَد.



  کلیذتا فـشدى Menu اضافِ ًوَد. کشد یا هیتَاى ؿواسُ ّا سا ٍیشایؾ 

 

Menu> #.DingDong 

 

  هی تَاى لاتلیت  #ؿواسُ  کلیذتا فـشدىDingDang ( صذای کَتاُ دس ٌّگام تحشیک  کپخؾ ی

 کشد. یا غیشفؼال سا فؼال (اػت دصدگیش ؿذى ػٌؼَس

 

 

 

 

Menu> 3.Status 

  هی تَاى ٍضؼیت ػیؼتن 3ؿواسُ  کلیذتا فـشدى(Status)  .سا هـاّذُ ًوَد 

 

اٍل ٍضؼیت فؼال یا غیشفؼال تَدى ػیؼتن سا هی تَاى هـاّذُ ًوَد. دس ػطش  ػطش تصَیش تاال دس ًکتِ: دس

دٍم ٍ ّوچٌیي ػَم دس ػوت چپ ٍضؼیت خشٍجی ّای ػیؼتن تِ صَست فؼال یا غیشفؼال تَدى ًوایؾ 

دادُ هی ؿَد ٍ دس ػوت ساػت ًیض فؼال ٍ غیش فؼال تَدى اسػال پیاهک یا لاتلیت تواع ًوایؾ دادُ هی 

 ًوایؾ دادُ هی ؿَد. DingDangآخش ًیض ٍضؼیت  ؿَد. دس ػطش

 

Menu > 4.Balance 

  خَاّذ داد. تشای هالک دػتگاُ اسػالهیضاى اػتثاس ػیوکاست  4ؿواسُ  کلیذتا فـشدى 



 

 7تشای تؼت توااع اص خاط باتات، کلیاذ      6تِ هٌظَس تؼت تواع ٍ پیاهک دس ّویي هٌَ هی تَاى اص کلیذ 

 تؼت تواع اص ػین کاست، اػتفادُ ًوَد. تشای 8تشای تؼت پیاهک ٍ کلیذ 

Menu>5.Next 

  تِ صفحِ دٍم هٌَ هی سٍین. 5ؿواسُ  کلیذتا فـشدى 

 

 

 دس ایي هٌَ هی تَاًیذ تا اًتخاب گضیٌِ ّا همادیش دها، دٍد، ّـذاس ٍ ٍضؼیت ػیؼتن سا تغییش دّیذ.

 

Menu> 5.Next > 8.Temp 

  ٍاسد تٌظیوات دها هی ؿَین. 8ؿواسُ  کلیذتاص صدى 

 

ًکتِ: دس ایي تخؾ دس ػطش اٍل همذاس فؼلی دهای هحیط ًـاى دادُ ؿذُ اػت. دس ػطش دٍم ٍ ػَم هماادیش  

حذاکثش ٍ حذالل هجاص تشای اػالم ّـذاس تٌظین هی گشدد. تشای تٌظین ایي اػذاد های تَاًیاذ تاا اػاتفادُ اص     

لیذ همادیش سا افضایؾ ٍ کاّؾ دّیاذ ٍ تاشای جاا تاِ جاایی تایي دٍ ػاذد        ًـاًگش ّای تاال ٍ پاییي صفحِ ک

اػاتفادُ های   ( Enter) #حذکثش ٍ حذالل اص گضیٌِ * اػتفادُ هی ؿَد. تشای رخیشُ تغییشات ًیض اص گضیٌاِ  

 .ؿَد

 

Menu>6.Info 

 اطالػات ًؼخِ ٍ ٍسطى دػتگاُ ًوایؾ دادُ هی ؿَد. 6تا صدى کلیذ 



 

Menu> 5.Next > #.Active 

  ػیؼتن غیش فؼال هی ؿَد. 3ؿواسُ  کلیذػیؼتن فؼال ٍ تا صدى  #ؿواسُ  کلیذتا صدى 

 

 

Menu> 5.Next > 3.deActive 

 

 

 

 Menu> 5.Next > 4.Fire 

 

  ٍاسد تٌظیوات هشتَط تِ ػٌؼَس دٍد هی ؿَین. دس ایي لؼوت هی تَاًین  4ؿواسُ  کلیذتا صدى

تشای تغییش ػذد حؼاػیت تا اػتفادُ اص کلیذ ّای  همذاس حذاکثش حؼاػیت ػٌؼَس سا تٌظین ًواییذ.

همذاس  (#) Enterتاال ٍ پاییي هٌَ هی تَاى همذاس سا افضایؾ یا کاّؾ داد ٍ دس ًْایت تا صدى گضیٌِ 

 رخیشُ ًوَد.سا 

 



 

Menu> 5.Next > 6.Alarm 

 

  ٍاسد تٌظیوات هشتَط تِ ّـذاس  6ؿواسُ  کلیذتا صدى(Alarm)  هی ؿَین. دس ایي تخؾ هی تَاًین

 ٍضؼیت ػیؼتن تشای تواع ٍ ّوچٌیي اسػال پیاهک تِ کاستشاى سا فؼال یا غیشفؼال ًواییذ.

 

غیش فؼال هی گشدد.  4ٍ تا کلیذ  ٍضؼیت ّـذاس فؼاللاتلیت تواع دس  8تشای ایي هٌظَس تا فـشدى کلیذ 

 تشای فؼال یا غیشفؼال ػاصی اسػال پیاهک ّـذاس اػتفادُ هیگشدد. 3ٍ  #کلیذ ّای 

 Menu> 5.Next > 5.Next 

  ٍاسد صفحِ تؼذی تٌظیوات هی ؿَین. 5ؿواسُ  کلیذتا صدى 

 

 

  ُفؼال هی ؿَد.  #کلیذ ؿواسُ  خط باتت غیش فؼال ٍ تا صدى 8دس ایي صفحِ تا صدى کلیذ ؿواس

تواهی سیوَت ّای هتصل تِ دػتگاُ حزف هی ؿَد. تا صدى کلیذ  3ّوچٌیي تا صدى کلیذ ؿواسُ 

دس ایي حال ػیؼتن هٌظش فـشدُ  هی تَاى یک سیوَت جذیذ تِ دػتگاُ هؼشفی ًوَد. 4ؿواسُ 

 هگاّشتض تشای ػت ؿذى خَاّذ تَد.433ؿذى کلیذی اص سیوَت تا فشکاًغ

 

 َست تواع اص طشف ػیؼتن ٍ اػالم ّـذاس، تشای جلَگیشی اص تواع ػیؼتن تا دیگش ؿواسُ دس ص

 اػتفادُ ًوَد.  #####ص کلیذ ّای ٍاسد ؿذُ دس دػتگاُ هی تَاى ا

 



  سا تا اسػال پیام غیش  3دس ایي ػیؼتن هی تَاى دس حالیکِ ػیؼتن دس حالت اکتیَ لشاس داسد، صٍى

دسحالی کِ ػیؼتن فؼال اػت، غیش فؼال  3تِ دػتگاُ، صٍى  3:1zفؼال ًوَد. تشای هثال تا اسػال 

 سا تشای ػیؼتن اسػال ًوَد. 3:8zخَاّذ ؿذ ٍ تشای فؼال کشدى هجذد ایي صٍى تایؼتی 

  ِ( تایؼتی تا اػتفادُ اص اپلیکیـي 881هٌظَس افضٍدى پیام ّـذاس تِ ػیؼتن )ٍیظُ اهاکي هتصل تِ ت

 تِ ػیؼتن ٍاسد گشدد.  OTGپیام هَسد ًظش سا ضثط ٍ اص طشیك 

  ِباًیِ فؼال ٍ هجذدا  3دس صَست فؼال ؿذى تَػط کاستش ، تِ هذت  8ًکتِ: الصم تِ رکش اػت سل

کِ اص ایي ٍیظگی هی تَاى تشای جک تشلی ٍ دسب ّای کشکشُ ای تِ ػٌَاى  غیش فؼال هی ؿَد.

 تحشیک کٌٌذُ اػتفادُ ًوَد. 

  ِتا دػتَس فؼال ؿذى تَػط کاستش فؼال ٍ تا دػتَس غیش فؼال ؿذى تَػط کاستش غیشفؼال هی  #سل

 ؿَد. 

  ِآهپش هی تاؿذ.  7تَجِ: جشیاى هجاص ّش خشٍجی هشتَط تِ سل 

  دس صَست ؿٌیذُ ؿذى پاساصیت ّای ًاؿی اص آًتيGSM کافیؼت آًتي ،GSM  سا تِ ػوت تاال

 چشخاًذُ تا اص اػپیکش داخلی دػتگاُ تِ اًذاصُ کافی فاصلِ تگیشد.

 تواع تا ػیؼتن:

تا ؿواسُ گیشی ، ؿواسُ ٍاسد ؿذُ تِ دػتگاُ دس صَست بثت ؿذى ؿواسُ، ػیؼتن تذاى پاػخ خَاّذ داد ٍ 

 یٌصَست تواع سا سد خَاّذ ًوَد. دس غیش ا

 

 

  



 اتصاالت ٍرٍدی ٍ خرٍجی ّا:

 تغزیِ ٍسٍدی اص تشاًغ

 

 

 اتصال تاتشی

 

 تشای تجْیضات #8تغزیِ 

 

 

 آهپش 81خشٍجی ّا تا 

 

 

 

 خط تلفي باتت

 

 

 

 تحشیک اضافی ٍسٍدی ّای

 8صٍى 

 #صٍى 

 لاتلیت ٍایشلغ  3صٍى 

 

 ػاػتِ 4#صٍى   4صٍى 

 Siren DCآطیش 

 
 Speaker ACآطیش 

 
 
 
 

 

 تشای استثاط تا ًشم افضاس USBدسگاُ 

 



 


