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 دستگاه: منوی طریقه وارد شدن به قسمت تنظیمات

 settingرا وارد نمایید و در صورتی که رمز را صحیح وارد کرده باشید کلمه  12345برای ورود به منو باید کد مهندسی 

menu  .بصورت چشمک زن ظاهر می شود 

 رقمی استفاده شده که به ترتیب توضیح داده خواهد شد. 2برای تنظیم هر یک از قسمت های دستگاه از اعداد 

 -1به سه روش می توان دستگاه را فعال و غیرفعال نمود.  فعال و غیر فعال کردن دستگاه به روش های مختلف:

 SMSاز طریق ارسال  -3( Keypadصفحه کلید ) -2ریموت کنترل 

 RST رویروی برد دستگاه را از کی پد دستگاه را نگه داشته و جامپر  یک دکمه کردن رمز مهندسی: فراموش

ها  رها نکنید  در این   LEDرا تا زمان روشن همه Keypadضمناً دکمه قراردهید  NOگذاشته و مجدداً در حالت 

 گاه بدون پسورد وارد منو خواهدشد. صورت دست

 هفت نوع تنظیم برای هر زون قابل اجرا می باشد : 5الی  1های  زون پارتیشن بندیروش تنظیم 

 پس از وارد شدن به منوی دستگاه 

 و سپس را وارد نمایید 15و زون پنج کد  14زون چهار کد ،  13، زون سه کد 12، زون دو کد 11برای تنظیم زون یک کد 

 می شود. )غیرفعال( : زون خاموش 0عدد  وارد کردنبا 

 می شود. )فعال( : زون روشن 1عدد وارد کردن با 

( تغییر وضعیت Tamperساعته ) 24( و Immediateا هر بار زدن این دکمه زون بصورت فوری ): ب 2عدد وارد کردن با 

 می دهد.

 ( تنظیم نمود.Serghat( و یا اعالن سرقت )Harigh: می توان زون را برای اعالن حریق ) 3عدد وارد کردن با 

 : می توان دینگ دانگ را فعال یا غیرفعال نمود. 4عدد ارد کردن وبا 

 را وارد کنید تا تغییرات ذخیره شود.  Enterو در انتها دکمه 

 و بلعکس تغییر وضعیت می دهد .   NOبه  NC  زون مورد نظر از :  5عدد وارد کردن با 

( 3 ( حساسیت متوسط                2( حساسیت باال 1در سه حالت تنظیم می شود.  حساسیت زون:  6عدد وارد کردن با 

 Enterبرای این منظور با هر بار زدن دکمه شش از یک تا سه تغییر می کند. و در انتها برای تایید دکمه )حساسیت کم 

 (زده شود. 



4 

 

 تبدیل به )زون گارد( می شود. زون  : 7با وارد کردن عدد

این قابلیت باعث می شود که در هنگام فعال بودن دستگاه هر بار که زون تحریک شود دستگاه دو ثانیه آژیر  :زون گارد 

بزند و از این امکان برای هشدار ورود به منطقه حفاظت شده و جلوگیری از وقوع سرقت می توان استفاده کرد. )این قابلیت 

 در فضا های باز استفاده می شود( بیشتر

 6و  5جزء گزینه قابل اجرا می باشد. به ( 5)زون برای زون بی سیم  می گزینه هاتوجه: تما

 قابل مشاهده می باشد.  LCDباز و بسته شدن و همچنین حذف شدن زون ها روی  : LCDنمایش وضعیت زون ها روی 

گذارش وضعیت زون ها هم  فعال و غیر فعال کردن دستگاههنگام   : SMSگزارش وضعیت زون ها از طریق 

 .دنمائیفرستاده می شود. برای استفاده از این قابلیت هر زون که استفاده نمی شود به صورت نرم افزاری حذف 

 )توضیحات در قسمت پارتیشن بندی زون ها(

تی جلوی چشم ها هیچ حرک اگر هنگام غیر فعال بودن دستگاه به مدت دو ساعت هشدار غیرفعال بودن دستگاه:

ند و برای را ارسال می ک دستگاه محل را خالی در نظر گرفته و به کاربر اصلی پیام )هشدار دستگاه خاموش است( نباشد

 روشن کردن دستگاه یاد آوری می کند. 

پیام اصلی  نااگر موجودی سیمکارت کمتر از هزار تومان شود دستگاه به کاربر هشدار کم بودن شارژ سیم کارت:

 ارسال می کند.

 روش تنظیم تلفن کننده:

را فشار دهید.  enterرا وارد و دکمه  9-0شماره حافظه مورد نظر از  (memory)را وارد کنید بعد از نمایش  20کد 

( و Dایجاد تماس صوتی ) ،SMS (M)قابلیت ارسال  #با هر بار زدن دکمه بعد از آن  سپس شماره تلفن را وارد نمایید.

 4و  3،  2 ، 1ضمناً با فشردن دکمه * می توانید فقط حافظه  .اره تلفن مورد نظر ایجاد نمائید( را برای شمMDیا هر دو )

 enterو در انتها برای ذخیره تغییرات دکمه  نمایش داده می شود( Rرا بعنوان مدیر معرفی نمائید )فعال شدن این قسمت با 

 را فشار دهید.

 را بزنید. F1قبل از وارد کردن شماره دکمه  110)توجه برای ذخیره شماره های اضطراری مانند 

 ،را دوبار فشار دهید enterرا وارد کنید حافظه مورد نظر را انتخاب و دکمه  20کد  پاک کردن یک شماره تلفن:

 حافظه مورد نظر پاک خواهد شد.
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دکمه  انصرافرا فشار دهید در صورت  Enterرا وارد نمائید و دکمه  21کد  پاک کردن همه شماره تلفن ها:

ESC .را بزنید  

کد  2، رله  71کد  1برای این منظور وارد منوی تنظیمات شده و سپس برای تنظیم رله  نحوه تنظیم خروجی رله ها:

 را وارد کنید 74کد  4و رله  73کد  3، رله  72

( Pluse( و یا لحظه ای ) ON OFFالزم به ذکر است که هر بار کد مربوطه را وارد می کنید رله به صورت دائمی ) 

 تغییر وضعیت می دهد و ذخیره می شود. 

 از وضعیت رله ها مطلع شویم. SMSاز طریق  12345#98می توان با ارسال کد دستوری  گزارشگیری از وضعیت رله ها:

نمایش داده می  code ORGرا وارد کنید عبارت  25کد  اصلی )خاموش روشن کردن دستگاه(:تغییر کد رمز 

 رقمی( و سپس دوباره رمز را تکرار کنید. 5شود و رمز جدید را وارد کنید )

را وارد  26کد  (:SMSکنترل دستگاه از طریق  کد ورود به قسمت تنظیمات وکد تغییر کد رمز مهندسی )

 کنید و مانند قبل )کد اصلی( تنظیمات را انجام دهید.

مدت زمان آژیر ظاهر می شود  warning Alarmرا وارد کنید کلمه  30کد  :(Alarmتنظیم مدت زمان آژیر )

 ثانیه(. 999رقمی باشد )تا  3 وارد شده بایدرا بر حسب ثانیه وارد نمائید ضمناً عدد 

 ( ظاهر می شود.out of plaseرا وارد کنید کلمه ) 31کد  تنظیم مدت زمان خروج:

ثانیه )برای زمان کمتر از صفر  999رقمی باشد تا  3 باید وارد شده مدت زمان خروج را بر حسب ثانیه وارد کنید ضمناً عدد

 ( سی ثانیه030استفاده کنید( مثال: )

نسور را تحریک نمائید. دستگاه با دینگ را وارد کرده و سپس س 40کد  روش تنظیم )مچ کردن( سنسور بی سیم:

برای سنسور نمایش داده می شود و این  9الی  0دانگ ذخیره شدن سنسور را اعالم می کند. ضمناً یک شماره به ترتیب از 

 سنسور مورد استفاده قرار می گیرد.جهت پاک کردن شماره 

( ظاهر می شود سپس اگر بخواهید Erase sensorرا وارد کنید کلمه ) 41کد  پاک کردن حافظه سنسور بی سیم:

فقط یک سنسور مشخص را حذف کنید شماره سنسور را )شماره ای که هنگام مچ کردن دریافت کردید( وارد و دکمه 

Enter  را بزنید. و اگر بخواهید همه سنسورها را حذف کنید دکمهF1  که در این صورت کلمه(All  نمایش داده می

 را فشار دهید. همه سنسورها حذف خواهد شد. Enterمه و سپس دک را زده شود(
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را وارد  45توجه کنید اول دکمه باز ریموت کنترل را نگه داشته و سپس کد  کد دادن )مچ کردن( ریموت کنترل:

در  9الی  0ذخیره شدن ریموت را اعالم می کند و ضمناً یک شماره برای ریموت فوق از  ،بوق 3 زدندستگاه با  ،کنید

 نظر می گیرد )این شماره ها برای هر ریموت متفاوت هستند و بعنوان کد شناسائی آن ریموت در نظر گرفته می شوند(

( ظاهر می شود و اگر بخواهید فقط Erase Rmoatرا وارد کنید سپس کلمه ) 46کد  پاک کردن ریموت کنترل:

را فشار دهید و اگر بخواهید همه  Enterو دکمه یک ریموت مشخص را حذف کنید شماره شناسائی ریموت را وارد 

 را فشار دهید همه ریموت ها حذف خواهند شد. Enterو سپس دکمه  F1ریموت ها را حذف کنید دکمه 

صدای  Enterظاهر می شود با زدن دکمه  ?Voice Recordingرا وارد کنید عبارت  50کد  : )سرقت( ضبط پیام

 مورد نظر را ضبط نمائید. ضمناً بعد از اتمام ضبط به صورت خودکار صدا پخش خواهد شد.

 را وارد کنید صدای ضبط شده پخش خواهد شد. 51کد  : )سرقت( پخش پیام

صدای  Enterظاهر می شود با زدن دکمه  ?Voice Recordingرا وارد کنید عبارت  52کد  : ضبط پیام )حریق(

 مورد نظر را ضبط نمائید. ضمناً بعد از اتمام ضبط به صورت خودکار صدا پخش خواهد شد.

 را وارد کنید صدای ضبط شده پخش خواهد شد. 53کد  : پخش پیام )حریق(

را وارد نمایید و با دکمه *  22کد  یا تماس صوتی هنگام آالرم:  SMSروش انتخاب اولویت برای ارسال 

 را فشار دهید. Enterانتخاب و سپس دکمه 

 ( : هنگام آالرم اول به تمامی شماره ها زنگ می زند و سپس به تمامی شماره ها پیام ارسال می کند. 1حالت مد )

 ها زنگ می زند. ( : هنگام آالرم اول به تمامی شماره ها پیام ارسال می کند و سپس به تمامی شماره 2حالت مد )

 هنگام آالرم به ترتیب از شماره اول الی آخر همزمان زنگ می زند و پیام ارسال می کند.  Sync Mode( : 3حالت مد )

 Factory Settingرا وارد کنید. عبارت  60کد  برگرداندن تمامی تنظیمات دستگاه به حالت کارخانه ای:

کلیه تنظیمات به حالت کارخانه ای بر می گردد. ضمناً در صورت انصراف  Enterرا مشاهده خواهید کرد سپس با دکمه 

 را فشار دهید.  Escمی توانید دکمه 

را بزنید ، ضمنا در صورتی که در منوی تنظیمات  Enterسپس دکمه را وارد کنید  00کد  خروج از منوی تنظیمات:

 ثانیه به صورت اتومات از منو خارج می شود .    25دکمه زده نشود دستگاه بعد از 
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 نحوه کار با دستگاه خارج از منوی تنظیمات:

 به محض خروج از منو در صورت سالم بودن سیمکارت شبکه جستجو می شود و نام اپراتور نمایش داده می شود.  

 میزان شارژ نمایش داده خواهد شد. F1با فشردن دکمه  :از روی دستگاه   روش اطالع از میزان شارژ سیم کارت

 : SMSروش اطالع از میزان شارژ سیم کارت  از طریق 

 به دستگاه از میزان شارژ سیم کارت مطلع خواهید شد  99#12345با ارسال کد 

 :(keypadروش فعال و غیرفعال کردن دزدگیر از طریق کی پد )

که بصورت پیش فرض می  56789برای فعال و غیر فعال )روشن و خاموش( کردن دزدگیر از طریق کی پد رمز اصلی 

 باشد را وارد نمایید. 

 حتماً در منوی تنظیمات تغییر دهید.  را رمز پیش فرض توجه:

 روش کار با ریموت کنترل: 

 برای فعال کردن کامل دزدگیر) A) دکمه  -1

 غیرفال کردن دزدگیربرای ) B) دکمه  -2

فعال  ،دو بوقصدای پخش جهت فعال کردن کامل دزدگیر بصورت بی صدا )در این صورت دستگاه با ) C) دکمه  -3

)این قابلیت برای زمانی  دثانیه شروع به کار می کن 30خروج پیش فرض ا تایم بو دزدگیر  دشدن دزدگیر را اعالم می کن

که باطری ریموت ضعیف است یا تحت هر شرایطی دیگر که مجبور باشید از نزدیک دستگاه را با ریموت روشن کنید 

 مناسب می باشد(

 ثانیه نگه دارید  3تا  2این دکمه را حداقل  اضطراریبرای فعال کردن آژیر  D)دکمه ) -4

بصورت بی صدا غیرفعال می  ) B)  ا روشن شده باشد توسط دکمهدر صورتی که دزدگیر به صورت بی صدتوجه : 

 ) B)ثانیه نگه دارید و سپس با دکمه  2را ) C) شود ولی اگر دزدگیر با صدا روشن شده باشد باید اول دکمه 

 غیر فعال کنید.بی صدا دزدگیر را 

فعال می شود  5و  2و  1زون  ،ریموت کنترل( D): با زدن دکمه) پارت زون( روشن کردن دستگاه بصورت نیمه فعال -5

 .ماندغیرفعال خواهد  4و  3ولی زون 
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ثانیه دستگاه به  4الی  3بمدت ( A) با نگه داشتن دکمه  فعال کردن آژیر اضطراری توسط ریموت کنترل:

 را بزنید. ) B) حالت آژیر اضطراری قرار خواهد گرفت و برای قطع شدن این حالت دکمه 

اگر در  1 خروجی رلهثانیه نگه دارید  4ریموت را )  B) دکمه  توسط ریموت کنترل: رله یک فعال کردن

( باشد سه ثانیه وصل و سپس قطع می Pulseباشد تغییر وضعیت می دهد و اگر در حالت لحظه ای ) OFFو  ONحالت 

 شود. 

 5و  2،  1( ریموت کنترل را روشن کنید زون D)  در صورتی که دستگاه با دکمه  با ریموت کنترل: نپارت زو

 . )این حالت در پیام ارسالی مشخص می شود(ماندغیرفعال می  4و  3فعال می شود ولی زون 

)این حالت در . ماندغیر فعال می  4و  3ولی زون  شودفعال می  5و  2،  1زون  12345#15با کد   : SMSبا  نپارت زو

 پیام ارسالی مشخص می شود(
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 :SMSروش کنترل دستگاه از طریق 

 و بدون فاصله تایپ شود(. انگلیسی)توجه: اعداد باید 

 11#12345   ...............................................................................................  تمامی زون ها فعال می شود :)بی صدا( فعال کردن دستگاه

 12#12345 ...................................................................................................  تمامی زون ها فعال می شود فعال کردن دستگاه )با صدا(:

 15#12345 ............................................................................................................................. نیمه فعال کردن دستگاه ) پارت زون ( :  

 00#12345   .....................................................................................................................................: )بی صدا( غیرفعال کردن دزدگیر

 10#12345   .......................................................................................................................................غیرفعال کردن دزدگیر )با صدا(: 

 20#12345    ...................................................................................................................................................................  :فعال( 1)رله 

 21#12345    .............................................................................................................................................................. ( غیرفعال: 1رله )

  25#12345   ..................................................................................................................................................................  فعال:  (2)رله 

  26#12345   ............................................................................................................................................................. غیرفعال:   (2)رله 

  30#12345   ................................................................................................................................................................... : فعال (3)رله 

 31#12345 ................................................................................................................................................................ : غیرفعال (3)رله 

  35#12345   ................................................................................................................................................................... : فعال (4)رله 

 36#12345 ............................................................................................................................................................... : غیر فعال (4)رله 

  37#12345   ......................................................................................................... ها (جهت روشن کردن وسایل برقی: ه وصل )همه رل

 38#12345 .......................................................................................................... ها ( جهت خاموش کردن وسایل برقی: ه قطع )همه رل

 40#12345 ................................................................................................................................................. فعال کردن ریموت کنترل: 

 41#12345  ........................................................................................................................................... غیرفعال کردن ریموت کنترل: 

 45#12345 .................................................................................................................................................فعال کردن کی پد دستگاه: 

 46#12345 ............................................................................................................................................. غیرفعال کردن کی پد دستگاه

 user : ..................................................................................................................... 12345#51 توسط SMSغیرفعال کردن دریافت 

 برای آن فعال شده باشد( می باشد. R)اگر گزینه  4و  3 و 2و  1این امکان فقط برای حافظه 

 user :........................................................................................................................... 12345#50توسط  SMSفعال کردن دریافت 

 برای آن فعال شده باشد( می باشد.  R)اگر گزینه  4،  3،  2 ، 1این امکان فقط برای حافظه 

 70#12345 ........................................................................................................................ ثانیه  30فعال کردن آژیر اضطراری به مدت 

 99#12345  ......................................................................... این امکان فقط برای مدیر فعال است : از وضعیت دستگاه  دریافت گزارش

 98#12345  .................................................................................................................................... دریافت گزارش از وضعیت رله ها :

 #8#12345 ......................................................................................................................................................... کردن دستگاه :ریست 
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 برای ریست کردن دستگاه حتما از حروف بزرگ و بدون فاصله استفاده شود تذکر:  

گوشی امکانات قابل توجهی به  رویبا نصب نرم افزار  روید :دبا نرم افزار ان SMSکنترل دستگاه از طریق 

دستگاه اضافه خواهد شد از جمله روشن و خاموش کردن دستگاه در ساعت ها و روز های مختلف ، برنامه ریزی رله ها 

 .برای راه اندازی  وسایل برقی  ، گزارش گیری از دستگاه در زمان های دلخواه  و . . . امکان پذیر میشود 

گزارش مانده شارژ وجود نداشت چند  SMSمتن از طریق شبکه اگر داخل  USSD توجه: بدلیل احتمال خطای کد

 دقیقه بعد مجدداً تالش کنید.

 کد شناسایی برای هر ریموت کنترل: 

در نظر گرفته خواهد شد که بعنوان  9الی  0برای ریموت یک شماره از  ،هنگام کد دادن ریموت کنترل در منوی تنظیمات

م خاموش او هنگحال اگر ریموت فوق در اختیار هر یک از افراد و یا پرسنل باشد  ،کد شناسایی برای آن ریموت می باشد

شماره  در این پیام (ارسال می شود.)حالت ورود و خروج محرمانه )کاربر اصلی( یا روشن کردن دستگاه یک پیام به مدیر

 نموده است.دزدگیر مشخص می کند چه کسی اقدام به خاموش یا روشن کردن یموت شناسایی ر

 هایی که فقط برای مدیر ارسال می شود:  گزارش

 روشن و خاموش شدن دزدگیر توسط ریموت کنترل 

 روشن و خاموش شدن دزدگیر توسط کی پد 

 گزارش قطع و وصل شدن برق دستگاه 

  که دستگاه را با  شخصیشماره تلفن پیام روشن و خاموش شدن دزدگیر با ارسالSMS  فعال یا غیرفعال می کند 

  و گزارش وضعیت سیستم ریال 10000پیام هشدار شارژ کمتر از 

دستوری  دبا گوشی همراه خود ک : روش شارژ سیم کارتهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به صورت مستقیم

 را شماره گیری نمائید و مراحل بعدی را انجام دهید. 780#*

می  12345رمز مهندسی بصورت پیش فرض  کد داشته باشد باید آن را توسط موبایل بردارید. نسیم کارت پیاگر توجه: 

 استفاده می شود. لذا جهت حفظ امنیت رمز را تغییر دهید.  SMSاز این رمز برای کنترل از طریق  ،باشد

 ارتباط داشته باشند.  SMSی که در حافظه دستگاه ذخیره شده باشند فقط می توانند با دستگاه از طریق شماره های
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تی که سیم کارت و شبکه در وضعیت مناسب ردر صو Enterنمایش وضعیت سیم کارت و پوشش شبکه: با زدن دکمه 

 را مشاهده می کنید. networkو  simcard is ok کلمه باشد

 خواهد شد. در باالی صفحه دیدهدر صورتی که دستگاه در حالت غیرفعال باشد وضعیت آنتن  آنتن:نمایش وضعیت 

 جهت کارکرد زون مورد نظر می باشد.  4الی  3زون  LED : ال ای دینشانگرهای 

کار  باطریبا ن و در صورتی که ز چشمکبه صورت اه در حالت کار با برق شهری باشد گاگر دستPower ال ای دی

 کند بصورت ثابت می باشد. 

 1( ریست به صورت دستی : جامپر ریست داخل دستگاه را حداقل 1)  : از داخل پنلدستگاه نحوه ریست کردن 

 بر گر دانید .  NOقرار دهید و مجدا به حالت  RSثانیه در حالت 

کارت دستگاه ، دستگاه ریست به سیم  12345#8#با ارسال کد   : SMSنحوه ریست کردن دستگاه با ارسال 

 شد. خواهد

 

لطفا به هیچ وجه هنگامی که دستگاه در حال کار است، اقدام به نصب و یا برداشتن سیم کارت نکنید چون  هشدار:

 ( شامل گارانتی نمی باشد .GMSخواهد شد. )ضمناً ریموت کنترل و مدار  GSMباعث سوختن مدار 

 توجه: 

فظه سیم و حا برداریدلطفاً سیم کارت را داخل تلفن همراه گذاشته و در صورت داشتن پین کد، پین کد را 

 کارت را پاک کنید. 

 استفاده نمایید.  همراه اول یا ایرانسلدر صورت امکان از سیم کارت 

 

 

 

 

 

      باتشکر از حسن انتخاب شما                                                                                           

 (  1371موسسه الکترونیک شایان شرق ) تاسیس                                                                             

CHC Electronic                                                                           
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