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مقدمه
ابتدا تغذيه دستگاه (برق 220ولت يا باطري  12ولت) را وصل كرده سپس براي استفاده از صفحه

كليد ابتدا رمز چهار رقمي را وارد كرده (بطور پيش فرض چهار بار عدد صفر راوارد كنيد) و بعد
كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد تا پس از باز شدن قفل صفحه كليد وارد منوي اصلي شويد.

معرفـي كليدهـا
•كليد

C

 :جهت جستجو در منوي دستگاه (در جهت باال) ميباشد.

 :جهت جستجو در منوي دستگاه (در جهت پايين) ميباشد.

•كليد

•كليد  : BACKجهت بازگشت به منوهاي قبلي يا خروج كامل از منوي دستگاه ميباشد.
•كليد

ENTER
MENU

 :جهت تاييد يا ورود به منوي اصلي ميباشد.

منوي اصلي دستگاه
اين دستگاه از دو منوي اصلي  Alarm settingو  Dialer settingتشكيل شده است كه هركدام

داراي چندين منوي فرعي بش��رح زير ميباش��د .براي پيدا كردن منوهاي فرعي ابتدا يكي از دو

منوي اصلي را با كليد

نظر را با كليد

C

C

يا

يا

پيدا كرده و كليد

پيدا كرده و كليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار داده سپس گزينه مورد

را فشار دهيد.

Dialer Setting

 .1وارد كردن شماره تلفن

•روي گزينه   Set Tel Numكليد

•شماره حافظه مورد نظر را با كليد

ENTER
MENU

C

 15حافظه)

•شماره را وارد كنيد و مجددا ً كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.
يا

پيدا كنيد و كليد

را فشار دهيد.

ENTER
MENU

را بزنيد 1( .تا

نكته :براي اينكه در هنگام ش��مارهگيري بين دو شماره تاخيري بوجود آيد ،بايستي بين آن دو
شماره به ازاي هر  3ثانيه تاخير ،يكبار كليد ( )#را فشار دهيد.
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 .2مشاهده شماره تلفنها

•روي گزينه  View Tell Numكليد
•با كليد

C

يا

شماره هاي تلفن را مشاهده كنيد.

 .3تست شمارهگيري دستگاه

•روي گزينه  Test Tell Numكليد

•با كليد

C

شروع شود.

يا

را فشار دهيد.

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

شماره مورد نظر را پيدا كنيد و كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد تا تست

نكته :در اين حالت در صورت اتصال خط تلفن به دستگاه و ضبط پيام با شماره مورد نظر تماس
گرفته و پيام يكبار پخش ميشود.
 .4حذف كردن شماره تلفنها

•روي گزينه   Del Tel Numكليد

• با كليد

C

حذف شود.

يا

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

روي ش��ماره مورد نظر رفته و كليد

 .5ضبط پيام

•روي گزينه  Message Recordكليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فش��ار دهيد تا شماره

را فشار دهيد.

•دستگاه پس از  3ثانيه شروع به ضبط پيامي  18ثانيه اي ميكند.
 .6پخش پيام

•روي گزينه  Message Playكليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد تا پيام پخش شود.

نكته :زدن دكمه  BACKدر زمان پخش پيام ،اين عمليات را متوقف خواهد كرد.
 .7انتخاب حالت شماره گيري Pulse/Tone

•روي گزينه  Dialing Systemكليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•يكي از دو حالت   Pulse Modeيا   Tone Modeرا با كليد
كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

 .8حالت تحريك

•روي گزينه  Trigger Modeكليد

ENTER
MENU

C

يا

انتخاب كرده،

را فشار دهيد.
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• با كليد
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ميتوانيد يكي از حاالت   Level Triggerيا   Edge Triggerرا انتخاب

يا

كرده و سپس كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

نكته :گزينه   Level Triggerبراي حاالت سطحي ميباشد كه اين حالت دستگاه پس از تحريك

ش��دن تا زماني كه  Alarmفعال باش��د با شمارههاي داخل حافظه تماس گرفته و پيام را پخش

ميكند و اگر گزينه   Edge Triggerكه بيانگر حالت لبه ميباشد را انتخاب كنيد سيستم در اين

حالت با هر بار تحريك با كليه ش��مارههاي ذخيره شده در حافظه تماس گرفته و پيام را پخش
ميكند.

نكته :خاموش كردن دستگاه در هر لحظه با ريموت موجب توقف اين عمليات ميشود.

 .9كنترل دستگاه از طريق خط تلفن
•روي گزينه  Phone Controlكليد

•حالت  Onرا با كليد

ENTER
MENU

يا

C

را فشار دهيد.

انتخاب كرده و سپس كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

نكته :روشن بودن اين وضعيت به اين معناست كه شما قادر خواهيد بود از راه دور دستگاه خود
را خاموش و يا روشن نماييد.

•حال گزينه  Ring Delayظاهر مي شود كه با كليد
 2تا  12را انتخاب كرده و كليد

ENTER
MENU

C

را فشار دهيد.

يا

ميتوانيد يكي از اعداد

نكته :عدد باال بيانگر تعداد زنگهاي متوالي ميباش��د كه ش��ما تا زمان برقراري ارتباط با دستگاه
ميشنويد تا آماده دريافت رمز و ساير فرامين گردد.

•حال حالت  New Pinظاهر مي شود كه بايستي يك عدد  4رقمي را وارد نماييد.

نكته :در اين دس��تگاه دو رمز ورودي وجود دارد كه با نامهاي  Pincodeو  Passwordتعريف
شدهاند كه   Pincodeرمز مربوط به كنترل دستگاه از طريق خط تلفن بوده و   Passwordرمز
باز كردن قفل صفحه كليد دستگاه ميباشد.

پس از فشردن كليد

ENTER
MENU

دستگاه بر روي حالت   Confirmرفته كه بايستي  4رقم  New Pinرا

براي تاييد نهايي ،دوباره وارد نماييد و كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

نكته :همين روش را براي خاموش كردن اين وضعيت ميتوانيد انجام دهيد.

نكته مهم :با هر بار ورود به اين منو الزم است دوباره رمز جديد را وارد كنيد.

نكته :با هربار ورود به منوي كنترل دستگاه از طريق خط تلفن الزم است رمز وارد شود.
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چگونه دستگاه خود را از راه دور كنترل كنيم؟

ابتدا شماره خطي كه دستگاه به آن متصل ميباشد را گرفته تا دستگاه پيام "رمز را وارد كنيد"

را پخش كند .پس از وارد كردن چهارمين عدد رمز در صورت صحيح بودن رمز  ،ملودي پخش
ميشود و اگر يك  Bipطوالني پخش شد به معني نادرست بودن رمز ميباشد.

نكته :شما مجاز به دوباره وارد كردن رمز ميباشيد و در صورتي كه بار دوم هم رمز صحيح نباشد

اتصال شما از دستگاه قطع ميشود .در صورت فشردن كليد  1دستگاه روشن و كليد  3دستگاه
خاموش ميشود.

نكته :شما براي  10ثانيه زمان داريد كه دستگاه را در حالت   Armو يا  DisArmقرار دهيد كه
پايان اين زمان با پخش يك  Bipطوالني و قطع خط تلفن پايان مييابد .در صورت فشردن كليد

 6دستگاه به شما به مدت  20ثانيه امكان شنود صداي مكان حفاظت شده را ميدهد و پس از

پايان  20ثانيه دستگاه با پخش چند   Bipكوتاه از كاربر ميخواهد در صورت تمايل براي تمديد

شنود ( 20ثانيه ديگر) كليد  6رامجدد فشار دهد.

نكته :در زمان شنود مكان حفاظت شده كاربر ميتواند با فشردن كليد  1دستگاه را روشن نمايد.
امكان قطع عمليات ش�ماره گيري و ش�نود مكان حفاظت ش�ده از طريق خط تلفن
همانطور كه ميدانيد اين سيستم داراي  15حافظه براي درج شماره تلفن ميباشد كه بر اساس اولويت
از شماره  1تا  15مرتب شده است در زمانيكه دستگاه شروع به شماره گيري ميكند به چهار شماره اول

حافظه امكان قطع عمليات شماره گيري تلفن كننده و يا شنود را ميدهد به طوريكه پس از پخش پيام

در مرحله دوم دستگاه جمله "رمز را وارد كنيد" را پخش كرده و شما در صورت وارد كردن رمز صحيح
و فشردن كليد  ،4عمليات شماره گيري  را متوقف ميكند و اگر بجاي كليد  4كليد  6را فشار دهد

سيستم با خاموش كردن دستگاه و قطع آژير ،پيام دزدگير خاموش را پخش نموده و به شما به مدت

 20ثانيه امكان شنود صداي مكان حفاظت شده را ميدهد و پس از پايان  20ثانيه با پخش چند Bip

كوتاه از كاربر ميخواهد در صورت تمايل براي تمديد شنود ( 20ثانيه ديگر) كليد  6را دوباره فشار دهد.

نكته :قابليتهاي باال فقط مشروط بر فعال بودن منوي  Phone Controlميباشد.

نكته :براي غير فعال كردن اين امكان پس از ورود به منو ،گزينه  Phone Controlرا در حالت
 Offقرار داده و از منو خارج شويد.
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 .10تغيير رمز صفحه كليد

•روي گزينه  Change Passwordكليد
•گزينه   New Passwordرا با كليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

را فشار دهيد.

فعال و رمز جديد را وارد كنيد بعد كليد

•در قسمت  Confirmرمز جديد را تكرار كنيد و بعد كليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

نكته Pin code :رمز ورود شما به دستگاه از طريق خط تلفن ميباشد و  Passwordرمز ورود
شما به دستگاه از طريق صفحه كليد ميباشد.

نكته :در صورتي كه   Passwordدس��تگاه را فراموش كردهايد كافي اس��ت برق دستگاه را قطع

كرده و

ENTER
MENU

را نگاه داريد و برق دستگاه را وصل نماييد .البته اين حالت  Passwordرا به حالت

پيش فرض (4بار صفر) بر ميگرداند.

 .11بازگشت منوي  Dialer Settingبه حالت پيش فرض
•روي گزينه  Master Resetكليد

•حالت  Yesرا با كليد

ENTER
MENU

يا

C

را فشار دهيد.

انتخاب كرده و سپس كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

Alarm Setting

 .1افزودن ريموت به دستگاه

•روي گزينه  Remote Settingكليد

•در قس��مت  New Remoteكليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

را فشار دهيد و بعد كليد  Lock Keyريموت مورد

نظر را نگاه داريد تا عبارت  Add Successروي  LCDظاهر شود.

نكته :زماني كه  Added Beforeروي صفحه ظاهر شد به اين معناست كه ريموت شما قب ً
ال Set
شده است.

 .2حذف كردن ريموت ها

•روي گزينه  Remote Settingكليد
•گزينه  Delete Allرا با كليد
ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•حالت  Yesرا با فشار كليد
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C

ENTER
MENU

ENTER
MENU

يا

را فشار دهيد.

از منوي  Remote Settingپيدا كرده و كليد

انتخاب كنيد.

Silex
 .3افزودن چشمي بيسيم WLS

•روي گزينه   WLS Settingكليد

•حالت  New WLSرا با كليد

را فشار دهيد.

ENTER
MENU

يا

C

پيدا كرده و كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•در همين زمان چشمي را روشن نماييد يا تحريك كنيد تا  Add Successظاهر شود.

نكته :زماني كه  Added Beforeروي صفحه ظاهر ش��د به اين معناس��ت كه حسگر شما قبال

 Setشده است.

 .4حذف كردن چشميهاي بيسيم ()WLS

•روي گزينه  WLS Settingكليد

•گزين��ه  Delete Allرا ب��ا كليد
ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•حالت  Yesرا با كليد

C

ENTER
MENU

C

يا

را فشار دهيد.

يا

از من��وي  WLS Settingپيدا كرده و كليد  

انتخاب كرده و سپس

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

نكته :1براي ذخيرهسازي سنسورها در Zoneهاي  1و  3و 4بايد جامپر  D0تا  D3را در وضعيت
تعريف شده به صورت زير قرار دهيد:

 , D3=L, D0=Hبدون جامپر Z1: D1, D2

بدون جامپر Z3: D0, D1, D2, D3

 , D1= Lبدون جامپر Z4: D0, D2, D3

نكته  :2توجه شود كه حالت جامپر  0Aتا  7Aمربوط به حالت كد سنسورها ميباشد كه بايد

در هر پروژه با پروژه ديگر تفاوت داشته باشدتا از ايجاد آالرمهاي خطا در پروژههاي نزديك بههم
جلوگيري به عمل آيد.

نكته  :3در اين سيستم مجموعاً ميتوان  15سنسور بيسيم  315 MHZرا معرفي نمود.
 .5تنظيم بخش آژير

•روي گزينه  Alarm Timeكليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•س��ه حالت زماني كم ،متوس��ط ،زياد كه به ترتيب  Mid، Minو  Maxميباشد يكي را با كليد  
C

يا

ميتوانيد انتخاب كنيد و بعد كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.
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Chrip Mode .6

•روي گزينه   Chrip Modeكليد

را فشار دهيد.

ENTER
MENU

•حالت  Inside Sirenبراي پخش از آژير و  In and Out Sirenبراي پخش همزمان از آژير و
اسپيكر ميباشد كه هر كدام را با كليد

يا

C

فشار دهيد.

انتخاب كرده و بعد كليد

ENTER
MENU

را

 .7تاخير آژير

نكته :اين منو كه در بيش��تر سيستمهاي مشابه وجود ندارد به كاربر اين امكان را ميدهد تا در
صورت استفاده از آژير و اسپيكر ،همزمان فعال شوند و يا اسپيكر با  3ثانيه تاخير پس از آژير به

صدا در آيد.

•روي گزينه  Siren Out Delayكليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

•حالت  Noبراي آژير و اس��پيكر به صورت همزمان و (  Yes (Second 3اس��پيكر با تاخير 3
ثانيهاي پس از آژير فعال ميگردد كه حالت مورد نظر را با كليد

و بعد كليد

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

C

يا

انتخاب كرده

 .8تنظيمات حالت Chime

روش اول:

•روي گزينه  Chime Settingكليد
•حالت  ONرا با كليد

ENTER
MENU

ENTER
MENU

انتخاب كنيد.

را فشار دهيد.

نكته :همين روش را براي خاموش كردن اين وضعيت ميتوانيد انجام دهيد.
روش دوم :كليد Open Key

ريموت را نگاه داشته و همزمان كليد Lock Key

را يكبار فشار دهيد .تكرار اين عمليات حالت  Chimeرا به طور متوالي   Onو  OffمينمايدOn .

شدن اين امكان با پخش صداي  Chimeتاييد و  Offشدن آن با يك  Bipطوالني همراه است.

 .9بازگشت حالت  Alarm Systemبه حالت كارخانه
•روي گزينه   Master resetكليد
•روي حالت  Yesكليد
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ENTER
MENU

ENTER
MENU

را فشار دهيد.

را فشار دهيد.

Silex
نقشـه سيـمبندي

BAT
Siren
Speaker out
Aux
Z1
Z2
Z3
Z4
Door Opener

Com
NC

Tel in

Smoke
Detector
or motion
Detector
PANIC
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Motion
Detector

Motion
Detector
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راهنماي سيم بندي ترمينالها
اولين ترمينال از سمت چپ ورودي برق  220Vميباشد.

نكته :در صورتي كه براي سهولت در نصب ،كانكتور ترانس را جدا مينماييد حتماً توجه داشته

باشيد كه ترمينال برق ورودي را نيز جدا نماييد .سيمهاي باطري را به ترمينال باطري ( قرمز به

مثبت و مشكي به منفي) و سپس به باطري متصل نماييد.

نكته :اتصال اشتباه باطري موجب سوختن فيوز باطري مي گردد .در صورت بروز چنين اشتباهي

فيوز سوخته را با فيوز يدكي ( 4آمپر) تعويض نماييد.
اتصاالت بلندگو وآژير

اين سيستم مجهز به خروجي آژير و بلندگوي خارجي ميباشد.
آژير :در صورت استفاده از آژير ميتوانيد آنرا به ترمينال ( )Sirenمتصل نماييد.

نكته :در هنگام روشن و خاموش كردن سيستم ،چيرپ  Chirpاز آژير (در صورت استفاده از

آژير) پخش خواهد شد.

در اين سيستم پخش يكبار  Chirpبه معني روشن و پخش دوبار  Chirpبه معني خاموش شدن
دستگاه ميباشد.

بلندگوي خارجي
در صورت استفاده از بلندگو براي اعالم خطر آن را به ترمينال بلندگو ( )SPمتصل نماييد (حداكثر

 2بلندگوي  35وات)

نكت�ه  :1در صورتيكه در من��وي  Chirp mode/Alarm settingگزين��ه In and out siren

انتخاب شده باشد ،به هنگام روشن و خاموشكردن سيستم  Chirpاز آژير و بلندگو نيز شنيده
خواهد شد.

نكته  :2در صورتي كه دس��تگاه به صورت  Partروش��ن شود ( با دكمه بيصدا براي مواقعي كه
ميخواهيم حفاظت از زون  Fullصورت نگيرد Chirp ).دستگاه فقط از بلندگو شنيده خواهد شد.
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ترمينال AUX
تغذيه چشمها در اين سيستم توسط ترمينال  Auxصورت ميگيرد .اين ترمينال توسط فيوز Aux

(يك آمپر) حفاظت شده است.
اتصال زونها

در اين سيستم  4زون ( )NCتعريف شده است.

( Z1زون  Tamperيا زون  | )24Hحفاظت از اين زون در حالت روشن يا خاموش بودن سيستم

صورت مي گيرد .حفاظت از جعبه بلندگو ،كنترل  Tamperچش��مها و پدال و يا شاس��يهاي

اضطراري توسط اين زون صورت ميگيرد.

( Z2زون  | )Fullحفاظت از اين زون فقط هنگام روشن شدن دستگاه به صورت ( Fullدكمه با
عالمت قفل بسته) صورت ميگيرد.

زون  Fullبه شما اين امكان را ميدهد تا با روشن كردن سيستم به حالت ( Partدكمه بي صدا)

حفاظت از اين زون صورت نگيرد .اين امكان براي مواقعي كه ميخواهيد سيستم حفاظتي روشن
بوده ولي بخشي از محيط حفاظت نشود مناسب ميباشد.

 | )Part2( Z3حفاظت از اين زون در دو حالت  Partو  Fullصورت ميگيرد.

 | )Chime-Part1( Z4رفتار اين زون در هنگام روش��ن ش��دن سيس��تم كامال مانند زون ،3
بصورت  Partبوده با اين تفاوت كه اين زون ميتواند در هنگام خاموش بودن سيستم به زون
 Chimeنيز تبديل شود.

در ص��ورت فعال بودن اي��ن امكان ( )Chime=onو به هنگام خاموش بودن سيس��تم فعال

ش��دن سنس��ور يا سنس��ورهاي اين زون باعث پخش ملودي زيبا از بلندگوي كوچك داخل
درب دستگاه ميگردد.

اين امكان براي محيطهاي اداري و مطب پزشكان مناسب ميباشد .براي فعال يا غير فعال كردن
اين امكان به بخش  Alarm Setting – Chimeمراجعه كنيد.
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ترمينال Door Opener

زدن دكمه خاموش (قفل باز) و نگه داش��تن آن هنگامي كه سيس��تم خاموش اس��ت باعث

فرمان دادن سيس��تم به رله قفل برقي ميگردد .اي��ن ترمينال به صورت كنتاكت فاقد ولتاژ

ب��وده و توانايي راه اندازي مصرف كنندههايي تا  3آمپر را دارد .براي س��يم بندي به دياگرام
نحوه اتصاالت مراجعه كنيد.
ترمينال خط
خط تلفن جهت راه اندازي تلفن كننده سيستم به ترمينال ( )Tel inمتصل ميگردد.
راهنماي اتصال دستگاه به ديوار
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