روش جایگذاری سوکت

راهنمای برد دستگاه

آنتن

سیم کارت

فیوز های دستگاه هر

GSM

ترانس داخل دستگاه

چراغ نمایشگر

دو  2آمپر می باشد

شبکه

باتری  21ولت

ترمینال میکروفن

 5.4آمپر

چراغ میکروفن
شاسی ضبط صدا

فیوز باتری

NO
COM
NC

شاسی ذخیره ریموت
شاسی ذخیره چشمی
ترمینال چراغ های پنل دستگاه
ترمینال بلندگوی داخلی دستگاه
فیوز چشمی ها
هنگااااا کاااار باااا دساااتگاه مرا ااا
باشااید ساایم ولتاااس تاارانس یااا باااتری
بااه اجاازا و

عااات باارد اتصااال پیاادا

-

نکناااد در یااار ایااان صاااورت بااارد
آسی

خواهد دید .

+

-

هر تعداد دلخواه چشمی با هر
سری شود

+

سیرن یا فالشر

+

یا به صورت مجزا متصل به زون
های  2تا 5

+

-

بلندگو

نکات کار با دستگاه :


در ابتدا سیم کارت را طبق شکل  ،در جای خود قرار دهید



ترمینال ترانس را در جای خود متصل کنید و سیم برق ترانس را به برق شهر متصل کنید (  2سیم مشکی رنگ )



سوکت های باتری را طبق رنگ سیم ( قرمز به مثبت باتری و مشکی به منفی باتری ) متصل کنید و ترمینال باتری را به برد متصل کنید



سیرن یا فالشر را با توجه به سیم مثبت و منفی آن به ترمینال مربوطه متصل کنید ( اتصال سیرن دلخواه است )



بلند گو را به ترمینال مربوطه متصل کنید ( اتصال بلندگو دلخواه است )



چشمی های دستگاه را میتوانید هر تعداد که باشد باهم سری کنید و به یکی از زون ها متصل کنید یا چشمی ها را بین زون های  1تا  4تقسیم بندی
کنید



دقت کنید ترمینال میکروفن  ،ترمینال بلندگوی داخلی و ترمینال چراغ های پنل دستگاه به صورت صحیح در جای خود قرار گرفته باشد










شاسی  K1یا ذخیره ریموت برای ذخیره کردن ریموت روی دستگاه استفاده می شود برای ذخیره ریموت روی دستگاه شاسی  K1را  3ثانیه فشار داده
و رها کنید پس از شنیدن بوق از دستگاه یکی از کلید های ریموت را فشار دهید  ،ریموت ذخیره شده و دستگاه آن را را با زدن یک بوق تایید می کند
شاسی  K2یا ذخیره چشمی برای ذخیره کردن چشمی روی دستگاه استفاده می شود برای ذخیره کردن چشمی روی دستگاه شاسی  K2را فشار داده
و  3ثانیه نگه دارید  ،پس از شنیدن بوق دستگاه ؛ چشمی را یکبار روشن و خاموش کنید  ،دستگاه با زدن یک ملودی ذخیره شدن چشمی را روی
دستگاه تایید می کند ( تعداد  11چشمی روی دستگاه قابل ذخیره شدن می باشد و در صورت پر شدن حافظه چشمی بیسیم دستگاه با زدن بوق
ممتد آن را اعالم می کند )
شاسی ضبط صدای میکروفن برای ضبط صدای پخش شونده هنگام تماس با کاربران استفاده می شود (برای ضبط صوت باید شاسی را فشار داده
هنگامی که چراغ میکروفن روشن شد  11ثانیه داخل میکروفن صحبت کنید بعد از  11ثانیه چراغ میکروفن به صورت خودکار خاموش شده و صوت
ذخیره می گردد ).
آنتن دستگاه از نوع داخلی می باشد  .در مناطقی که آنتن دهی ضعیف می باشد آنتن خارجی با کابل  3متری فوتون را تهیه نمایید .
دستگاه دارای نرم افزار اندروید می باشد شما می توانید با استفاده از آن تنظیمات سیستم  ،عملیات فعال و غیر فعال کردن سیستم  ،استعالم ها و  ...را
کنترل کنید  .همچنین شما میتوانید با ارسال کد های راهنمای دستگاه با گوشی ساده یا اندروید سیستم را کنترل کنید
کار با نرم افزار :









رمز اولیه نرم افزار  1234می باشد که می توانید از قسمت تنظیمات آن را تغییر داده یا رمز ورود را غیر فعال کنید
صفحه اصلی نرم افزار شکل روبرو می باشد  .که با فشار دادن دکمه های نرم افزار می توانید دستگاه را کنترل کنید
فعال شدن  :فعال کردن دزدگیر
غیر فعال شدن  :غیر فعل کردن دزدگیر
قطع آژیر  :قطع کردن آژیر ولی همچنان دزدگیر فعال است
رله خروجی  :با زدن این دکمه یک زیر مجموعه باز شده که میتوانید رله را روشن یا خاموش کنید و با فشار دادن کلید حالت لحظه ای آن
را فعال کنید ( درب باز کن )
) میتوانید شماره دستگاه را ذخیره و نام زون های دستگاه را
در قسمت تنظیمات ( دکمه اول سمت چپ نرم افزار
تغییر دهید  .همچنین رمز نرم افزار و غیر فعال یا فعال بودن رمز ورودی نرم افزار را مشخص کنید

مدیر اصلی با زدن دکمه  submitمیتواند مدیر اصلی دستگاه شود
 در قسمت تنظیمات مدیر و کاربران
و کاربران را تعیین ذخیره کند ( یک شماره را میتوان بیش از یکبار ذخیره کرد )

 در صورتی که مدیر روی دستگاه ذخیره شود در صورتی که شخص دیگری کد مدیر را به دستگاه ارسال کند
با پیغام  ERROR ADMIN IS SAVEمواجه شده و اگر خود مدیر مجددا کد را به دستگاه ارسال کند پیغام
 YOU ARE ADMINبرای مدیر ارسال می شود .

نکته  :مدیر دستگاه با ریست کردن دستگاه از بین نمیرود و با دستور حذف مدیر می تواند خود را حذف کند ( در صورت گم
کردن رمز یا سیم کارت یا موارد اضطراری برای حذف سخت افزاری سیستم باید دیپ سوییچ  2را در وضعیت  ONقرار دهید و
شاسی  K1 , K2را همزمان  8ثانیه نگه دارید دستگاه با زدن ملودی  ،تنظیمات را به حالت اولیه باز می گرداند و مدیر سیستم
نیز حذف می شود بعد از این کار دیپ سوییچ  2را به حالت اول بر گردانید ) .


ا فشار دادن دکمه استعالم شارژ



با فشار دادن دکمه



با فشار دادن دکمه

می توانید میزان شارژ سیم کارت را مشاهده کنید .

می توانید از وصل بودن برق شهر و قطع و وصل بودن رله اطالع پیدا کنید .
می توانید از وضعیت فعال یا غیر فعال بودن دزدگیر اطالع پیدا کنید .

