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 گارانتی محصوالت
در صورت بروز هر مشکلی، می توانيد با مراجعه به سايت شرکت ديدارک، در بخش مربوط به پشتيبانی ، تمامی اطالعات 

متخصصين با تجربه شرکت ديدارک، برای رفع مشکالت همچنين . مورد نياز خود برای حل مشکالت احتمالی را دريافت نماييد
ما اطمينان داريم که استفاده از محصوالت اين شرکت و خدمات پس . احتمالی سيستم امنيتی شما، همواره در کنار شما خواهند بود

به شکل قابل  از فروش ارائه شده، سطح توقع و انتظارات شما از شرايط خدمات و گارانتی در صنعت سيستمهای امنيتی را
 .توجهی ارتقا خواهد داد

است که واسطه های فروش، نصابها و يا ساير افراد غير معتبری که به فروش اين سری از محصوالت  مبادرت  ذکر به شايان
. می ورزند، صالحيت الزم برای تبيين گارانتی های مشروح در سايت و يا گارانتيهای اضافه بر موارد مذکور را دارا نيستند

تعهدات  گارانتی تنها زمانی دارای اعتبار خواهند بود که مستقيما از طرف شرکت ديدارک و يا از جانب کارگزاران اين شرکت 
 .در نصب و يا فروش، ارائه شده باشند

 هشدارمحدوديت سيستمهای 

محدوديتهای سيستمهای "شرکت ديدارک، شديدا به مشتريان خود توصيه می کند که مالحظات مربوط به اسناد و توصيه های
 .را مد نظر قرار دهند" هشدار
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 تنظيمات کاربر
 . خواهشند است به داليل امنيتی، تنها نام کاربران در ليست زير نوشته شود و از نوشتن کدهای آنها جدا خودداری گردد

 □کدهای ديجيتال شش کارکتری                  □کدهای ديجيتال چهار کارکتری 

Duress PMG* 
Only 

Arm* 
Only Force* Stay* Byp* Partition 

2 
Partition 

1 User# and Name 

□ □ □ □ □ □ □ □ 01: Master 

□ □ □ □ □ □ □ □ 02: Master 1 

□ □ □ □ □ □ □ □ 03: Master 2 

□ □ □ □ □ □ □ □ 04: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 05: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 06: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 07: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 08: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 09: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 10: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 11: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 12: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 13: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 14: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 15: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 16: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 17: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 18: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 19: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 20: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 21: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 22: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 23: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 24: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 25: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 26: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 27: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 28: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 29: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 30: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 31: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 32: 
U * شودمی توسط نصاب برنامه ريزی. 
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 زونتنظيمات 
 .و محل آنها را يادداشت نماييد...) سنسور تماسی دربها و سنسورهای حرکت ، ( لطفا در جدول زير نوع دستگاه 

Fire 
Delay 

Fire  
Zone 

Entry 
Delay 24Hr Force Stay Byp Partition 

1 or 2 Zone# and Description 

□ □ □ □ □ □ □ □ 001:                                   

□ □ □ □ □ □ □ □ 002:  

□ □ □ □ □ □ □ □ 003:  

□ □ □ □ □ □ □ □ 004: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 005: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 006: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 007: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 008: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 009: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 010: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 011: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 012: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 013: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 014: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 015: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 016: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 017: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 018: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 019: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 020: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 021: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 022: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 023: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 024: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 025: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 026: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 027: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 028: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 029: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 030: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 031: 

□ □ □ □ □ □ □ □ 032: 
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 کدهای کاربر
توانيد برنامه های مورد می های کاربری برای هر کاربر، شماره های تعيين هويت شخصی هستند که با استفاده از آنها شما ک

خروجی های برنامه پذير نظر خود را وارد سيستم کنيد، سيستم خود را در وضعيت مسلح و يا غير مسلح قرار دهيد و يا اينکه 
(PGMs) کندمی سيستم شما کدهای زير را پشتيبانی .را فعال و يا غير فعال کنيد: 

• 1 Master Code  سيستم 
• 2 Master Code  
 ) (User Codeکد کاربر 29 •

 

 System Master Code )123456:کد پيش فرض( 

توان می همچنين با استفاده از اين کد . توان تمامی قسمتها را در وضعيت مسلح و يا غير مسلح قرار دادمی با استفاده از اين کد 
 .کد کاربری جديدی را ايجاد کرد و يا اينکه آنها را تغيير داد يا از سيستم حذف کرد

 

Master Code 

Master Code 1 د، تغيير و يا حذف کدهای کاربری که به اين که همواره به منطقه يک، نسبت داده شده است، به منظور ايجا
: حالت استثنا(که همواره به منطقه دو، نسبت داده شده است  Master Code 2. گيردمی منطقه تعلق دارند، مورد استفاده قرار 

يا حذف  به منظور ايجاد، تغيير و.) به ناحيه يک، منتسب خواهد شد Master Code 2زمانی که منطقه بندی غير فعال است، 
 .گيردمی کدهای کاربری که به اين منطقه تعلق دارند، مورد استفاده قرار 

Uنکته :U  با استفاده از اينMaster Code توان کدهای کاربری را که به هر دو منطقه نسبت داده شده است، تغيير داد و يا می ها ن
امکان  System Master Code، تنها با استفاده از حذف کرد و اين کار، يعنی تغيير کدهای کاربری منتسب به هر دو منطقه

 .پذير است

 

Duress Code 

به عنوان مثال، توسط کسی مجبور به انجام اين کار (شود می زمانی که کاربر مجبور به مسلح و يا غير مسلح کردن سيستم خود 
دهد، به صورت خودکار می فعال باشد، به محض اينکه کاربر اين کار را انجام  Duress Code، در اينصورت چنانچه )شودمی 

 .توسط نصاب شما فعال گردد بايداين کد . کندمی و در همان لحظه، هشدار بدون صدايی، را به مرکز کنترل ومشاهده ارسال 

 

 تعداد کارکترهای کد کاربری

توانند يکی می کارکترها . سيستم شما قابليت برنامه ريزی برای پذيرش چهار و يا شش کارکتر را به عنوان کد کاربری داراست
کدهای شش رقمی به واسطه اينکه رخنه کردن به آنها کار دشوارتری است، . از ارقام صفر تا نه را به خود اختصاص دهند

د که از انتخاب کدهايی که حدس زدن آن برای ديگران ساده است، همچون شماره سعی کني. شوندمی کدهای امن تری محسوب 
  .اجتناب کنيد 1234يا کدهايی همچون  تلفن، تاريخ تولد، آدرس و
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 ايجاد يک کد کاربری و يا تغيير آنها
 توان کد کاربری را ايجاد کرد و يا کدهای موجود را تغيير داد؟می چگونه 

 :دهدمی اتفاقی که رخ  :بايدبرای انجام اين کار 
  .را فشار دهيد دکمه    .1

2.  [Master Code]  را وارد کنيد. 
وقتی . چشمک خواهند زد [1]و   های دکمه

شماره ای بر روی صفحه کليد روشن شد، کاربر 
 .مورد نظر برنامه ريزی شده است

انتخاب ) 32تا  1(کاربر مورد نظر خود را با وارد کردن شماره آن  .3
 .زندمی چشمک "Arm"   .کنيد

 .زندمی چشمک "Sleep"   .يا شش رقمی کاربر را وارد کنيد ومی رقکد چهار  .4
 .زندمی چشمک "Stay"   .کد کاربری وارد شده را تاييد نماييد .5
يکی از دکمه ها را برای مدت سه ثانيه ابتدا برای ثبت ريموت کنترل،  .6

يکی از دکمه ها را برای سه ثانيه  مجددا. نگه داريد و سپس رها کنيد
 .فشار دهيد و مجدد رها کنيد

را  [ENTER]در صورتی که تمايل به ثبت ريموت کنترل نداريد، کليد       
 .فشار دهيد

  "Off" زندمی چشمک. 

 .رجوع کنيد 3به مرحله برای برنامه ريزی کاربری ديگر،  .7
 .را فشار دهيد [CLEAR]برای خروج کليد 

 .برای سيستمهای منطقه بندی شده، تا مرحله هشت، ادامه دهيد
 

را فشار  [2]يا  [1]کليد  بايد، 2و  1به منظور انتساب کاربر به مناطق  .8
 .دهيد

 .را فشار دهيد [ENTER]دکمه 
 

 .بازگرديد 3مرحله برای برنامه ريزی ساير کاربران به  .9
  .را فشار دهيد [CLEAR]برای خروج کليد 

 

 

 

 حذف کاربر
 :بايدبه منظور حذف کاربر 

 .را فشار دهيد دکمه   .1
2. [Master Code] را وارد کنيد. 
 .ی کاربر، کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنيدشماره دو رقم با وارد کردن .3
 .را فشرده و تا زمانی که بوق تاييد به صدا درآيد، نگه داريد [SLEEP]دکمه  .4
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 تنظيمات زمان و تاريخ
 :بايدبرای انجام تنظيمات تاريخ و ساعت، 

 .را فشار دهيد دکمه   .1
2. [Master Code] را وارد کنيد. 
 .را فشار دهيد [TBL]کليد  .3
 .را فشار دهيد [5]کليد  .4
عددی که برای ساعت انتخاب شده،  چنانچه. وارد نماييد) ابتدا ساعت و سپس دقيقه( [HH.MM]را در فرمت  *زمان .5

 .رجوع کنيد 7و يا بيشتر بود به مرحله  13
 ).بعد از ظهر(PM  : [3]، ) صبح( AM: [2]ساعته،  24: [1]. فرمت زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنيد .6
. وارد کنيد) بتدا چهار رقم سال، و بعد ماه و بعد روزا(  [YYYY/MM/DD]تاريخ مورد نظر خود را در فرمت  .7

 .را فشار دهيد [CLEAR]برای خروج کليد 
 .را ناديده بگيريد 6برای اين منظور مرحله . ساعته وارد شود 24در فرمت  بايد ، ساعت USP4000 / SP65U برای سيستمهای  *

 (Chime Zones)زونهای صدا دار تنظيمات 
کند، می زونهايی که بخش صدای آنها فعال شده است، هر زمانی که زون مذکور باز شود، با صدای بيپ که در صفحه کليد ايجاد 

 .به صورت جداگانه صدا دار شوند بايدهر کدار از صفحه کليدها .سازدمی شما را مطلع 

 )فعال سازی صدای زونها( :بايدبرای انجام اين کار 

،  LED :Arm1در اين صورت چراغهای  .را فشار داده و نگه داريد [♪]دکمه : K32RFو  K32برای صفحه کليدهای  •
Arm2 ،Stay 1 و Stay2  شماره زون مورد نظر خود را که قصد صدا دار کردن آن را داريد، فشار .چشمک خواهند زد

 .را فشار دهيد [ENTER]برای خروج کليد . مربوطه روشن خواهد شد LED .دهيد

. را فشار دهيد [i]کليد  K37و برای صفحه کليد  [♪]، کليد K35برای صفحه کليد  :K37و  K35برای صفحه کليدهای  •
شماره زون مورد نظر خود را که قصد صدا دار کردن آن را داريد، . بر روی صفحه نمايش داده خواهد شد Chimeکلمه 

 .را فشار دهيد [ENTER]برای خروج کليد . مربوطه روشن خواهد شد LED. وارد کنيد
Uنکته:U  صفحه کليدK37  تنها زمانی که به برقAC  متصل باشد و يا زمانی که صفحه نمايش فعال باشد، صدا دار خواهد

 .شد

. را فشار داده و نگه داريد) [(10)0] تا  [1](دکمه مربوط به زون  :K636و K10V ،  K10Hبرای صفحه کليدهای  •
 .صدای بيپ تاييد شنيده شد، زون صدا دار شده است زمانی که

به منظور انتخاب زون مورد نظر خود برای  .را فشار داده و نگه داريد [♪]دکمه   :K32LCDبرای صفحه کليدهای  •
دوره زمانی مذکور و . را فشار دهيد [2]تعيين دوره زمانی زنگ دار کردن زونها کليد و برای  [1]زنگ دار کردن کليد 

آورد تا بازه زمانی را که در آن زون مورد نظر زنگ دار  می فعال کردن صدای زون در اين دوره، اين امکان را فراهم 
را  [ENTER]برای خروج کليد . شماره زونی را که قصد داريد آن را زنگ دار کنيد، وارد نماييد. است، مشخص شود

 .فشار دهيد
 

 :بايدصدای زونها  Uغيرفعال سازیUای بر

برای غير فعال کردن صدای زونها، اين فرايند را   :K32 ، K32RF  ،K35 ، K32LCD , K37برای صفحه کليدهای  •
را برای  [SLEEP]توانيد کليد می يا . تکرار کرده و شماره زونی که قصد غير فعال کردن صدای آن را داريد وارد کنيد

 .غير فعال کردن صدای تمامی زونها به جای وارد کردن شماره زون، فشار دهيد

را فشرده و ) [(10)0]تا  [1](کليد مربوط به زون مورد نظر خود   :K636و K10V ،  K10Hبرای صفحه کليدهای  •
 .فعال خواهد شدبه محض به صدا در آمدن بيپ غير فعال سازی، صدای ناحيه مورد نظر غير . نگه داريد

برای تعيين . مراجعه کنيد" بازخورد صفحه کليد"توانيد به بخش مربوط به می برای توضيح بيشتر در مورد بيپ تاييد و يا بيپ غير فعال سازی،  :نکته 
 .مراجعه کنيد "نمای کلی صفحه کليدها"بخش  صفحه کليد خود به
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 نمايش مشکالت
به طور پيوسته، چندين شرايط بحران را مشاهده و کنترل نمايد و در صورت لزوم مستقيما گزارشی  قادر است سيستم هشدار شما

در اين لحظه، کليد . شودمی روشن  [TBL]دهد، کليد می زمانی که شرايطی بحرانی رخ . به مرکز کنترل و مشاهده ارسال نمايد
[TBL] به غير از زمانی . را فشار دهيد تا شماره بحران و مشکلی که در حال وقوع است، بر روی صفحه کليد نمايش داده شود

 .باشد، برای حل مشکل با مرکز پشتيبانی ديدارک تماس بگيريد (Timer Loss)که اين مشکل مربوط به تنظيمات زمانی 

 

کند، می ی جديد در سيستم، هر پنج ثانيه يک بار، صدای بيپ مشکل را منتشر چنانچه صفحه کليد شمابه هنگام رخداد مشکل: نکته
 .را فشار دهيد [TBL]برای قطع کردن اين صدا، کليد 

 

 دسترسی به نمايش مشکالت

 LEDچراغ / کليد نوع مشکل شرح مشکل

فشردن 
[TBL] 

سيستم نياز به  بيسيمباطری مربوط به يکی از بخشهای 
 .جايگزينی دارد

باطری سيستم  بودنضعيف 
 [1] زونها بيسيم

 [2] مشکل برق .رسانی است صفحه کنترل دارای مشکل برق
زنگ سيستم شما قطع شده است و يا جريان بيش از 

 [3] مشکل زنگ .حد از سيستم کشيده است

سيستم هشدار شما قادر به برقراری ارتباط با مرکز 
 [4] مشکل ارتباطی .کنترل نيست

مشکالت مربوط به سيم کشی  .از سيستمها مشکل سيمکشی وجود دارد در تعدادی
(Tamper / Wiring) [5] 

Tamper ماژولمشکل  .سيستم فعال شده است Tamper [6] 
 [7] مشکل حلقه آتش .يکی از زونها دارای مشکل حلقه آتش است

برای . برنامه ريزی مجدد است ساعت سيستم، نيازمند
 تنظيمات "تاريخ سيستم خود به بخش تنظيم ساعت و 

  .مراجعه نماييد" تاريخ و زمان
 [8] مشکل مربوط به تنظيمات زمان

قادر به برقراری ارتباط با  بيسيم یتعدادی از زونها
 [9] زونها با سيستم بيسيمقطع ارتباط  .سيستم نيستند

تعدادی از ماژولها قادر به برقراری ارتباط با سيستم 
 [(10)0] قطع ارتباط ماژولها با سيستم .نيستند

 [SLEEP] / [16] مشکالت صفحه کليد .يک از صفحه کليدهای سيستم دچار مشکل شده است
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 صفحه کليدها
 بازخوردهای شنيداری

کنيد، تاييد يا عدم تاييد اطالعات وارده، به وسيله می خود را با استفاده ازصفحه کليد وارد زمانی که شما اطالعات مورد نظر 
 .در ادامه نوع هر کدام از اين صداها معرفی خواهد شد. گرددمی صدای بيپ تاييد يا رد، معين 

 

بر روی با موفقيت ) همچون مسلح يا غير مسلح کردن( زمانی که اطالعات مربوط به يک عملکرد : دـــــــبيپ تايي
دهد، صفحه کليد شما، می د جديد، تغيير شرايط و يا سيستم به يک حالت و يا مُ شود می وارد سيستم 

 . کندمی را توليد " بيپ -بيپ -بيپ -بيپ"صدای متناوب 
می که اطالعات نادرست به سيستم داده  می گردد و يا هنگامی زمانی که سيستم به حالت قبلی خود باز: بيپ عدم تاييد

شما را از اين جريان " بيييييييييييييييييييييييييييپ" ار صدای پيوسته شود، صفحه کليد شما، با انتش
 .مطلع خواهد ساخت

 

 LEDيا  Armشوند، اين بازخوردها همواره با چشمک کليد می در ادامه انواع ديگری از اين بازخوردهای شنيداری، معرفی 
)[Arm] ،[STAY]  و يا[SLEEP](همراه خواهد بود: 

 هشدار: بيپ پيوسته •
 هشدار آتش: بيپ متغير •
 شروع تاخير خروجی: بيپ متناوب •
 يد خروجیيثانيه آخر تا 10: بيپ متناوب سريع •

 

 بازخوردهای ديداری
وضعيت هر کدام از اين . صفحه کليد شما، چراغهای رنگی تعبيه شده است که گويای وضعيت فعلی سيستم شما هستندبر روی 

 .استچراغ ها بيانگر شرايطی معين از سيستم 

ی بر روی سيستم شما برنامه چنانچه ويژگ. در سيستم فعال گرددتوسط نصاب،  بايدبسياری از ويژگی های سيستم شما  :نکته
اطالعات  یبرا. ريزی نشده بود، صفحه کليد شما، بوق عدم تاييد را منتشر خواهد کرد و عملکرد درخواست شده، رد خواهد شد

 .مراجعه فرماييد" تنظيمات زون"بيشتر به بخش 

 

 قطع صدای صفحه کليد
در (های تاييد و عدم تاييد و همچنين صدای بيپ  گيرد، تنها صداهای بيپمی زمانی که صفحه کليد در حالت قطع صدا قرار 

ی صفحه کليد قطع است،  در شرايطی بنابراين زمانی که صدا. کندمی را منتشر ) زمان فشردن يک کليد بر روی صفحه کليد
 .صدايی منتشر نخواهد کرد (Chime Zone)و يا زمانی که زونها زنگ دار شده اند  (Alarming)همچون زمان هشدار سيستم 

 .به طور مجزا، بی صدا شود بايدقابل توجه است که هر صفحه کليد 

 توان صفحه کليد را بی صدا کرد؟می چگونه 
برای فعال يا غير فعال سازی بيصدايی : K32 ، K32RF  ،K35 ، K636 ، K10V ، K37 ،K10Hبرای صفحه کليدهای 

را منتشر کند، ) بيپ متناوب(چنانچه صفحه کليد، بيپ تاييد. را برای مدت شش ثانيه نگه داريد [CLEAR]صفحه کليد، کليد 
 .را منتشر نمايد، اين ويژگی غير فعال شده است) بيپ پيوسته(تاييد سيستم بيصدايی فعال شده است و در صورتی که بيپ عدم

را برای کنترل بيصدا  [4]کليد  . را فشرده و نگه داريد [☼]برای تنظيمات صفحه کليد، کليد   :K32LCDبرای صفحه کليد 
 .را فشار دهيد [arm]برای فعال يا غير فعال سازی بيصدايی صفحه کليد، کليد . کردن فشار دهيد
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 نور پشت صفحه کليد
 .قابليت تغيير سطح روشنايی پشت کليدها، امکان ايجاد تناسب با خواسته های شما را فراهم آورده است

 :بايدنه، ميبرای تغيير نور پس ز
را برای انجام تنظيمات سطح نور  [☼]کليد . را فشرده و نگه داريد [☼]کليد  :K32RFو  K32برای صفحه کليدهای  .1

 .را فشار دهيد [ENTER]يا  [CLEAR] برای خروج کليد. . فشار دهيددلخواه خود برای صفحه کليد، 
شروع  6و  5، 3، 2، 1در اين حالت، کليدهای . ثانيه نگه داشته و رها کنيد 4را به مدت  [▲]کليد : K35برای صفحه کليد  .2

و برای خروج از منو   [CLEAR]برای خروج از اين منو بدون انجام عمليات ذخيره سازی، کليد . کنندمی به چشمک زدن 
می برای انجام تنظيمات مورد نظر خود،  .را فشار دهيد [ENTER]و ذخيره سازی اطالعات وارد شده به سيستم، کليد 

بين گزينه  [▼]و  [▲]با استفاده از کليدهای  (   شده استتوانيد از کليدهايی استفاده کنيد که کارکرد آنها درزير شرح داده 
 ):ها حرکت کنيد

 شرح وظيفه :کليد

 برای تنظيم حرکت نشانه :[1]کليد 
 )بيشترين روشنايی=  7/ کمترين روشنايی = 1 خاموش ، =  0(برای تنظيم نور پس زمينه  :[2]کليد 
 )کنتراست باال=  4کنتراست پايين ، =  0( برای تنظيم کنتراست  :[3]کليد 
کمترين روشنايی = 1 غير فعال ، =  0(برای تنظيم کاهش سطح نور پس زمينه به صورت خودکار :[5]کليد 

 )بيشترين روشنايی خودکار=  7/ خودکار 
= 4  ثانيه، 10= 3 ثانيه،  5= 2 ثانيه،  1= 1 غير فعال ، =  0(برای تنظيم تاخيرکاهش نور خودکار  :[6]کليد 

 )7 دقيقه،  2= 6 دقيقه،  1= 5 ثانيه،  20
 

شروع به چشمک زدن خواهند  2و  1کليدهای . ثانيه نگه داشته و رها کنيد 4را به مدت  [▲]کليد  :K37برای صفحه کليد  .3
و برای خروج از منو  و ذخيره سازی  [CLEAR]برای خروج از اين منو بدون انجام عمليات ذخيره سازی، کليد . کرد

توانيد از کليدهايی می برای انجام تنظيمات مورد نظر خود،  .را فشار دهيد [ENTER]اطالعات وارد شده به سيستم، کليد 
 ):بين گزينه ها حرکت کنيد [▼]و  [▲]با استفاده از کليدهای  (   استفاده کنيد که کارکرد آنها درزير شرح داده شده است

 شرح وظيفه :کليد

 برای تنظيم حرکت نشانه :[1]کليد 

 )ثانيه 15=  15ثانيه و  5=  5(برای تنظيم تاخيرکاهش نور خودکار  :[2]کليد 
 

روشن خواهد  [MEM]کليد . را فشرده و نگه داريد [MEM]کليد   :K636و K10V ،  K10Hبرای صفحه کليدهای  .4
 [ENTER]يا  [CLEAR] برای خروج کليد .را فشار دهيد [MEM]روشنايی پس زمينه کليد به منظور تنظيم سطح . شد

 .را فشار دهيد
می . را فشار دهيد [2]برای تغيير نور پس زمينه کليد . را فشرده و نگه داريد [☼]کليد   :K32LCDبرای صفحه کليد  .5

را فشار  i ] [برای فعال کردن صفحه نمايش کليد . بين گزينه ها حرکت کنيد [▼]و  [▲]توانيد با استفاده از کليدهای  
 .دهيد

  

 

 
 )K37و  K32RFمختص صفحه کليدهای ( مد ذخيره انرژی 

قطع شود، صفحه نمايش ماژول خاموش خواهد شد و  DCچنانچه تامين کننده برق  (Wireless)برای صفحه کليدهای بدون سيم 
 ).ثانيه 20بعد از  K37مدل برای (اين اتفاق بعد از حدود يک دقيقه رخ خواهد داد . د ذخيره سازی برق خواهد شدوارد مُ 
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 ای کلی صفحه کليدهامن
 K636نمای صفحه کليد 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

  K10LEDV/Hنمای صفحه کليد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[TBL] نمايش دهنده مشکل 
ON =مشکلی در حال وقوع است. 

[MEM] نمايش حافظه هشدارها 
ON =هشداری رخ داده است. 

[BYP] برنامه ريزی قطع موقت 
ON =زونها قطع موقت شده اند. 

 
  :نمايش زون

 10تا  1به ترتيب به زونهای  [(10)0]تا  [1]کليدهای 
 . نسبت داده شده اند

 تاخير ورودی يا باز شدن زون: روشن شدن کليد
 .ناحيه در حالت هشدار است: چشمک زدن کليد

 

به منظور انجام برنامه ريزی سريع سيستم، : 
  Master Codeيکبار اين کليد را فشار داده و

برای اطالعات بيشتر به بخش . (را وارد کنيد
 .) مراجعه کنيد" Masterمنوهای سريع "

 

 
 

[ARM]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن

[SLEEP]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن

 [STAY]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن
ON =سيستم مسلح شده است. 

OFF =سيستم غير مسلح شده است. 
 

 تاخير خروجی= چشمک زدن
زون در / )ثانيه 10( تاخير خروجی = چشمک سريع

 حالت هشدار
 

 
 

 : OFFکليد 
ON :غير مسلح 

OFF : سيستم مسلح شده
 .است

 
 :(AC)چراغ 

ON : سيستم روشن
 .است
OFF :سيستم خاموش 

 

 : StayDکليد 
ON : روشن بودن

StayD 
OFF : خاموش بودن

StayD 
برای اطالعات بيشتر به 
توضيحات مربوط به ُمد 

StayD مراجعه کنيد. 
 

 :نکته مهم
چنانچه اين صفحه کليد بر روی 
سيستمهای جزبندی شده نصب گردد، 

اول را نمايش ) پارتيشن (تنها جز 
 .دادخواهد 

 

[ARM]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن

[SLEEP]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن

 [STAY]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش
 "کردن
ON = مسلح شده استسيستم. 

OFF =سيستم غير مسلح شده است. 
 

 تاخير خروجی= چشمک زدن
زون در / )ثانيه 10( تاخير خروجی = چشمک سريع

 حالت هشدار
 

 

 
 

 : OFFکليد 
ON :غير مسلح 

OFF : سيستم مسلح شده
 .است

 
 :(AC)چراغ 

ON : سيستم روشن
 .است
OFF :سيستم خاموش 

 

 : StayDکليد 
ON : روشن بودن

StayD 
OFF : خاموش بودن

StayD 
برای اطالعات بيشتر به 
توضيحات مربوط به ُمد 

StayD مراجعه کنيد. 
 

[TBL] نمايش دهنده مشکل 
ON =مشکلی در حال وقوع است. 

[MEM] نمايش حافظه هشدارها 
ON =هشداری رخ داده است. 

[BYP] برنامه ريزی قطع موقت 
ON =زونها قطع موقت شده اند. 

 
  :نمايش زون

 10تا  1به ترتيب به زونهای  [(10)0]تا  [1]کليدهای 
 . نسبت داده شده اند

 تاخير ورودی يا باز شدن زون: روشن شدن کليد
 .ناحيه در حالت هشدار است: چشمک زدن کليد

 

سيستم، به منظور انجام برنامه ريزی سريع : 
  Master Codeيکبار اين کليد را فشار داده و

برای اطالعات بيشتر به بخش . (را وارد کنيد
 .) مراجعه کنيد" Masterمنوهای سريع "

 

 
 

حالت جز 
 دوم) پارتيشن(
 

حالت جز 
 اول) پارتيشن(
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 K37و  K35نمای کلی صفحه کليدهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K37و  K35نمايش و توضيحات مربوط به آيکنهای صفحه کليدهای 

 

 آيکن توضيحات آيکن توضيحات
 Master  (Masterسيستم در مورد منوی سريع = چشمک زدن

Quick Menu) قرار دارد.  On = ُد مStayD فعال است. STAYD 

 EXIT .کنيد پيش از اتمام تاخير خروجی، کد را وارد= چشمک زدن
DELAY  است 2و  1نشاندهنده جزهای.  

 ENTRY .پيش از اتمام تاخير ورودی ، کد را وارد کنيد= چشمک زدن
DELAY On =سيستم غير مسلح است. OFF 

On =کد کاربری خود را وارد کنيد. ENTER 
CODE On = سيستم در حالتStay Armed قرار دارد. STAY 

On = استهشدار در حال وقوع. MEMORY On = سيستم در حالتSleep Armed قرار دارد. SLEEP 
On =زون قطع موقت است. BYPASS On = در حالت مسلح قرار دارد) جز(پارتيشن. ARM 
On = هستيد، نشاندهنده " برنامه زنگ دار کردن"زمانی که در مد

 ALARM .داردسيستم در وضعيت هشدار قرار = چشمک زدن CHIME زونهای زنگ داراست

Trouble  شروع به چشمک زدن خواهد کرد و شماره مربوط به مشکل
" ليست مشکالت" ،ربرای توضيحات بيشت. (مربوطه، روشن خواهد شد

 .)را مشاهده فرماييد
TROUBLE On = شمارش معکوس برای هشدار در زونهای پيش هشدار 

(Pre-Alarm) 
PRE-ALARM 

DELAY 

On = صفحه کليد با برقAC  شودمی تغذيه. AC On =نشاندهنده اينست که زون باز است. ZONE OPEN 

On = کندمی صفحه کليد از باطری زاپاس، برای تغذيه استفاده. NO AC On =نشاندهنده اينست که زون در حالت هشدار است. ZONE IN 
ALARN 

 TX(K37 Only) تالش برای برقراری ارتباط با پنل= چشمک زدن  

 

 

به منظور انجام برنامه ريزی سريع سيستم، : 
  Master Codeيکبار اين کليد را فشار داده و

برای اطالعات بيشتر به بخش . (را وارد کنيد
 .) مراجعه کنيد" Masterمنوهای سريع "

 

برای انجام تنظيمات صفحه کليد، فشرده و نگه   : 
 .داشته شود

برای زنگ دار کردن زونها، فشرده و نگه داشته :   ♪
زنگ دار "برای اطالعات بيشتر به بخش . ( شود

 . مراجعه کنيد" زونها

 

K35 K37 
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 K32RFو  K32نمای کلی صفحه کليدهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K32LCDنمای کلی صفحه کليدهای 

 

  :نمايش زون
 10تا  1به ترتيب به زونهای  [(10)0]تا  [1]کليدهای 

 . نسبت داده شده اند
 تاخير ورودی يا باز شدن زون: روشن شدن کليد

 .ناحيه در حالت هشدار است: چشمک زدن کليد
 

به منظور انجام برنامه ريزی سريع سيستم، : 
  Master Codeيکبار اين کليد را فشار داده و

شتر به بخش برای اطالعات بي. (را وارد کنيد
 .) مراجعه کنيد" Masterمنوهای سريع "

برای انجام تنظيمات نور پشت صفحه کليد، :
 .فشرده و نگه  داشته شود

 
 

 
 

[TBL] نمايش دهنده مشکل 
ON =مشکلی در حال وقوع است. 

[MEM] نمايش حافظه هشدارها 
ON =هشداری رخ داده است. 

[BYP] برنامه ريزی قطع موقت 
ON =زونها قطع موقت شده اند. 

 
[ARM]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش

 "کردن
[SLEEP]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش

 "کردن
 [STAY]  مسلح و غير مسلح "رجوع شود به بخش

 "کردن
ON =سيستم مسلح شده است. 

OFF =سيستم غير مسلح شده است. 
 

 تاخير خروجی= چشمک زدن
زون در / )ثانيه 10( تاخير خروجی = چشمک سريع

 حالت هشدار
 

 

 
 

 : OFFکليد 
ON :غير مسلح 

OFF : سيستم مسلح شده
 .است

 
 :(AC)چراغ 

ON : سيستم روشن
 .است
OFF :سيستم خاموش 

 

 : StayDکليد 
ON : روشن بودن

StayD 
OFF : خاموش بودن

StayD 
برای اطالعات بيشتر به 
توضيحات مربوط به ُمد 

StayD مراجعه کنيد. 
 

 )K32RFفقط : (Rx/Txو  POWERچراغهای 
ON =است روشن تغذيه. 

OFF =است تغذيه خاموش. 
 دريافت اطالعات /ارسال= چشمک سريع

 ACقطع شدن برق  =چشمک کند
 

Info Key) فقطK32RF( 
بازيابی مجدد صفحه نمايش به منظور مشاهده تمامی 

 زونهای باز

 
 

 : OFFکليد 
ON :غير مسلح 

OFF : سيستم مسلح شده
 .است

 
 :(AC)چراغ 

ON : سيستم روشن
 .است
OFF :سيستم خاموش 

 

 : StayDکليد 
ON : روشن بودن

StayD 
OFF : خاموش بودن

StayD 
برای اطالعات بيشتر به 
توضيحات مربوط به ُمد 

StayD مراجعه کنيد. 
 

[TBL] نمايش دهنده مشکل 
ON =مشکلی در حال وقوع است. 

[MEM] نمايش حافظه هشدارها 
ON =هشداری رخ داده است. 

[BYP] برنامه ريزی قطع موقت 
ON =زونها قطع موقت شده اند. 

 

 

به منظور انجام برنامه ريزی سريع سيستم، : 
  Master Codeيکبار اين کليد را فشار داده و

برای اطالعات بيشتر به بخش . (را وارد کنيد
 .) مراجعه کنيد" Masterمنوهای سريع "

 

برای انجام تنظيمات نور صفحه کليد، فشرده و : 
 .نگه داشته شود

برای زنگ دار کردن زونها، فشرده و نگه داشته :   ♪
زنگ دار "برای اطالعات بيشتر به بخش . ( شود

 . مراجعه کنيد" زونها
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 راه دور کنترل از
و  REM1  ،REM2  ،REM3ف کنترلهای از راه دور را داراست؛ نوع مختل چهارسيستم امنيتی شما توانايی پشتيبانی کردن 

REM15 . انواعREM1  وREM15  مسلح ( پايه ای ترين مدلهای کنترل از راه دور هستند که توانايی اجرای پنج عمل اصلی
مدلی پيشرفته تر است به طوری که توانايی انجام  REM2مدل . را دارند...) ها و  PGMکردن، غير مسلح کردن ، فعال سازی 

کنترل از راه دور ). در جدول زير مشروح است( شش عمل متفاوت همچون دادن بازخوردهای ديداری و شنيداری را داراست 
برای ( تمامی قابليتهای يک صفحه کليد را داراست به عنوان پيشرفته ترين محصول ارائه شده در اين سری،   REM3مدل 

در جدول زير نحوه تفسير ومعنای بازخوردهای ديداری و .) ، مراجعه فرماييد REM3ی استفاده ااطالعات بيشتر به راهنم
 .شرح داده شده است REM2يداری مربوط به صفحه کليد شن

 

به منظور  (Wireless)ماژول توسعه سيستم ارتباط بيسيم  کنيد،می استفاده  Spectra SPچنانچه شما از سيستم  :نکته
توضيحات کامل برای استفاده هر چه بيشتر از ويژگی های کنترلهای از راه . استفاده از کنترلهای از راه دور ضروری است

 .شرکت ديدراک به شما ارائه خواهد شد توسط نصاب Spectra SPدور، در سيستمها ی

 

 REM2بازخورد کنترل از راه دور 

 

 بازخوردهای شنيداری بازخوردهای ديداری نوع اقدام 
 دو بار بيپ  شودمی چراغ سبز روشن  غير مسلح شدن
 بيپ تاييد زندمی زرد چشمک کند / چراغ قرمز  تاخير خروجی

 بيپ تاييد شودمی چراغ قرمز روشن  تاخير ورودی/ مسلح شدن 
 بيپ هشدار زندمی چراغ قرمز به سرعت چشمک  هشدار

 

 

 

 بازخوردهای شنيداری بازخوردهای ديداری نوع اقدام 
 دو بار بيپ  شودمی چراغ سبز روشن  غير مسلح شدن
 بيپ تاييد زندمی زرد چشمک کند / چراغ سبز  تاخير خروجی

 بيپ تاييد شودمی چراغ زرد روشن  تاخير ورودی/ مسلح شدن 
 بيپ هشدار زندمی چراغ قرمز به سرعت چشمک  هشدار

 

 

 

 بازخوردهای شنيداری بازخوردهای ديداری نوع اقدام 
 بوق تاييد روشن شدن چراغ زرد PMGخاموش شدن / روشن 

 

 

 Full / Forceر حالت بازخوردهای مربوط به مسلح شدن د

 Stay/Sleepبازخوردهای مربوط به مسلح شدن در حالت 

 ساير بازخوردها
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 StayDمسلح و غير مسلح کردن با استفاده از 
دهد، چراکه عالوه بر افزايش امنيت سيستم، می ميزان رضايتمندی شما را تا حد بسيار زيادی افزايش  StayD داستفاده از مُ 

ساعته روز و هفت روز هفته، بدون اينکه لحظه ای سيستم در وضعيت  24د در تمامی اين مُ . کارکرد با آن نيز بسيار ساده است
امنيتی ارائه شده  سيستم. کندمی شويد نيز، از شما حفاظت می ه به منطقه ای مسلح وارد حتی زمانی ک غير مسلح قرار گيرد،

د همواره در کنار شماست و بدون اينکه حتی لحظه ای در حالت غير مسلح قرار ک، به واسطه وجود اين مُ راتوسط شرکت ديد
ما فراموش کنيد که سيستم خود را مجدد مسلح کنيد، به د، چنانچه شنکته جالب توجه اينکه اين مُ . گيرد از شما حفاظت خواهد کرد

 .  ياری شما خواهد آمد و سيستم را به صورت خودکار و بسيار سريع، در وضعيت مسلح قرار خواهد داد

عبور  هزمانی که شما قصد ورود و يا خروج به يک منطقه را داريد، سيستم به صورت موضعی غير مسلح شده و به شما اجاز
سپس از مسير . برای انجام اين کار تنها الزم است که با کنترل از راه دور خود، سيستم را از اين فرايند مطلع سازيد. دهدمی 

در اين . منطقه را در حال مسلح قرار خواهد دادتعريف شده برای سيستم، عبور کنيد و در نهايت سيستم بعد از عبور شما، مجدد 
نتيجه استفاده از اين مد، اطمينان همــــيشگی از مسلح و امن بودن . لت مسلح باقی خواهند ماندبازه زمانی، ساير زونها در حا

 .حوضه مورد نظر شما و فراموش کردن نگرانی اينکه آيا هم اکنون سيستم مسلح است يا خير، خواهد بود

ا نيز به دنبال داشته باشد و شما را از برخی تواند برای شما مزايای ديگری رمی عالوه بر موارد مذکور، استفاده از اين سيستم 
توانيد از عبور و مرور فرزندانتان در نزديکی مناطق خطرناک برای آنها، همچون بالکن، می به عنوان نمونه . امور مطلع سازد

 .استخر و يا دربهای ورودی، مطلع شويد

لحظه هايی که . دهدمی دور از هر گونه نگرانی را به شما بنابراين شرکت ديدارک با اطمينان کامل، نويد لحظه هايی آرام و به 
شرکت ديدارک، مشاوره های الزم را در مورد استفاده هرچه بهتر از اين . هرگز در آنها حس امنيت ازذهن شما دور نخواهد شد

 .محصول، در اختيار شما قرار خواهد داد

 
 StayDد خاموش کردن مُ / روشن 

 :StayDد روشن کردن مُ 

 →StayD  [STAY]+[CODE]+[STAY] شدن روشن

را مجددا حداکثر تا  [STAY]را فشار دهيد و کد خود را وارد نماييد، سپس کليد  [STAY]د ابتدا کليد برای روشن کردن اين مُ 
روشن خواهد شد و به همين  StayD، چراغ StayDد به نشانه تاييد روشن شدن مُ . فشار دهيد ده ثانيه بعد از وارد کردن کد،

 .د قرار خواهد گرفتسادگی سيستم شما در اين مُ 

 

 :StayDخاموش کردن مد 

 →StayD  [OFF]+[CODE]+[OFF] شدن خاموش

را مجددا حداکثر تا ده  [OFF]را فشار دهيد و کد خود را وارد نماييد، سپس کليد  [OFF]د ابتدا کليد برای خاموش کردن اين مُ 
در  StayDروشن خواهد شد و مد  OFF، چراغ StayDد به نشانه تاييد خاموش شدن مُ . ثانيه بعد از وارد کردن کد، فشار دهيد

د در سيستم شما، سيستم امنيتی شما، همچون يک سيستم عادی، کارايی خواهد با خاموش شدن اين مُ . شودمی سيستم شما خاموش 
 .داشت
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 د مسلح شدن سيستمير در مُ تغي
 .مراجعه شود" مسلح کردن و غير مسلح کردن"بعد، در بخش ات به توضيحات مندرج در صفح

 

 :Sleepبه  Stayاز وضعيت  –تغيير در سطح امنيت 

[SLEEP]  روشن شدن چراغ  ← تاخير ←برای دو ثانيهSleep 

مسلح خواهند شد، به SLEEP تمامی زونهايی که در مد . را برای دو ثانيه نگه داريد [SLEEP]کليد برای تمامی صفحه کليدها، 
زمانی که تاخير . حالت تاخير خروجی درخواهند آمد و اين امکان را برای شما فراهم می آورند که به اتاق خواب خود برويد

 به حالت مسلح در خواهند خروجی به پايان رسيد و شما در اتاق خواب خود بوديد، ساير نواحی داخلی، 
 .قرار دارد Sleepد هم اکنون سيستم در مُ . آمد

 

 :Stay  به Sleepاز وضعيت  –تغيير در سطح امنيت 

[STAY]  روشن شدن چراغ  ←برای دو ثانيهStay 

 سيستم شما به صورت لحظه ای، از حالت . ب خود، فشار دهيدارا بر روی صفحه کليد نصب شده در اتاق خو [STAY]کليد 
Sleep  به حالتStay و اين امکان را برای شما فراهم خواهد آورد تا اتاق خواب خود را ترک کرده و . تغيير وضعيت خواهد داد

اتاق خواب را ترک کنيد، ، Stayچنانچه شما تصادفا، بدون تغيير دادن شرايط به حالت . آزادانه در محوطه خانه حرکت کنيد
 Stay، وارد دوره تاخيری خواهند شد و زمان کافی را برای تغيير وضعيت به حالت Sleepتمامی زونهای مسلح شده در حالت 

 .در اختيار شما قرار خواهند داد

 

 : Fullبه  Stayاز وضعيت  -ترک منطقه

 Armروشن شدن چراغ  ← تاخير ←برای دو ثانيه  [ARM]: صفحه کليد

با اين کار، دوره زمانی . را بر روی صفحه کليدی که مسير خروجی، به آن منتسب است، فشرده و نگه داريد [ARM]کليد 
بعد از اينکه محل را ترک کرديد، تمامی . شودمی تاخير خروجی برای تمامی زونهايی که در مسير خروج قرار دارند، فعال 

 .قرار دارد Fullهم اکنون سيستم در حالت . شوندمی دوباره مسلح زونهايی که در مسير خروج قرار داشتند، 

 

 : Stayبه  Fullاز وضعيت   -ورود به منطقه 

 Stay روشن شدن چراغ  ← [CODE]: صفحه کليد

شويد، تمامی زونهايی که به مسير ورودی منتسب هستند وارد حالت می که با عبور از مسير ورودی، به منطقه ای وارد زمانی 
بر روی يکی از صفحه کليدهايی که به مسير . آورندمی شوند که از اين طريق امکان ورود شما به منزل را فراهم می تاخير 

. شود Stayد داده و وارد مُ  ورودی نسبت داده شده است، کد کاربری معتبر را وارد کرده تا سيستم به اين تاخير ورودی پايان
 . قرار دارد Stayهم اکنون سيستم در حالت . د مسلح قرار خواهند گرفتزونهای ورودی دوباره در مُ 
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 :خروج از منطقه بدون تغيير حالت مسلح بودن سيستم 

[OFF] برای دو ثانيه 

 [OFF]توانيد برروی هر کدام از صفحه کليدها، کليد می برای خروج از منطقه بدون نياز به تغيير وضعيت مسلح بودن سيستم، 
 .را فشرده و برای مدت دو ثانيه نگه داريد

 

 

 StayDتنظيمات پيشرفته 
 (Window Mode & Rearming delay) د پنجره و تاخير مسلح شدن مجددمُ 

کند که بدون به صدا می د اين امکان را برای شما فراهم فعال بودن اين مُ  قرار دارد، Stay  برای سيستمی که در حالت مسلح
را فشار دهيد و سپس کد  [OFF]د پنجره، کليد برای وارد شدن به مُ  .درآمدن هشدار، يکی از زونهای خارجی را باز کنيد

در همين لحظه، سيستم . تمام زونهايی که قابل باز شدن هستند، شروع به چشمک زدن خواهند کرد. دسترسی خود را وارد کنيد
. تاخير خروجی را ايجاد می کند که به واسطه آن می توان يکی از زون های خارجی همچون دربها و يا پنجره ها را باز کرد

سيستم به شما تنها اجازه باز کردن يک و تنها يک زون را می دهد و به محض اينکه اولين زون باز شد، تاخير زمانی به اتمام 
 .گردد زون مذکور دوباره به حالت مسلح برمی...) درب، پنجره و ( بنديد ما زون باز شده را دوباره میزمانی که ش .می رسد

وقتی که قصد بستن زونی را داريد، سيستم به منظور اينکه زون مورد نظر به درستی بسته شود، زمان تاخيری را در اختيار شما 
شود، و برای اينکه اين  زمانی که شما زون مورد نظر را بستيد، آغاز می، "تاخير زمانی دوباره مسلح شدن"اين . خواهد گذاشت

اين نکته به خصوص درمورد پنجرها صادق است چرا که  .در تمامی طول بازه اين تاخير، بسته بماند بايدزون دوبارمسلح شود، 
 . در صورت چفت نشدن صحيح آنها، صدای آژير هشدار اشتباها به صدا درخواهد آمد

 (Live View Mode)د نمای زنده مُ 

، حرکتی را که منجر به صدا در آمدن هشدار [CLEAR]توانيد با فشردن کليد  دهد، می زمانی که هشدار در سيستم شما رخ می
چراغ های زون بر روی صفحه کليد، در لحظه وقوع باز و بسته شدن هر کدام از زونها، اين تغيير را . شده است، مشاهده کنيد

 .می دهند نمايش
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 مسلح کردن و غير مسلح کردن
آشنايی تمام و کمال با تمامی حالتهای مسلح کردن سيستم، اين امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوانيد از ويژگی های سيستم 

) پارتيشن(ا، به جز چنانچه سيستم شما جز بندی نشده است، تمامی اجز. امنيتی خود به بهترين شکل ممکن بهره برداری کنيد
 . شماره يک منتسب خواهند شد

. خواهد شد" قطع موقت"سيستم شما وارد حالت چنانچه يکی از زونها باز است و شما قادر به مسلح کردن سيستم نيستيد،  :نکته
را فشار دهيد و يا اينکه برای  [ENTER]شماره دو رقمی زونی که قصد داريد آن را قطع موقت کنيد، وارد کرده و سپس کليد 

 .را فشار دهيد [ENTER]قطع موقت کردن تمامی زونها، کليد 

 

 (Regular Arming)مسلح کردن منظم 
در نظر داشته باشيد که اين . زونهايی را که در جز مورد نظر شما قرار دارند، مسلح کردتوان تمامی  د میبا استفاده از اين مُ 

نکات مربوط  ،در ادامه( نيز فعال گردد  One-Touch Armingو يا  Auto-Armingتواند با استفاده از  حالت مسلح شدن، می
 ).شرح داده خواهد شدهر دو بخش  به

 :Regular Armبرای اجرای 
 .در پارتيشن مورد نظر خود، تمامی زونها را ببنديد .1
 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد [ARM]کليد  .2
برای انتخاب هر ). [2]يا  [1](چنانچه به هر دو جز دسترسی داريد، شماره مربوط به جز مورد نظر خود را وارد کنيد  .3

 .دو جزء، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد
 

 

Sleep Arming 
د آورد، با اين تفاوت که در اين مُ فضايی حفاظت شده را برای شما به ارمغان می د نيز ، اين مُ Stay Arming  همچون حالت

فرض کنيد که در يک خانه دو طبقه، : برای روشن شدن موضوع به اين مثال توجه کنيد. سطح بااليی از امنيت، قابل تامين است
قرار دهيد،  Sleep Armingد سيستم را در حالت چنانچه مُ . شود محافظت می Stay Armingد فضای اطراف و محيط در مُ 

و اين امکان برای شما  )شوند سنسورهای حرکتی نيز فعال می( راف خانه نيز، همچون طبقه اول محافظت می شوندفضای اط
شود که  به زونهايی اطالق می Sleepزونهای . فراهم است که در طبقه دوم و محوطه اتاق خواب خود به راحتی رفت و آمد کنيد

به عنوان مثال در شب، زمانی که شما خواب هستيد، تمامی ساختمان . هستندقطع موقت  Sleep Armingد به هنگام فعال بودن مُ 
شما به غير از اتاق خواب و يا ساير بخشهايی که توسط نصاب شرکت ديدارک برای سيستم تعريف شده است، در و محوطه 

نيز فعال  One-Touch Armingو يا  Auto-Armingتوان با استفاده از  د مسلح بودن را میاين مٌ . حالت مسلح خواهد بود
 .نمود

 :Sleep Armبرای اجرای 
 )Sleepبه غير از زونهای (  .در پارتيشن مورد نظر خود، تمامی زونها را ببنديد .1
 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد[SLEEP]کليد  .2
برای انتخاب هر ). [2]يا  [1]( چنانچه به هر دو جز دسترسی داريد، شماره مربوط به جز مورد نظر خود را وارد کنيد .3

 .دو جزء، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد
 

 

 



 

 21 

Stay Arming   
د اين امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوانيد زمانی که محيط اطراف خانه کامال مسلح است، در داخل فعال بودن اين مُ 

، Stayد مسلح بودن شود که به هنگام فعال کردن مُ  به زونهايی اطالق می Stayزونهای . ساختمان به راحتی رفت و آمد کنيد
توانيد بدون مسلح کردن  به عنوان نمونه چنانچه شما قصد داشته باشيد که شبی را در خانه بگذرانيد، می. شوند قطع موقت می

توان با  را می Stayد مسلح بودن مُ . يددر حالت مسلح قرار دههمچون سنسورهای حرکت، دربها و پنجره ها را ساير زونها 
 .  نيز فعال نمود One-Touch Arming و يا  Auto-Armingاستفاده از 

 :Stay Armبرای اجرای 
 )Stayبه غير از زونهای (  .در پارتيشن مورد نظر خود، تمامی زونها را ببنديد .1
 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نماييد [Stay]کليد  .2
برای انتخاب هر ). [2]يا  [1](به هر دو جز دسترسی داريد، شماره مربوط به جز مورد نظر خود را وارد کنيد  چنانچه .3

 .دو جزء، کليد ديگر را نيز بعد از بوق تاييد فشار دهيد
 

 

 (Bypassing a Zone)قطع موقت يک زون 
در اين حالت . يکی از زونها را قطع غير فعال کنيدبعضی مواقع ممکن است شرايطی رخ دهد که بواسطه آنها قصد داشته باشيد 

به عنوان مثال ممکن است زمانی که در بخشی از منزل شما،  .د قطع موقت اين کار را انجام دهيدتوانيد با استفاده از مُ  می
زمانی که  .ندازيدکارکنان تعميرات مشغول کار هستند، شما بخواهيد زونهای مربوط بخش خانه را برای مدتی معين، از کار بيا

تمامی زونهايی که تا پيش از اين در حالت قطع موقت بوده اند، به حالت عادی بازگشته و به حالت غير مسلح در آمد،   شما سيستم
زمانی که . گيرند در صورتی که دوباره سيستم خود را مسلح کنيد، همچون ساير زونها، تمامی آنها در حالت مسلح قرار می

توان با استفاده  د قطع موقت را میهمچنين مُ . روشن خواهد شد [BYP]ها در حالت قطع موقت قرار دارند، کليد تعدادی از زون
چنانچه برنامه مذکور . فعال نمود (One-Touch Bypassing programming)" قطع موقت با استفاده از يک کليد"از برنامه 

د قطع برای برداشتن مُ . تا وارد محيط برنامه ريزی قطع موقت شويد داده را برای مدت سه ثانيه فشار [BYP]فعال باشد، کليد 
،تمامی  [CLEAR]در مرحله سوم، شماره زون مورد نظر خود را دوباره وارد کنيد و يا با فشردن کليد موقت برای يک زون، 

را همزمان  [ENTER]و  [CLEAR]برای پاک کردن زونهای قطع موقت شده، کليد . وروديهای فعلی سيستم را حذف کنيد
 .فشار دهيد

 :قطع موقت زونهابرای اجرای 
 .را فشار دهيد [BYP]کليد  .1
برای قطع موقت تمامی زونها کليد . شروع به چشمک زدن خواهد کرد [BYP]کليد  .کد کاربری خود را وارد نماييد .2

[ENTER] را فشار داده و يا به مرحله سوم برويد . 
زونهايی که قصد داريد آنها را در حالت قطع موقت قرار دهيد، شماره زونهای مورد نظر شما ، با وارد کردن شماره  .3

 :بنابراين چنانچه زون شما. روشن خواهد شد
 .زون باز است: مداوم روشن بود

 .زون قطع موقت شده است: چشمک زدن
 .و قطع موقت نشده است زون بسته است: چراغ خاموش است

برای خارج شدن، بدون انجام ذخيره . را فشار دهيد [ENTER]برای انجام ذخيره سازی و خروج از سيستم کليد  .4
 .را دو بار فشار دهيد [CLEAR]سازی، کليد 

 

 (Bypass Recall Feature) ويژگی يادآوری زونهايی که قبال قطع موقت شده بودند

مسلح قرار دهيد، تمامی ورودی های که پيش از اين برای قطع موقت کردن بعد از اينکه شما سيستم خود را در حالت غير 
( قبل  که نوبت را توانيد زونهايی با استفاده از اين ويژگی می. شوند رده ايد پاک مینهای مورد نظر خود، وارد سيستم کزو

ره شده است، دوباره در حالت قطع موقت قطع موقت بوده اند و شماره آنها در حافظه سيستم ذخي )زمانی که سيستم شما مسلح بود
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برنامه ريزی از دوباره کاری برای  ، اين امکان را برای شما فراهم می آورد تابه عبارت ديگر استفاده از اين ويژگی. قرار دهيد
 .اييددستی زونهايی که همچون دفعه قبل، قطع موقت بوده اند، اجتناب کنيد و آنها را از روی حافظه سيستم بازيابی نم

 :Regular Armبرای اجرای 
 .فشار دهيد را ]BYP[ کليد .1
 .کد کاربری خود را وارد نماييد .2
 .فشار دهيد را ]BYP[ کليد .3
 .فشار دهيد را ]ENTER[ کليد .4

 

One-Touch Arming )مسلح کردن با فشردن يک کليد( 
اين  .کردن کدهای کاربری، سيستم خود را مسلح کنيدی اين امکان را برای شما فراهم می آورد تا بدون نياز به وارد گاين ويژ

چنانچه اين ويژگی در . ويژگی بايد پيش از استفاده، در سيستم شما به وسيله نصابهای حرفه ای شرکت ديدارک، فعال گردند
سيستم شما فعال باشد، شما را قادر خواهد ساخت که تنها با فشار يک دکمه و بدون نياز به وارد کردن کد دسترسی، سطح امنيتی 

 )مراجعه نماييد 1به شکل شماره (  :مراحل انتقالی زير را طی کنيد: گره عبارت ديب. سيستم خود را تغيير دهيد

Disarm  Stay Arm  Sleep Arm  Full Arm 

 : One-Touchد با استفاده از مُ  Regular Armingحالت 

 .فشرده و نگه داريدرا  [ARM]مورد نظر خود کليد ) پارتيشن(برای مسلح کردن تمامی زونها در جزء 
يکی از  .شروع به چشمک زدن خواهند کرد [2] و [1]چنانچه سيستم شما جزء بندی شده است، کليدهای 

زمانی است که مستخدمين و يا نظافت چی ها و ساير افراد در بخش خدمات کارکردهای اصلی اين ويژگی، 
 UبدونUاين ويژگی و   ازتوانند با استفاده  در اين صورت اين افراد می. قصد وارد شدن به منطقه را دارند

برای توضيحات بيشتر  .سيستم را در حالت مسلح قرار دهنددسترسی به ساير ويژگی های سيستم امنيتی شما، 
 .رجوع کنيد  Regular Armingبه بخش 

 : One-Touchد با استفاده از مُ  Stay Armingحالت 

تعريف شده اند،    Stayحالت در زونهای که. (را فشرده و نگه داريد [STAY]،کليد محيط برای مسلح کردن 
 .رجوع کنيد  Stay Arming برای توضيحات بيشتر به بخش).  مسلح نخواهند شد

 : One-Touchد با استفاده از مُ  Sleep Armingحالت 
تعريف   Sleepدر حالت  زونهای که. (را فشرده و نگه داريد [Sleep]،کليد  تمامی زونهابرای مسلح کردن 

 .رجوع کنيد  Sleep Arming برای توضيحات بيشتر به بخش). شده اند، مسلح نخواهند شد

 : One-Touchد با استفاده از مُ  برنامه ريزی قطع موقت

برای توضيحات بيشتر به . را فشرده و نگه داريد [BYP]دسترسی به مد برنامه ريزی قطع موقت ،کليد برای 
 .رجوع کنيد  Stay Arming بخش

 : (Fast Exit)خروج سريع 

در حالت مسلح قرار دارد، اين ويژگی اين امکان را  Stayو يا  Sleepزمانی که سيستم شما در يکی از مدهای 
بدون اينکه سيستم خود را از حالت مسلح خارج کنيد، از زونهايی که هم اکنون در برای شما فراهم می آورد تا 

را برای آغاز شدن  [OFF]برای انجام اين کار تنها کافی است که کليد . حالت مسلح قرار دارند، خارج شويد
روجی، سيستم بعد از تمام شدن مدت زمان در نظر گرفته شده برای تاخير خ. تاخير خروجی فشرده و نگه داريد

 .به حالت قبلی خود تغيير مکان خواهد داد
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 (Auto Arming)مسلح کردن خودکار 
 (Timed Auto Arming)مسلح شدن خودکار زمان بندی شده 

، Regular Armingهمچون حالت . سيستم امنيتی شما قادر است که خود را روزانه، در زمان معينی در حالت مسلح قرار دهد
 .تمام زونهای باز را قطع موقت خواهد کردسيستم شما 

 :Auto-Armبرنامه ريزی زمان سنج برای 
]کليد  .1  .را فشار دهيد [
 خود را وارد نماييد  Master Codeمديريتی کد  .2
 . اين کليد شروع به چشمک زدن خواهد کرد. را فشار دهيد [BYP]کليد  .3
 . را فشار دهيد [2]و برای تنظيم جزء دوم، کليد  [1]اول، کليد ) پارتيشن(برای تنظيم کردن جزء  .4
ساعته همچون  24در فرمت  بايد اين زمان. ( يستم را وارد نماييدزمان مورد نظر خود، برای مسلح شدن خودکار س .5

 .)وارد دستگاه شود  18:35
کليد  Stay Armد و مُ  [2]کليد   Sleep Armد ، مُ [1]کليد  Regular Armد برای مسلح کردن جزء مورد نظر در مُ  .6

 .را فشار دهيد [3]
 

 :Auto-Armغير فعال کردن موقت برنامه ريزی زمان سنج برای 
]کليد  .1  .را فشار دهيد [
 خود را وارد نماييد  Master Codeمديريتی کد  .2
 . اين کليد شروع به چشمک زدن خواهد کرد. را فشار دهيد [BYP]کليد  .3
 . را فشار دهيد [2]و برای تنظيم جزء دوم، کليد  [1]اول، کليد ) پارتيشن(برای تنظيم کردن جزء  .4
 .را فشرده و نگه داريد [Sleep]کليد  Auto Armبرای غير فعال نمودن موقتی تايمر مربوط به  .5

 

 



 

 24 

 (No Movement Auto Arming)مسلح شدن خودکار زمان عدم مشاهده حرکت 

شما اين قابليت را داراست که در صورت لزوم با انجام برنامه ريزی های الزم توسط نصاب تحت تاييد شرکت سيستم امنيتی 
ديدارک، هنگامی که برای مدت زمان معين و از پيش تعيين شده ای، حرکتی در حوضه استحفاظی سيستم امنيتی شما رخ ندهد، 

کارايی اين ويژگی هنگامی است . مرکز کنترل و مشاهده ارسال نمايدبه صورت خودکار به حالت مسلح در آمده و سيگنالی برای 
به ويژه افرادی که از بيماری هايی با احتمال . گيرد کنند، مورد استفاده قرار می که برای منازل افرادی که به تنهايی زندگی می

د نقش تعيين کننده ای در نجات جان افراد توان اين ويژگی با اعالم وضعيت در مدت زمان معين، می. برند حمله ناگهانی رنج می
 .الزم به ذکر است که سيستم امنيتی، تمامی زونهای باز را قطع موقت می نمايد. ايفا نمايد

 (Display Mode)د نمايش مُ 
به صورت پيش فرض، صفحه کليد مذکور تمامی اتفاقاتی را که در حوضه تحت . د نمايش استدارای دو مُ  K32RFصفحه کليد 

زونهايی که در حالت هشدار قرار دارند، زونهای : اتفاقاتی همچون(دهد  دهند، به محض وقوع نمايش می شش سيستم رخ میپو
عالوه بر اين حالت، نصاب شرکت ديدارک با برنامه ريزی صفحه کليد، اين امکان را فراهم می آورد تا ...). قطع موقت شده و 

چنانچه مايل . شوند که يا در حالت هشدار قرار دارند و يا دارای تاخير ورودی هستند تنها زونهايی در صفحه کليد نمايش داده
هشداری زونهايی که باز هستند اما . را فشار دهيد [і]هستيد تا وضعيت تمامی زونها را مشاهده فرماييد، تنها کافی است کليد 

برای مدت  [і]اطالعات مذکور با فشردن کليد .اهده خواهند بودقابل مش [і]ده است، تنها با فشردن کليد برای آنها به صدا در نيام
صفحه نمايش زونها بعد از ). K37بيست ثانيه برای صفحه کليدهای ( زمان سی ثانيه بر روی صفحه نمايش نقش خواهد بست 

مدهای مختلف  برای اطالعات بيشتر در مورد). K37بيست ثانيه برای صفحه کليدهای ( گذشت سی ثانيه خاموش خواهد شد 
کادر فنی اين شرکت توضيحات کامل را در اختيار . توانيد با نصاب شرکت ديدارک تماس بگيريد صفحه نمايش سيستم خود، می

 .شما قرار خواهند داد
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 هشدارها
 نمايش هشدار

روع به چشمک زدن خواهد کرد، کليد چنانچه در يکی از زونها هشداری رخ دهد، شماره زون مذکور بر روی صفحه نمايش ش
[MEM]  قرار ندهيد، تا زمانی که سيستم را در حالت غير مسلح . اين زونها در حافظه سيستم ثبت خواهند شدروشن خواهد شد و

حتی اگر زون مورد نظر را به حالت نرمال و عادی . چراغ مربوط به زون تحت هشدار، به چشمک زدن ادامه خواهد داد
خروج از اين حالت و به منظور  .د، تا زمان غير مسلح کردن سيستم، چشمک زدن چراغ زون، ادامه خواهد داشتبازگرداني

. را فشار دهيد [CLEAR]پيش از غير مسلح کردن سيستم، کليد ) به صورت زنده بر روی صفحه کليد( يش مجدد زونها انم
 [MEM]اما کليد ، شود ار در آن رخ داده است، خاموش میزمانی که سيستم شما غير مسلح شد، کليد مربوط به زونی که هشد

حافظه . را فشار دهيد [MEM]برای نمايش شماره زونهايی که هشدار در آنها رخ داده است، کليد . همچنان روشن خواهد ماند
افتادن هشدار بعدی، در سيستم ذخيره خواهد شد و بعد از اينکه هشدار ديگری رخ داد، اين حافظه پاک هشدارها، تا زمان اتفاق 

: در يکی از حالت زير حافظه هشدار سيسام شما پاک ميشود. ذخيره خواهد گرديدشده و اطالعات مروبط به هشدار جديد، در آن 
 .قرار گيرد Full-Armingو يا اينکه سيستم شما در حالت  کد دسترسی معتبری وارد شودهشدار بعدی رخ دهد يا اينکه 

 

 غير مسلح کردن و غير فعال نمودن هشدارها  
را فشرده و کـــــــــد کاربری خود  [OFF]به منظور غير مسلح کردن سيستم مسلح شده و يا خاموش کردن هشدار، کليد 

[USER CODE] ورودی، با يکی از دو تايمر تاخير ورودی برنامه ريزی  نقطه های ورودی همچون دربهای. را وارد نماييد
باز می شوند، تا زمانی که شما سيستم را در حالت غير مسلح قرار دهيد، صفحه کليد زمانی که نقطه های ورودی . شوند می

. در نخواهد آمد ، هشداری به صداتمام نشودالزم به ذکر است که تا زمانی که اين تاخير ورودی . کند منتشر می" بيپ"صدای 
به غير از . هر کاربری تنها قادر است جزئی را غير مسلح کند که از قبل، کد کاربری وی، به آن جزء نسبت داده شده باشد

 .برای آنها فعال است "PMGانتخاب فقط "و يا  "فقط مسلح کردن انتخاب" کاربرانی که برای آنها

 :غير مسلح کردن سيستمبرای 
 .را وارد نماييد [USER CODE]را فشار دهيد و کد کاربری خود  [OFF]کليد  .1

 

 

Panic Alarm )هشداری که توسط کاربر در مواقع اضطراری به صدا در می آيد( 
اين هشدار بالفاصله بعد از اينکه دو کليد . کند را اعالم می Panicبا استفاده از اين ويژگی، سيستم شما، سه نوع مختلف هشدار 

بسته . شوند، به صدا در خواهد آمد به صورت همزمان فشرده و برای سه ثانيه نگه داشته می) که در ادامه ليست شده اند( معين 
تعريف شوند و هم به صورت ) آژير يا زنگ( توانند به صورت شنيداری  هم می Panicبه تنظيمات دلخواه شما، هشدارهای 

به عنوان نمونه . تعريف شوند.) نمايد ی را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال میکه مستقيما پيغامهای خاص(هشدارهای بدون صدا 
الزم به . که مورد نظر شماست، باشدو يا هر پيغام ديگری " خبر دادن به پليس"تواند به معنای  می [3]و  [1]فشردن کليدهای 

 .ر روی سيستم شما تنظيم گرددفقط و فقط توسط نصاب تحت تاييد شرکت ديدارک، ب بايدذکر است که اين ويژگی 

 ).مثال پليس( نوع اول  Panicهشدار :   [3]و  [1]فشردن و نگه داشتن کليدهای  -
 ).موارد پزشکی و اورژانسمثال (  دومنوع  Panicهشدار :   [6]و  [4]فشردن و نگه داشتن کليدهای  -
 ).آتشمثال (  سومنوع  Panicهشدار :   [9]و  [7]فشردن و نگه داشتن کليدهای  -
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 هشدار آتش
و تا زمانی که  آژير می کشدو در هر مرتبه، سه بار  وقتی هشدار آتش به صدا در می آيد، سيستم شما طی بازه های دو ثانيه ايی

تعريف شده "  زون تاخيرآتش"چنانچه زونی به عنوان . قطع صدا نشده و يا کد دسترسی معتبری وارد نشده است، ادامه می يابد
اين تاخير . پيش از آنکه سيستم به صورت خودکار با مرکز کنترل و مشاهده تماس بگيرد، تاخيری وجود خواهد داشتباشد، 

چنانچه هشدار آتش، اشتباها به صدا . ن هشدارهای غلط و اشتباه به مرکز کنترل و مشاهده خواهد شدباعث اجتناب از فرستاد
درآمد و حريقی اتفاق نيافتاده بود، خواهشمند است سريعا با مرکز کنترل و مشاهده تماس حاصل فرماييد تا از اقدامات غير الزم 

 .آنها خودداری شود

 ناگهانی آژير کشيد، چه بايد کرد؟چنانچه زون تاخير آتشی، به صورت 
 .فشار دهيد تا سی ثانيه از رخداد هشدار  را [CLEAR]کليد  .1
  .تالش کنيد که مشکل را بر طرف نماييد .2
را مجدد  [CLEAR]کليد . ثانيه، هشدار مجددا به صدا در خواهد آمد 90چنانچه مشکل همچنان پابرجا ماند، بعد از  .3

  .فشاردهيد
 

 خطرات آتشکمينه کردن 

 :سه دليل عمده آتش سوزی ها عبارتند از

 سوزی آتش اوقات بيشتر. است همين خانه در سوزی آتش اصلی عوامل از يکی. نکنيد رها اجاق گاز روی را غذاهای گز هر
  .دهد می رخ روشن، گاز روی بر شده رها غذاهای يا و انسانی عامل توجهی بی دليل به عامل اين از ناشی

 دود، سنسورهای. شود مرگبار اتفاقی به منجر است ممکن هنگام، اين در دقتی بی. باشيد مراقب کشيد می سيگار که زمانی
 .هستند آتش بروز از جلوگيری راههای بهترين پوشش، دارای مبلمانهای و هستند مقاوم شعله مقابل در که تختخوابهايی

 سوزی آتش به منجر نکند، کار درستی به سيستم اين چنانچه. باشيد خودمنزل  گرمايش سيستم صحيح کارکرد مراقب همواره
 .شد خواهد

 

 آتش ايمنی نکات

 :کنيد آماده را خود بايد طور چه خود، کار محل يا و خانه در سوزی آتش هنگاه در
 .بگيريد تماس کمک درخواست برای بعد و شوند خارج محيط از که بگوييد همه به ابتدا

 برای شدند، خارج محيط از همه که زمانی برای را محلی و کرده طراحی قبل از را فراری نقشه آتش، اضطراری مواقع برای
 .کنيد اعالم شدن جمع
 .کنيد تمرين مرتب را سوزی آتش حال در منطقه از خروج تاعملي

 .کنيد ريزی طرح را خروج راه دو ، اتاق هر برای امکان صورت در
 .کنيد تمرين بسته چشمان با ، احتراق حال در مکان از خروج برای

 بسته را خود دهان و کنند حرکت دود زير خزيدن حالت به بلکه. نايستند سوزی آتش هنگام به گاه هيچ که شويد آور ياد همه به
 .بپوشانند يا دارند نگه

 .بازنگردند سوزی آتش حال در ساختمان به دليل هيچ به که شويد آور ياد افراد همه به
 .برد خواهد باال بسيار را جانشان حفظ برای افراد شانس سيستم، اين صحيح کارکرد. کنيد چک منظم طور به را دود سنسورهای
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 خانگی آتش هشدار های سيستم

 توسط شده توليد آور مرگ گازهای و دودها.است تر خطرناک مراتب به شب در دهد می رخ ها خانه در که هايی سوزی آتش
 در خواب، اتاق هر از بيرون سوزی، آتش برابر در آمادگی برای. برد می مرگ کام به را آنها هستند خواب افراد که زمانی آتش،

 .کنيد وصل دود سنسور يک  زمين، زير در همچنين و خانه، مجزای بخش و طبقه هر در آنها، به نزديک بسيار ای منطقه

 

 آزمايش و نگهداری
خاموش است، سنسورهای حرکت را با قدم زدن در  ”OFF“زمانی که سيستم شما در حالت غير مسلح قرار دارد و چراغ 

و چک کنيد که آيا چراغهای مربوطه روشن می  کنيدباز و بسته دربهای تحت پوشش را . حوضه های تحت پوشش فعال نماييد
ويژگی های مختلف سيستم، در اختيار شما قرار خواهند  تست در موردنصابهای شرکت ديدارک، کارآمد ترين توصيه ها . شوند

 .داد

نصاب شرکت ديدارک، کارکرد اين سيستم را، از . هرگز برای آزمايش سنسورهای آتش، از شعله و يا مواد مشتعل استفاده نکنيد
 . امن ترين راهها مورد آزمايش قرار خواهد داد

شود  توصيه می .شود، به غير از تستهای معمول، به تست ديگری نياز نيست ستفاده میزمانی که از سيستم، در شرايط عادی ا
نصابان تحت تاييد شرکت ديدارک و کادر مجرب فنی شرکت، نکات الزم در . که باطری ذخيره هر سه سال يکبار تعويض گردد

 . ا را، در اختيار شما خواهند گذاشتهای زمانی مورد نظر برای انجام آنهه بازمورد تستهای مورد نياز برای سيستم و 
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 (IP 100) برقراری ارتباط از طريق اينترنت
توانيد از طريق اينترنت به سيستم امنيتی  می )که به صورت جداگانه به فروش می رسد(  IP100با استفاده از ماژول اينترنت 

شما فراهم می آورد تا با استفاده از تمامی مرورگرهای اينترنتی، قادر اين ويژگی اين امکان را برای . خود دسترسی داشته باشيد
غير مسلح شدن /همچون هشدارها، مسلح ( همچنين چنانچه اتفاق مهمی. باشيد سيستم خود را از راه دور، مشاهده و کنترل نماييد

. فرستادن ايميل، مطلع خواهد ساخت در حوضه مورد نظر شما رخ دهد، اين ويژگی شما را از طريق ) سيستم و مشکالت موجود
توانيد از وارد شدن فرزند خود به خانه مطلع شويد و يا زمانی که در  به عنوان نمونه زمانی که شما در محل کار خود هستيد، می

 .دهد از طريق دريافت ايميل از آن اطالع پيدا کنيد يکی از زونهای منزل شما، هشداری رخ می

غير مسلح / به صورت زنده، وضعيت حوضه مورد نظر خود را مشاهده کنيد و يا آن را در حالت مسلح توانيد  همچنين شما می
به عنوان نمونه ممکن است که شما برای گذراندن تعطيالت آخر هفته دفتر خود را ترک کرده ايد اما به ياد نمی آوريد . قرار دهيد

با استفاده از اين ويژگی تعبيه شده در سيستم . مسلح قرار داده ايد يا خير که آيا سيستم امنيتی نصب شده در دفتر خود را در حالت
تاپ خود وضعيت آن را چک کرده و از راه دور و بدون نياز به بازگشت به  خود به راحتی قادر خواهيد بود تا با استفاده از لپ
اين ويژگی تنها . UنيستUنيازی به نصب نرم افزار هيچ  IP100برای استفاده از . دفتر خود، سيستم را در وضعيت مسلح قرار دهيد

به اين نحو که با کمک صفحه اينترنتی که دارای کارکرد بسيار . گيرد با استفاده از مرورگرهای اينترنتی مورد استفاده قرار می
نصابان شرکت ديدارک نکات الزم را برای استفاده تمام و کمال از اين سيستم، . ساده است، کنترل را در دستان شما قرار می دهد

 . در اختيار شما قرار خواهند داد

 (PCS 100)ارسال پيامک برقراری ارتباط از طريق 
با سيستم امنيتی خود از طريق ارسال و يا دريافت پيامک، رابطه شما قادر خواهيد بود تا   GSM- PCS100ماژول فاده از با است

به  بر روی تلفن همراه شما، اين ماژول امکان دريافت پيامک). اين ماژول بايد به صورت جداگانه خريداری شود(برقرار کنيد 
همچنين با استفاده از اين ويژگی . ن هشدار و يا بروز مشکل در سيستم را فراهم می آوردی همچون به صدا درآمدهنگام رخدادهاي

شرکت بخش فنی توضيحات بيشتر توسط . توانيد سيستم خود را با فرستادن پيامک به حالت مسلح و غير مسلح درآوريد می
 .ديدارک در اختيار شما قرار خواهد گرفت

 دريافت پيامک

 :از سيستم خود، مراحل زير الزم االجراستبرای دريافت پيامک 

 .شماره تلفنی را که قصد دريافت پيامک بر روی آن داريد، برای سيستم تعريف کنيد •
 )غير مسلح کردن، مشکالت و بازيابی مشکالت/ هشدار، مسلح ( معين کنيد که با پيشامد کداميک از اتفاقات در سيستم  •

 .پيامک برای شما ارسال گردد
 .نسبت داده شده است) پارتيشن ها(که اين شماره تلفن به کداميک از جزء ها  معين کنيد •

 :برای ارسال پيامک GSMنحوه نصب ماژول 
]کليد  .1  .را فشار دهيد [
 خود را وارد نماييد  Master Codeمديريتی کد  .2
 . را فشار دهيد [ARM]کليد  .3
يکی از  [08]تا  [01]و يا با وارد کردن شماره ای بين  [STAY] / [▼]و  [SLEEP] / [▲]با استفاده از کليدهای  .4

 .را فشار دهيد [ENTER]که قصد برنامه ريزی آن را داريد، انتخاب نماييد و سپس کليد  هشت شماره تلفنی
 .را فشار دهيد [ENTER]شماره تلفن مورد نظر را وارد کرده و کليد  .5
توضيحات بيشتر در جدول . قصد داريد تا از سيستم پيامک دريافت کنيدمعين کنيد که با رخداد کدام دسته از رويدادها،  .6

 .آورده شده است) جدول انتخاب رويدادها(زير
 .را فشار دهيد [ENTER]کليد  .7
 .و يا هردو ،انتخاب کنيد [2] ويا [1]منتسب به اين شماره تلفن را با فشردن کليد ) پارتيشن(جزء  .8
 .را فشار دهيد [ENTER]برای ذخيره سازی کليد  .9
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 رويدادهايی که در صورت رخدادن، پيامک فرستاده خواهد شد انتخاب
 ...)همچون دزد، آتش و( هر گونه هشدار  [1]
 مسلح شدن و يا غير مسلح شدن [2]
 ...)همچون عدم اتصال باطری و ( بروز هر مشکلی  [3]
 ...) همچون بازيابی باطری و ( بازيابی مشکالت  [4]

 

 

 ها نمونه پيامک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرستادن پيامک به منظور مسلح يا غير مسلح کردن

اين پيامک بايد به .توانيد با فرستادن پيامک از هر تلفن همراهی، سيستم خود را در حالت مسلح و يا غير مسلح قرار دهيد شما می
برای اطالعات بيشتر با نصاب شرکت (ای فرستاده شود که توسط اپراتور تلفن همراه شما فراهم آمده است   GSMشماره تلفن 

شود  دستوراتی که در متن پيامک برای سيستم امنيتی شما فرستاده می.). اصل فرماييدديدارک و يا بخش فنی اين شرکت تماس ح
 :ابل بندی خاصی است که در ادامه شرح داده شده استفدارای فرمت و 

C[کد کاربری].[نوع عمليات].A[جزء ها].[شماره تلفن] 

.شده بايد بزرگ باشند به زبان انگليسی، فرستاده شده و تمامی حروف نوشته بايدپيامک، : نکتـــه  

 

 

 

 

 غير مسلح شدن/ پيامک مسلح  پيامک هشدار

 پيامک مشکالت پيامک بازيابی مشکالت
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 :برای روشن شدن بيشتر موضوع، به توضيحات در جدول زير توجه نماييد

 توضيحات متن پيامک
C1234.ARM.A1.5555551234 1234: کد کاربری 

 مسلح کردن: عمليات
 پارتيشن شماره يک: مورد نظر) پارتيشن(جزء 

 1234-555 (555)*: شماره تلفن
C1234.OFF.A1.5555551234 1234: کد کاربری 

 غير مسلح کردن: عمليات
 پارتيشن شماره يک: مورد نظر) پارتيشن(جزء 

 1234-555 (555)*: شماره تلفن
 پيامک فرستاده ميشود به آن، عملياتبرای تاييد بعد از انجام و که  شماره تلفنی*

           کد کاربری

در متن پيامک قبل از اين ).  همان کد استفاده شده برای سيستم دزدگير( از پيامک فرستاده شده، کد کاربری است  شنخستين بخ
  C1234:مثال  .گذاشته شود" C" کد حتما بايد کارکتر

 

 عمليات

د کاربری وارد دستور اين کار، بعد از وارد کردن ک. امکان مسلح کردن و يا غير مسلح کردن سيستم در اين بخش موجود است
را تايپ کرده و ) با حروف بزرگ( ARMبرای مسلح کردن سيستم، کلمه . شود شود،بعد از آن نيز، يک نقطه گذاشته می می

  .C1234.ARM: مثال.را تايپ کنيد OFFبرای غير مسلح کردن سيستم، کلمه 

 

 جزئيات

قبل از قرار دادن شماره . با اين ويژگی، امکان مسلح يا غير مسلح کردن هر يک از اجزاء به صورت جداگانه، امکان پذير است
چنانچه قصد داشته باشيد چند پارتيشن را مسلح و يا غير مسلح کنيد، بايد بعد از . را قرار دهيد ”A“جزء مورد نظر، بايد حرف 

همچنين ممکن است بخواهيد . استفاده کنيد (,)و شماره پارتيشنهای مورد نظر خود را تايپ کرده و بين آنها از کاما  Aحرف 
در چنين حالتی کافی است که . مجموعه ای از پارتيشنها را مسلح يا غير مسلح کنيد که شماره آنها به ترتيب و پشت سر هم است

را وارد نماييد و در نهايت هم شماره آخرين پارتيشن را  TOرا وارد کرده و بعد کلمه شماره پارتيشن ابتدايی  Aبعد از حرف 
 .C1234.ARM.A1TO2و يا  .C1234.ARM.A1: مثال .شماره اين اجزاء در ليست بايد به ترتيب باشد. وارد کنيد

 

 شماره تلفن

داد، به منظور تاييد انجام دستور شما ، پيامکی به اين بعد از اينکه سيستم شما پيامک را دريافت نمود و وضعيت سيستم را تغيير 
 C1234.ARM.A1,3,5TO7.5555551234: مثال .شود شماره فرستاده می

 

 IPاطالعات 

 سيستم خود ، از طريق پيامکی که سيستم برای شما ارسال می IPتوانيد آدرس  شما می،  GSMبرای استفاده از ماژول اينترنتی 
برای دريافت . را ارسال می نمايد IPبه عبارت ديگر، اين ماژول به شماره تلفن معين، پيامکی حاوی آدرس . کند، دريافت نماييد
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مورد نظر می تواند برای پيکربندی و تبيين ساختار نرم افزار از  IP .نياز به وارد نمودن کد کاربری معتبری است ،اين پيامک
به  . د دادمينه را در اختيار شما قرار خواهديدارک، اطالعات بيشتر در اين زشرکت  بخش فنی .راه دور مورد استفاده قرار گيرد

 C1234.IP.5555551234: عنوان مثال

 

 GSMشماره تلفن ماژول 

 .) با پشتيبانی سرويس سيستم تلفن خود تماس بگيريد. (دستگاه خود را در اين بخش وارد کنيد GSMشماره تلفن ماژول 

 

 )Voice-Guided VDMP3(ارتباط از طريق تلفن 
با استفاده از ) که به صورت جداگانه به فروش می رسد(شما می توانيد با استفاده از يکی ديگر از لوازم جانبی سيستم امنيتی خود 

نام دارد، شرايطی را فراهم سازيد که  VDMP3توانيد با برنامه ريزی اين ماژول که  شما می. تلفن با اين سيستم در تماس باشيد
به عنوان . يستم امنيتی منزل شما قادر باشد در مواقع ضروری با شماره هايی که در حافظه خود ثبت کرده است، تماس بگيردس

دهد ، استفاده از اين ماژول اين امکان را فراهم می آورد تا  نمونه زمانی که در مغازه شما در ساعات تعطيلی، هشداری رخ می
 Area 1 in Alarm. Zone 3. Press 1 to:"وضعيت موجود به واسطه پيغامهايی همچون تمامی کارمندان از طريق تلفن از

disarm)" خبردار شوند .)را فشار دهيد 1برای غير مسلح کردن کليد . 3زون . در حالت هشدار است 1منطقه . 

تماس گرفته و سيستم خود را مسلح و يا غير مسلح کنيد و  VDMP3همچنين شما قادر هستيد که با استفاده از خط تلفن با ماژول 
شما قادر خواهيد بود تا تمامی دستورات خود را از طريق تلفنی که با آن تماس گرفته ايد، . ها را فعال گردانيد PGMيا اينکه 

فرض کنيد که شما به دليلی : برای روشن تر شدن مساله به اين مثال توجه کنيد. همچون يک صفحه کليد، وارد سيستم گردانيد
توانيد با  به راحتی می. منيتی مايل هستيد که المپ دفتر کار خود را روشن کنيددفتر کار خود را ترک کرده ايد و به داليل ا

نصابان شرکت ديدارک، اطالعات بيشتر در اين . تماس گرفته و المپ اتاق را روشن کنيد VDMP3استفاده از تلفن خود با 
 .زمينه را در اختيار شما خواهند گذاشت

 VDMP3دستور العمل 
 :VDMP3تماس گرفتن با برای 
 . به آن متصل است، تماس بگيريد VDMP3از طريق يک خط تلفن، با شماره تلفن که سيستم  .1

Uنکته:U  نکته قابل توجه اينکه، چنانچه بر روی خط تلفن کهVDMP3  ،متصل است، دستگاه منشی تلفنی نيز فعال است
زمانی که خط شما زنگ خورد، گوشی را قطع کرده و در محدوده زمانی که توسط نصاب شرکت ديدارک برای سيتم 

 .تعريف شده است، دوباره شماره مورد نظر را بگيريد
  .ری خود را وارد نماييدشود تا کد کارب تماس شما را جواب داد، از شما خواسته می VDMP3زمانی که  .2
همچنين انتخابهای پيش روی . برای شما شرح داده خواهد شد...) مسلح ، غير مسلح و ( در اين حالت، وضعيت سيستم  .3

 .اعالم خواهد شد (2)و کنترل ويژگيها  (1)شما برای مسلح و غير مسلح کردن سيستم 
Uنکته:U  ،چنانچه . دقيقه صبر کنيد 2پيش از برقراری مجدد تماس،  بايدچنانچه در حين تماس به هر دليل، ارتباط قطع شد

 .را فشار دهيد" #"کنيد، به منظور اينکه منتظر نمايد،پيش از قطع تماس تنها کافی است کليد  عمدا تماس را قطع می
 

 

 

 

 :شکل زير نحوه استفاده بهينه از اين ويژگی را برای شما شرح خواهد داد
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 سيستم ويژگی های پيشرفته 
 (PGMs)خروجی های قابل برنامه ريزی 

دهد و يا شرايط  زمانی که اتفاق خاصی در حوزه حفاظتی سيتم رخ می. باشد PGMتواند شامل چند  نيتی شما میسيستم ام
را از توان سنسورهای دود  توان کارهای زيادی انجام داد، به عنوان مثال می ها می PGMخاصی پيش می آيد، با استفاده ار اين 

چنانچه نصاب شما سيستم را ... . بسته کرد و / کار انداخت و يا در محل کار و يا خانه، برقها را روشن نمود، درب گاراژ را باز
 [5]&[6]، [4]&[5]، [2]&[3]،  [1]&[2]توانيد با فشردن و نگه داشتن کليدهای  برنامه ريزی کرده باشد ، شما می

برای بازيابی مجدد سنسورهای دود تنها . ها را فعال نماييد PGMيژگی های مربوط به هر يک از و  [8]&[9]، [7]&[8]،
] را همزمان فشرده و برای سه ثانيه نگه داريد و يا کليد  [ENTER]و  [CLEAR]کافی است يا کليدهای  را سه ثانيه  [

 .شما برنامه ريزی شده باشدتوسط نصاب شرکت ديدارک بر روی سيستم  بايداين ويژگی ها . فشرده و نگه داريد

 

  (Partitioning) جزبندی سيستم
وجود ويژگی جزبندی، اين امکان را برای شما فراهم می آورد تا سيستم امنيتی خود را به دو جزء جداگانه تحت عناوين 

"Partition 1 " و"Partition 2 "توانيد بسياری از ويژگی ها همچون   زمانی که سيستم شما جزء بندی شد، می. تقسيم کنيد
 . زونها، کدهای کاربری و تعدادی از ويژگی های سيستم را به هر کدام از اين اجزاء نسبت دهيد

بندی نشده است، تمامی زونها، کدهای کاربری و ويژگی های موجود بر روی سيستم، به  پارتيشنچنانچه سيستم شما : نکته
 .فعال نيستند پارتيشن ها ، K636الزم به ذکر است در مورد صفحه کليدهای . داده شده اند نسبت 1 پارتيشنصورت خودکار به 

 

 کليدهای کارکرد سريع
بنا به درخواست نصاب شرکت ديدارک، بخش فنی اين شرکت و يا ايستگاه کنترل و مشاهده، ممکن است از شما خواسته شود تا 

] به منوی برنامه ريزی، کليدبرای ورود . يکی از موارد زير را انجام دهيد ريتی ـــرا فشار داده و سپس کد مدي [
[MASTER CODE] در منوی برنامه ريزی موارد زير را انجام دهيد .را وارد نماييد: 

 

  [2] +[MEM] :گزارش آزمايش

کارکرد سيستم،  شود، اين عملگر، به منظور آزمايش صحت چنانچه سيستم شما به وسيله مرکز کنترل و مشاهده، کنترل می
 .فرستد سيگنالی را به مرکز می

 

  PC :[MEM]+ [1]تماس گرفتن با 

تماسی با مرکز مشاهده و ) که بر روی سايت شرکت ديدارک قابل دانلود است(  WinLoadدر اين بخش، با استفاده از نرم افزار 
 .کنترل گرفته می شود
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 PC  :[MEM]+ [1]پاسخ دادن به 

اين کار با استفاده از نرم . شود، پاسخ دهد امنيتی شما، بايد تماسی را که از طرف مرکز کنترل گرفته می در اين بخش سيستم
 .شود انجام می WinLoad افزار

 

 [9] +[MEM]: لغو کردن ارتباط

 . قطع خواهد شد WinLoadتمامی ارتباطات با نرم افزار 
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 يادداشتهای مربوط به سيستم
 توضيحات زون

 خير      آيا سيستم جزء بندی شده است؟     بله 

 ................................................... =جزء اول 

 ...................................................= جزء دوم 

 

 کليدها و ويژگی های خاص

 [ARM]  ويژگیRegular Arming  با فشردن يک کليد)One-Touch (فعال است ،. 

 [STAY]  ويژگیStay Arming  با فشردن يک کليد)One-Touch (فعال است ،. 

 [SLEEP]  ويژگیSleep Arming  با فشردن يک کليد)One-Touch (فعال است ،. 

 [BYP]  ويژگی برنامه ريزیBYPASS  با فشردن يک کليد)One-Touch (فعال است ،. 

 

 )مواقع اضطراری(  Panicهشدار 

 فقط گزارش دهد در حالت خاموش            کشيدن آژير            ................................ پليس يا : [3] & [1]کليد 

 فقط گزارش دهد در حالت خاموش            کشيدن آژير            .....................موارد پزشکی يا : [6] & [4]کليد 

 فقط گزارش دهد در حالت خاموش            کشيدن آژير            ............ .....................آتش يا : [9] & [7]کليد 

 

PGM ها 

 PGM4……………… PGM3……………… PGM2……………… PGM1……………… 
 PGM8……………… PGM7……………… PGM6……………… PGM2……………… 
 PGM12……………… PGM11……………… PGM10……………… PGM9……………… 
 PGM16……………… PGM15……………… PGM14……………… PGM13……………… 
 

 تايمر سيستم

 .رفت و آمد کنيدمحيط تحت حفاظت  دراز طريق دربهای معين شده، 

 .زمانی که برای خروج به شما داده می شود= ثانيه ): ......................... جزء اول(  1تاخير خروجی 

 .زمانی که برای خروج به شما داده می شود= ثانيه ): ......................... جزء دوم(  2تاخير خروجی 

ه شما  ب غير مسلح کردن سيستم، پيش از به صدا در آمدن هشدار،زمانی که برای = ثانيه = .........................  1تاخير ورودی 
 .وارد شويد.. ...................از طريق زون شماره  ;داده می شود 
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زمانی که برای غير مسلح کردن سيستم، پيش از به صدا در آمدن هشدار، به شما  = ثانيه = .........................  2تاخير ورودی 
 .وارد شويد..................... از طريق زون شماره  ;داده می شود 

 .د بوددقيقه فعال خواه....................... آژير هشدار برای 

 

 GSMشماره تلفن ماژول 

 .)با پشتيبانی سرويس سيستم تلفن خود تماس بگيريد. (دستگاه خود را در اين بخش وارد کنيد GSMشماره تلفن ماژول 

__________________________________________ 

 

 ساير اطالعات

 __________________________________________    :نام نصاب

 __________________________________________  :نصبتاريخ 

 

  __________________________________________  :سرويس دهنده

  __________________________________________: شماره تلفن

 

 __________________________________________: مرکز کنترل و مشاهده

 __________________________________________: شماره تلفن

 

 __________________________________________: شماره حساب شما

 

 __________________________________________: قرار گرفتن ترانس آژيرمحل 

 __________________________________________: بر روی مدار شماره

 

 __________________________________________: محل اتصاالت تلفن
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 برنامه ريزی سريع
 )Master(منوهای دسترسی سريع مديريتی 

 کاربر

 ياتئجز نوع اقدام مرحله

1 [ ] + [MASTER CODE] 
]کليد  شروع برنامه ريزی = کليد روشن/ LED. چشمک خواهد زد [
 کاربر

نيز  [PARTITION MASTER CODE]کد مديريتی پارتيشن  ممکن است 
 .استفاده شود

2 [USER NUMBER]   32تا  01دو رقم از 
3 [CODE]  رقمی وارد نماييد 6تا  4يک کد. 
4 [CONFIRM CODE]  رقمی را وارد نماييد 6تا  4مجدد کد. 
 .يکی از دکمه های ريموت را دو بار فشار دهيد انتساب کنترل از راه دور 5

را فشار  [ENTER]چنانچه قصد انتساب ريموت را نداريد کليد 
 .دهيد

 .برای برنامه ريزی ديگر کاربران دوباره به مرحله دوم بازگرديد  6
 .را فشار دهيد [CLEAR]برای خروج کليد 

7 [1] and/or [2] + [ENTER] برای سيستم هايی که جزء بندی شده اند اين مرحله را ادامه دهيد. 
از کاربران را به يک و يا هر دو جزء موجود بر روی  هر يک

به صورت . را فشار دهيد [ENTER]سيستم منتسب کنيد و کليد 
 . پيش فرض، کاربران به جزء اول منتسب شده اند

 .کاربر بعدی را برنامه ريزی کنيد
 

 تاخير

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  . چشمک خواهد زد [
2 [TBL]   
 )ثانيه( 1تاخير ورودی =  [1] 3

 )ثانيه( 2تاخير ورودی =  [2]
 )ثانيه( تاخير خروجی   =  [3]
 )دقيقه(قطع شدن زنگ =  [4]

 ثانيه 045= پيش فرض 
 ثانيه 045= پيش فرض 
 ثانيه 060= پيش فرض 
 دقيقه 004= پيش فرض 

 .وارد کنيد 255تا  000مقداری بين  ___/___/___ [255]تا  [000] 4
 

 زمان و تاريخ 

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  . چشمک خواهد زد [
2 [TBL]+[5]   32تا  01دو رقم از 
3 [HH:MM]*  برای . ( ساعته وارد کنيد 24زمان مورد نظر خود را در فرمت

 .)را وارد کنيد 18:00عصر ،  6ساعت 
 ساعته 24=  [1] 4

 (PM)بعد از ظهر =  AM ( ،[3](صبح = [2]
 .فرمت زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنيد

5 [YYYY/MM/DD] تاريخ را وارد نماييد. 
 .را ناديده بگيريد 4مرحله . ساعته وارد شود 24بايد زمان در فرمت  SP4000/SP65برای سيستم های * 
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 انتخاب های سيستم

 ياتئجز اقدامنوع  مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  . چشمک خواهد زد [
2 [BYP]   
3 [4] 

 
 [5] 

 
[6] 

برای بوق زدن هنگام مسلح يا غير مسلح کردن با صفحه کليد فشار 
 .دهيد

 ريموت کنترلبرای بوق زدن هنگام مسلح يا غير مسلح کردن با 
 .فشار دهيد

مسلح کردن با استفاده از به منظور حذف تاخير خروجی، هنگام 
 .ريموت کنترل، فشار دهيد

 

 

 راهه به پنل 2دستی ، صفحه کليد از راه دور  REM3انتساب 

 ياتئجز نوع اقدام مرحله

1 [ ] + [MASTER CODE] 
]کليد  شروع برنامه ريزی = کليد روشن/ LED. چشمک خواهد زد [
 کاربر

نيز  [PARTITION MASTER CODE]کد مديريتی پارتيشن  ممکن است 
 .استفاده شود

2 [USER NUMBER]   32تا  01دو رقم از 
3 [CODE]  رقمی وارد نماييد 6تا  4يک کد. 
4 [CONFIRM CODE]  رقمی را وارد نماييد 6تا  4مجدد کد. 
5 [LEARN REMOTE]  دکمه[i] را بر روی ريموت مورد نظر خود فشرده و نگه داريد . 
6 [1] and/or [2] + [ENTER]  هر يک از کاربران را به يک و يا هر دو جزء موجود بر روی

به صورت . را فشار دهيد [ENTER]سيستم منتسب کنيد و کليد 
 . پيش فرض، کاربران به جزء اول منتسب شده اند

 .کاربر بعدی را برنامه ريزی کنيد
 

 

 برقرار کننده ارتباط

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  . چشمک خواهد زد [
2 [MEM]   
 1تلفن شخصی شماره = [3] 3

 2تلفن شخصی شماره = [4]
 3تلفن شخصی شماره = [5]
 4تلفن شخصی شماره = [6]
 5تلفن شخصی شماره = [7]
 #پيجر = [8]

 

 [ENTER]شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کنيد و سپس کليد   [ENTER] + ]شماره تلفن[ 4
چنانچه قصد وارد . شماره تلفن بعدی را وارد نماييد. را فشار دهيد
 .برويد 5خود را داريد، به مرحله  Pagerکردن شماره 

 Pagerپيغام . است Pagerوارد کردن شماره  اين مرحله تنها برای [ENTER]  + ] پيغام[ 5
 .را فشار دهيد [ENTER]را وارد کرده و کليد 
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 یگزارش آزمايش

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  .چشمک خواهد زد [
2 [MEM]   کليد[MEM] را فشار دهيد. 
 .گزارش آزمايشی را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال نماييد [2] 3

 

 مسلح کردن خودکار

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  کليد[  . چشمک خواهد زد [
2 [BYP]   
 مسلح کردن خودکار جزء اول= [1] 3

 مسلح کردن خودکار جزء دوم= [2]
 

4  [HH:MM]  برای . ( ساعته وارد کنيد 24زمان مورد نظر خود را در فرمت
 .)را وارد کنيد 18:00عصر ،  6ساعت 

5 [1] =Regular Arm 
[2] =Sleep Arm 
[3] =Stay Arm 

 

 Pagerپيغام . است Pagerاين مرحله تنها برای وارد کردن شماره 
 .را فشار دهيد [ENTER]را وارد کرده و کليد 

 

 

 :پاک کردن ريموت کنترل هايی که ديگر استفاده نمی شوند

 ياتئجز نوع اقدام مرحله
1 [ ] + [MASTER CODE]  
2 [BYP]   
3 [3]  
4 [ALL REMOTES] + [ENTER]  کليدی را بر روی تمامی ريموتها فشرده و کليد[ENTER]  را

 .فشار دهيد
را فشرده و نگه  [SLEEP]ثانيه کليد  3برای  5

 .داريد
 

را فشرده و  [SLEEP]برای پاک کردن تمام ريموت کنترلها کليد 
 .نگه داريد
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