
                          راهنماي کنترل سیستم حفاظتی از راه دور   
سیم بندي . 

بر روي خطوط تلفنی که به مودم سیمهاي طوسی و نارنجی را به خط تلفن وصل کنید.

ADSLحتما قبل از اتصال کنترلر به سیمهاي تلفن از اسپلیتر داراي چوك ،وصل هستند 

  استفاده کنید، در غیر اینصورت نویز مودم باعث میشود دستگاه کار نکند.

  وصل کنید.  AUX و + –سیمهاي مشگی و قرمز را به ترتیب به 

وصل کنید.(توجه داشته باشید که  ARM/DISARMسیم قهوه اي رنگ را به ترمینال اول 

  منفی است و مورد استفاده قرار نمی گیرد. ARM/DISARMترمینال دوم 

؟  فعال (روشن) کنیمخط ثابت  یاچگونه سیستم حفاظتی را با استفاده از موبایل 

ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیري کنید.  .1

 سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد. .2

   را فشار دهید.#ابتدا کلید * سپس رمز عبور و در پایان کلید  .3

 در صورت صحیح بودن رمز، سیستم با پخش بوق ممتد دیگري به شما عالمت می دهد. .4

ثانیه مکث وارد  2 را بصورت رقم به رقم و با 21براي فعال نمودن سیستم (روشن) عدد  .5

 نمایید. 

 سیستم حفاظتی روشن خواهد شد.  .6

 # رمز عبور*  (1             

 1 +  (دو ثانیه مکث) + 2   (2          

؟  غیر فعال (خاموش) کنیمخط ثابت  یاچگونه سیستم حفاظتی را با استفاده از موبایل 
 

ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیري کنید.  .1

 سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد. .2



  را فشار دهید.#ابتدا کلید * سپس رمز عبور و در پایان کلید  .3

 در صورت صحیح بودن رمز، سیستم با پخش بوق ممتد دیگري به شما عالمت می دهد. .4

 ثانیه مکث 2 را بصورت رقم به رقم و با 12براي غیرفعال نمودن سیستم (خاموش) عدد  .5

         1    ( رمز عبور *#وارد نمایید.                                                                                 

     (12 +  (دو ثانیه مکث) + 2     سیستم حفاظتی خاموش (غیرفعال ) خواهد شد.  .6

  می باشد .1234رمز اولیه           

چگونه رمز عبور دستگاه کنترل را تغییر دهیم؟  
 

ابتدا خط تلفن متصل به سیستم را شماره گیري کنید.  .1

 سیستم پس از هفت زنگ با پخش بوق ممتد به تماس شما پاسخ می دهد. .2

  را فشار دهید.# می باشد) ودرپایان کلید 1234ابتداکلید * سپس رمز عبور (رمز اولیه  .3

   را فشار دهید. 9عدد    .4

  را فشار دهید.#ابتدا کلید * سپس رمز عبور جدید و در پایان کلید  .5

  را فشار دهید.#مجددا کلید * سپس رمز عبور جدید و در پایان کلید  .6

 رمز عبور عوض شده است. .7

 می توانید در تماس مجدد با سیستم از تغییر رمز عبور مطمئن شوید. .8

                     # رمز عبور*      (1              

           2)      9 

  # رمز عبورجدید*      (3             

 # رمز عبورجدید*      (             4


