راهنماي نصب و راه اندازي سيستم حفاظتي
EZY TECHمدل ME-100
به جاي عالمت سوال
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وارد كردن شماره تلفن

2

كنترل خروجي سيرن
روشن كردن خروجي سيرن #01#
خاموش كردن خروجي سيرن #00#

وارد كردن شماره تلفن:
 #شماره تلفن +شماره حافظه (از  1تا # )5
مثال :براي واردن كردن شماره  90141432521به حافظه شماره : 4
#209121234567#

پاك كردن شماره تلفن:
 #شماره حافظه#
مثال براي پاك كردن شماره تلفن حافظه #1# : 1

تنظيم نمودن تعداد زنگ هاي كنترل از راه دور دستگاه
پاك كردن حافظه

*تعداد زنگ*2
بازگرداندن به
تنظيمات كارخانه

مثال براي تنظيم بعد از  5زنگ

**65

توجه اگر شما  0را انتخاب كنيد به منظور غير فعال كردن كنترل از راه دور مي باشد.
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تنظيم نمودن مدت زمان آژير

مثال براي تنظيم زون  191به عنوان مداربسته به ترتيب زير عمل كنيد:

#9??#

**91010

تنظيم يك زون به عنوان زون  42ساعته و بالعكس

پاك كردن چشمي ها و مگنت ها

 42ساعته3 :

#8996#

عادي 2 :

ست كردن ريموت كنترل

3#شماره زون #8مثال براي تنظيم زون 4بعنوان زون  42ساعته

#823#

و براي تنظيم زون  4بعنوان زون عادي #822#

توجه :شماره زون هاي سيمي شامل  191و  194و  193و  192مي باشد.

4

براي ست كردن ريموت ابتدا كد * *0را از روي دستگاه فشار داده و مدت  19ثانيه
زمان داريد تا يكي از دكمه هاي ريموت را فشار دهيد تا ست شود.

كد دهي تجهيزات بي سيم (مگنت ،چشمي ،دتكتور و)...
براي ست كردن ابتدا كد * *01را از روي دستگاه فشار داده و مدت  19ثانيه زمان

فعال كردن زون هاي سيمي

داريد تا يكي از تجهيزات را تحريك كنيد تا ست شود.

براي فعال كردن زون هاي سيمي **061
براي غير فعال كردن زون هاي سيمي **060

تنظيم زون هاي سيمي به عنوان مدار باز ( )NOيا مداربسته ( ) NC
مدار باز ( 1 : )NO

مداربسته ( 0 : ) NC

كد دهي تجهيزات بي سيم (مگنت ،چشمي ،دتكتور و)...روي شماره زون
دلخواه
مثال براي ست كردن چشمي بعنوان زون شماره  11به اين روش عمل كنيد:
* *811سپس تحريك چشمي

*+0/1شماره زون*0+
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پاك كردن ريموت ها

بازگرداندن به تنظيمات كارخانه

وارد كردن كد **02

*پسورد *8مثال **80000

تنظيم بلندگو داخلي و آژير

ضبط پيغام

هم بلندگو و هم آژير**21

*پسورد *0

فقط بلندگوي داخلي **20

به فاصله 49سانتيمتر پيغام خود را به مدت  19ثانيه ضبط كنيد.

فعال كردن قابليت كنترل از راه دور توسط تلفن **31

پخش پيغام

غير فعال كردن قابليت كنترل از راه دور توسط تلفن **30

**9

تنظيم مدت زمان فعال شدن (تاخير) دستگاه *??*4
مثال براي تنظيم دستگاه كه بعد از  39ثانيه دستگاه فعال شود

6

**00000

تنظيم ساعت
**07hhmm

مثال :براي تنظيم ساعت روي  14:45دقيقه **071225

تنظيم شماره ها بصورت تماس يا ارسال پيامك

به صورت زير كد را وارد كنيد*430* :

فقط تماس 2 :

تغيير پسورد

فقط پيامك3 :

*پسورد جديد*1
مثال براي تغيير رمز پيشفرض( )9999به 1432

**712341234

هم تماس و هم پيامك 4 :
مثال براي تنظيم شماره تلفن حافظه  4بعنوان هم تماس و هم پيامك #24#
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تنظيم نور صفحه

8

تماس با دستگاه

*)*08(0~7

بعد از تعداد زنگ تنظيم شده رمز را وارد كنيد سپس يكي از گزينه هاي مورد نظر

كنترل از طريق پيامك

را انتخاب كنيد و در انتها كليد  #را فشار دهيد:

ارسال پيامك به شماره سيم كارت دستگاه

 4فعال كردن آالرم

كد مورد نظر+رمز دستگاه
: SFفعال

 2مسلح كردن دستگاه

مثال0000SF :

: CFغير فعال
: STATUSگزارش

 5غير مسلح كردن دستگاه

0000CF

 2شنيدن پيغام

0000STATUS

 :ONخروجي  14ولت روشن
 :OFFخروجي  14ولت خاموش

 1گوش دادن به صداي محيط

0000ON

 1روشن كردن خروجي  14ولت
 8خاموش كردن خروجي  14ولت

0000OFF

مثال براي فعال شدن دزدگير متن زير را به شماره موبايل دستگاه پيامك كنيد.
0000SF
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