سيستم دزدگير بيسيم شرکت تلسا:
 -1ليست قطعات :دستگاه مرکزي  +آداپتور ,آژير بيروني ,ريموت ,سنسوور درب و
پنجره ,سنسور حرکت ,سنسور دود,

سيم تلفن( .سنسورهاي اين سيستم به سيم ارتباطي با دستگاه مرکزي و توامين
برق  21ولت احتياج ندارند)
 -2کار سيستم :اعالم هشدار (آژير يا تلفن) از عملکرد سنسورها (حرکت ،باز يا
بسته شدن درب يا پنجره ،تشخيص دود ،باز شودن درب يکوي از سنسوورها ويوا
فشردن کليد  panicريموت يا دستگاه مرکزي) ,شنيدن صداي محيط ,صحبت با محيط
و در صورت برنامه ريزي اعالم دينگ دانگ با باز و بسته شدن درب و پنجره هاي
شامل سنسور در زمان خاموشی دزدگير هشدار هر بوار بواز و بسوته شودن درب.
توجه :هنگام فعال بودن سيستم عمليات هشدار (آژير يا تلفن) به ازای هريو
بار فعال شدن عملکرد سنسور ي بار صورت مي گيرد.
 -3تنظيمات اوليه 3( :مورد)
تنظيم سايت کدها :ريموت ،سنسورهاي درب و پنجره ،دود و حرکتوي داراي
)a
 9کليد کوچ ( 2تا  )9به نام سايت کد هستند که براي تعريف يو مجموعوه يو
پارچه بايد همه انها روي ي آرايش خاص (مورد دلخواه استفاده کننده) قرار
داده شوند .اين کار با تغيير کليدهاي  2تا  9به سمت باال يا پوايين انجوام
ميگيرد .براي اين کار ابتدا در پوش محل قرار گيری باطري در هر ي از اجزا
را باز نموده و باطری را خارج کنيد و پس از تنظيم کد آنرا در جاي خود قرار
داده و درپوشها را بگذاريد.
توجه داشته باشيد :عدد سايت کد رمز اصلی سيستم دزدگير شما می باشود .بوا
توجه به اينکه به غير از ريموت کنترل ،تمامی اجوزا در هور 3حالوت فعوال،
نيمه فعال و غير فعال در صورت بازشدن بدنه اعالم خطر می کننود ،تنهوا راه
دسترسی افراد غير مجاز به عدد سايت کد باز کردن درب ريموت کنترل مي باشد.
لذا توصيه می شود جهت حفظ امنيت کامل ،پس از هر بوار تعووي بواتری ،بوا
استفاده از برچسب هايی که در اختيارتان قرار موی گيورد ،درپووش ريمووت
کنترل را پلمپ کنيد تا از دسترسی افراد غير مجاز به عدد سوايت کود مطلو
شويد.نکته ويژه امنيتی :از هر دستگاه دزدگيری که اسوتفاده موی کنيود از
بازگو کردن مارک آن نزد ديگران جدا خودداری فرماييد.
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تنظيم زونها :سنسورهاي درب و پنجره ،دود و حرکتي داراي  3کليد کوچ
)b
( 21تا  )21به نام زون هستند که براي تعريف زون هر سنسور بايد مطابق اعداد
زير قرار داده شوند (اين سيستم داراي  6زون ميباشد):
زون  :2سنسورهاي درب و پنجره( .کليدهای )OFF 21 ،OFF 22 ،ON 21
زون  :1سنسورهاي حرکتي اطاقهاي اصلي ( 2منظور اطاقهايي هستند کوه ديرتور
آنجا را ترک ميکنيم)( .کليدهای )OFF 21 ،ON 22 ،OFF 21
زون  :3سنسورهاي حرکتي اطاق هاي اصلي ( .1کليدهای )OFF 21 ،ON 22 ،ON 21
زون  :4سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي ( .2کليدهای )ON 21 ،OFF 22 ،OFF 21
زون  :5سنسورهاي حرکتي اطاق هاي فرعي ( .1کليدهای )ON 21 ،OFF 22 ،ON 21
زون  :6سنسورهاي دود( .کليدهای )ON 21،ON 22 ،OFF 21

همچنين دستگاه مرکزی شامل  1کليد ميباشود کوه بورای عملکورد عوادی
)c
دستگاه بايد در وضعيت  ONباشند.
 - 4برنامه ريزي هاي اوليه 21( :مورد)
رمز عبور ) + * +رمز عبور قبلي( P +
تنظيم رمز عبور:
)a
جديد
رمز اوليه ( )2134ميباشد ،در صورت فراموشي آداپتور دستگاه را قط کنيد و
در حاليکه به طور همزمان کليدهاي * و  #را فشار داده ايد منب  ACرا متصل
کنيد تا مجددا همان رمز اوليه ( )2134فعال شود.
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شناساندن سايت کد به دستگاه
)b
مرکزی:
تنظيم تعداد زنگ های قبول از
)c
پاسخگويی:
شووما ميتوانيوود از  2تووا  9يکووي را وارد نماييوود و چنانچووه داراي تلفوون
) (answeringهستيد بايد از تعداد زنگهای آن کمتر باشد يوا ) (answeringآن را
خاموش کنيد( .پيشنهاد :عدد )5
تنظيم شماره تلفنها جهت اعالم هشدار (به ترتيب اولويوت تموا ) و يوا
)d
تنظيمات تلفني:
شماره تلفن اول ) + 1 +رمز عبور( P +
شماره تلفن دوم ) + 2 +رمز عبور( P +
شماره تلفن سوم ) + 3 +رمز عبور( P +
شوماره تلفون ) + 4 +رمز عبوور( P +
چهارم
شوماره تلفون ) + 5 +رمز عبوور( P +
پنجم
شماره تلفن ششم ) + 6 +رمز عبور( P +
درحين شماره گيري کليد * به معناي مکث در شماره گيري ميباشد.
تعوداد اعومم ) + 7 +رمز عبوور( P +
ودار
والم هشو
وداد اعو
ويم تعو
تنظو
)e
هشدار تلفنی
تلفنی:
شما ميتوانيد از  1تا  9به دلخواه ي شماره را وارد کنيد( .پيشنهاد :عدد )1
تنظيم تاخير عملکرد سيستم هنگام خروج شخص از محيط بعد از روشن کردن
)f
دزدگير:
زمان تاخير (با واحد  11ثانيه) ) + 8 +رمز عبور( P +
شما ميتوانيد از  1تا  9به دلخواه ي شماره را وارد نماييدکه اين عدد بوه
طور اتوماتي در عدد  21ضرب مي شود و تعداد ثانيه هاي تاخير بوه دسوت موي
آيد( .پيشنهاد :عدد  ،5معادل  51ثانيه)
(بوا واحود ) + 9 + 2رموز عبوور( P +
تنظيم مدت زمان آژير:
)g
مدت آژير دقيقه)
شما ميتوانيد از  1تا  9يکي را وارد نماييد ,که اين عدد به طور اتوماتيو
در  1ضرب ميشود و مقدار دقيقه آژير کشيدن به دست مي آيد (پيشونهاد :عودد 1
معادل  4دقيقه آژير) .ممکن است بسياري از استفاده کنندگان سيسوتم تورجي
دهند اعالم هشدار فقط توسط تلفن انجام شود و هيچ آژيري در محيط به صودا در
نيايد که در اين صورت عدد صفر را وارد نماييد.
غير فعال ()2
برنامه ريزي آژير داخلي:
)h
فشردن يک کليد ) + # +رمز عبور( L +
از ريموت
تعداد زنگ ) + 0 +رمز عبور( P +
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) +رمز عبور( S +
فعال ()3

اين برنامه ريزي به شما اجازه مي دهد آژير داخلي را فعال ( )3ويا غير فعال
( )1نماييد.
برنامه ريزي اعالم دينگ دانگ با باز و بسته شدن درب و پنجره هاي شامل
)i
سنسوووووووووور زموووووووووان خاموشوووووووووی دزدگيووووووووور.
غير فعال ()4

) +رمز عبور( S +
فعال ()5

ضبط  21ثانيه ) + # +رمز عبور( P/R +
ضبط پيغام هشدار دهنده:
)j
پيغام
اين پيغام ضبط شده هنگام هشدار تلفني در تما با شماره تلفن هاي برناموه
ريزي شده پخش خواهد شد .جمله پيشنهادي" :جهت شنيدن صداي محيط عدد  ،4صحبت
کردن با محيط عدد  ،5تما با شماره بعدي عدد  6و براي قط کل شماره گيوري
عدد  8را وارد کنيد".
-5تست 21( :مورد)
0:
تست تعداد زنگهاي سيستم قبل
)a
از برداشتن گوشي:
1, 2, 3, 4, 5, 6:
تست شماره تلفن هاي برناموه
)b
ريزي شده ( 6شماره):
7:
تست تعداد دفعات تما ها:
)c
8:
تست زمان تاخير عملکورد (بوا
)d
واحد  21ثانيه):
9:
تست زمان آژيور (بوا واحود 1
)e
دقيقه):
#:
تست آخرين زون فعال شده:
)f
عدد  2تا  6نشانگر فعال شدن زون ها,عدد  7نشانگر فعال شدن کليد  panicريموت
ريموت يا باز شدن در يکي از سنسورها و عدد  8نشانگر فعال شودن کليود panic
دستگاه مرکزي ميباشد.
*:
تست خالي شدن باطري:
)g
جهت تشخيص اينکه کدام زون باطري اش ضعيف شده کليود * را فشوار دهيود توا
شماره زون مربوطه نشان داده شود .اگر عدد صفر نمايش داده شد به معناي عدم
باطري ضعيف در کليه زونها ميباشد.
* ) +رمز عبور( P/R +
تست پيام ضبط شده:
)h
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تست عملکرد صحي تلفن کننده:
)i
تست صحت عملکرد کليه سنسوورها:
)j
(مد دينگ دانگ)
در اين حالت با فعال شدن هر سنسور دستگاه مرکزی بوق می زند که اين نشوانه
سووووالمت آن سنسووووور اسووووت .پووووس از پايووووان ايوووون مرحلووووه
سيستم را به حالوت غيور فعوال موی
) + 0رمز عبور( S +
بريم:
 -6برنامه ريزي روزانه 4( :مورد)
فعال کردن سيستم :براي فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليد  MODEآن
)a
وووووتم
وووووردن سيسو
وووووال کو
وووووراي فعو
ووووود و بو
وووووار دهيو
را فشو
) + 1رمز عبور( S +
توسط دستگاه مرکزي:
بعد از زمان تاخير تنظيم شده کليه زونهاي سيستم فعوال و عمليوات هشودار
(آژير يا تلفن با هر بار فعال شدن هر سنسور) آغاز ميگردد .اين عمول توسوط
تلفن نيز قابل انجام است.
) + #رمز عبور( S +
نيمه فعال کردن توسط بوسيله دستگاه مرکزي:
)b
در اينصورت زون  1و  3سنسورهای حرکتی اطاقهای اصلی غير فعال مي شود .ايون
عمل توسط تلفن نيز قابل انجام است.
غير فعال کردن سيستم :براي غير فعال کردن سيستم بوسيله ريموت کليود
)c
 MODEآن را فشووووووار دهيوووووود و بووووووراي غيوووووور فعووووووال
) + 0رمز عبور( S +
کردن سيستم بوسيله دستگاه مرکزي:
در حالت غير فعال سنسور تشخيص دود ،باز شدن در يکي از سنسورها ويا فشردن
کليد  panicريموت يا دستگاه مرکزي همچنان فعال مي باشد .درصورتيکه سيستم
در حال آژير کشيدن باشد ميتوانيد در همان حال سيستم را غير فعوال کنيود.
همچنين اگر برنامه ريزي اعالم دينگ دانگ با هر بار باز و بسوته شودن درب و
پنجره هاي شامل سنسور در حالت فعال برنامه ريزي شده باشد با هر بار باز و
بسته شدن به آرامي صداي دينگ دانگ شنيده ميشود . .اين عمل توسط تلفن نيوز
قابل انجام است.
جهت کنترل آخرين زون فعال شده کليد  #رافشار دهيد ,و جهت پاک کردن حافظوه
موجوووووووود در سيسوووووووتم ناشوووووووي از اطوووووووال آخووووووورين
) + #رمز عبور( P +
فعاليت عمليات زير را انجام دهيد:
-7عمليات تلفني سيستم 1( :مورد)
چنانچه سيستم براي هشدار با شما تما گرفت بعد از  21ثانيه کليود :4
)a
براي شنيدن صداي محيط :5 ,براي صحبت کردن با محيط :6 ,قط ارتباط با شوما و
* ) +رمز عبور( L +
* ) +رمز عبور( S +
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شماره گيري با نفر بعدي :7 ,پخش مجدد پيام هشدار و  :8قط ارتباط با شوما و
عدم شماره گيري هاي بعدي عمل ميکنند.
چناچه شما به منظور کنترل سيسوتم از خوارج محويط بوا سيسوتم تموا
)b
بگيريد ،صبر کنيد تا سيستم پاسخ دهد بعد از شنيدن صداي بوق رموز را وارد
کنيد بعد از  21ثانيه کليد  :0سيسوتم را غيور فعوال :1 ,سيسوتم را فعوال:# ,
سيستم را نيمه فعال می کند و کليد  :4برای شنيدن صداي محيط :5 ,برای صوحبت
کردن با محيط و  :8برای قط ارتباط با سيستم به کار مي رود .بنابراين براي
روشن و خاموش کردن سيستم نياز حتمي به ريموت نموي باشود و مولال از طريوق
موبايل خود ميتوانيد هر زمان کوه بخواهيود سيسوتم را روشون يوا خواموش
نماييد.همچنين اگر بخواهيد فقط از طريق تلفن از هشدار سيستم مطل شوويد
به دستگاه آژير بيرون نيز نياز نداريد.
-8نمايشگرهاي روي سيستم:
نمايشگر نوری  :ACبرق آداپتور :TEL LINK،تما تلفنوي از سيسوتم يوا بوه
سيستم :RING ،هنگام تما از بيرون با سيسوتم :LINE CUT ،قطو خوط تلفون،
 :LOW BATضعيفي باطري را نمايش ميدهد .نمايشوگر  :MEMO / MODEدرزموان
فعاليت  key padدائم روشن ,در زمان سيستم فعال هور ثانيوه  1بوار روشون و
خاموش ,در زمان نيمه فعال هر ثانيه  2بار روشن و خاموش ,در زمان غير فعوال
خاموش ,در زمان تست هر  1ثانيه يکبار روشن و خاموش مي شود.
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