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ــس از  ــو پ ــما آذرخــش نیک ــک س ــع الکترونی صنای
ســالها تحقیــق بــر روی نیــاز هــای مختلــف کاربــران 
بــا در اختیــار داشــتن کادری مجــرب جهــت طراحــی، 
مفتخــر اســت دســتگاه دزدگیــر بیــواز ســری BH را 

خدمــت شــما هــم میهنــان عزیــز عرضــه نمایــد.
دســتگاه پیــش روی شــما اولیــن دســتگاه دزدگیــر 
کامــا بومــی ســازی شــده بــه جهــت رابــط کاربــری 
بــوده و دارای نمایشــگر رنگــی و کامــا فارســی 
مــی باشــد همچنیــن تمــام قابلیــت هــای موجــود در 
ــای  ــر ه ــش دزدگی ــر، در بخ ــای دزدگی ــتگاه ه دس
خانگــی، فروشــگاهی و نیمــه صنعتــی را درایــن 
دســتگاه بــرای شــما جمــع آوری کــرده ایــم تــا 
ــتگاه  ــد دس ــل جدی ــل نس ــادگی و تکام ــه س تجرب
ــه  ــول ب ــک محص ــر را در ی ــمند دزدگی ــای هوش ه

ــم.  ــه نمایی ــما عرض ش
ضمن تشــکر از حســن انتخاب شــما خواهشــمندیم 
قبــل از نصــب و راه انــدازی دســتگاه دفترچــه 
مطالعــه  کامــل  طــور  بــه  را  دســتگاه  آمــوزش 

فرماییــد.
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قابلیت های ویژه دستگاه دزدگیر بیواز 

دارای نمایشگر رنگی LCD )فارسی و انگلیسی( ▪
اتصال تلفن و سیم کارت  ▪
دارای 4 زون ســیمی و 30 زون بــی ســیم بــا قابلیــت تنظیــم در ده هــا حالــت  ▪

مختلف
دارای 15 حافظه تلفن کنند برای تماس از طریق تلفن و سیم کارت ▪
قابلیــت ارســال هشــدار هــای صوتی)تمــاس( و پیامــک بــه صورت انگلیســی  ▪

فارسی و 
ضبط بیش از ده پیام صوتی برای ارسال کامل وقایع به صورت صوتی ▪
ــن،  ▪ ــع تلف ــرق، قط ــع ب ــروج، قط ــای ورود و خ ــدار ه ــات وهش ــال گزارش ارس

اشــغال تلفــن، خرابــی و کمبــود شــارژ باطــری، ورود بــه منــو تنظیمــات، بــاز 
شــدن درب دســتگاه و ده هــا هشــدار دیگــر

ــت  ▪ ــا قابلی ــوع آن ب ــه ن ــه ب ــدون توج ــوت MHz 315 ب ــت 20 ریم ــت ثب قابلی
تعییــن شناســه و نــام انحصــاری بــرای هــر ریمــوت و همچنیــن اولیــن 

دســتگاه دارای قابلیــت ثبــت ریمــوت از راه دور
ــل از  ▪ ــم کام ــن و تنظی ــه و تلف ــک، برنام ــا پیام ــتگاه از راه دور ب ــرل دس کنت

ــه ــک و برنام ــق پیام طری
تنظیــم ســاعت و تاریــخ بــه صــورت شمســی و میــادی بــه صــورت دســتی و  ▪

خــودکار
تعییــن هفــت گــروه مختلــف از کاربــران بــا قابلیــت تعییــن میــزان دسترســی  ▪

هــا و نــام گــذاری مجــزا بــرای  شناســایی کاربــران و بــه کارگیــری یــک 
ــف ــش مختل ــتگاه در دوبخ دس

نامگــذاری مجــزا بــرای خــود دســتگاه بــه جهــت تفکیــک بــرای کاربرانــی کــه  ▪
چنــد دســتگاه دزدگیــر دارنــد

فعــال و غیــر فعــال کــردن تمــام بخــش هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری  ▪
دســتگاه )ریمــوت کنتــرل، زون ســیمی، زون هــای بــی ســیم، مخاطبیــن و ...(
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قابلیــت نصــب چهــار رلــه بــا کنتــرل رلــه هــا از طریــق صفحــه کلیــد، ریمــوت،  ▪
خــط تلفــن، پیامــک و برنامــه )خامــوش و روشــن کــردن تجهیــزات خانــه ماننــد 

المــپ، پمــپ آب و دربازکــن (
قابلیــت فعــال شــدن رلــه هــا بــا تحریــک زون هــا و قابلیــت غیــر فعــال شــدن  ▪

رلــه هــا بــا تایمــر
ایجــاد حالــت بــی صــدا در مواقــع فعــال و غیــر فعــال کــردن دســتگاه -فعــال  ▪

ــه صــورت  ــتگاه ب ــی دس ــو داخل ــو و بلندگ ــر، بلندگ ــردن آژی ــال ک ــر فع و غی
ــتگاه  ــدای دس ــک ص ــرای تفکی ــگام آالرم ب ــو هن ــدای بلندگ ــر ص ــزا تغیی مج

دزدگیــر بــا دیگــر دســتگاه هــای دزدگیــر
ــه ی  ▪ ــتگاه و ارائ ــای دس ــرد ه ــام عملک ــع وتم ــزارش از وقای ــت 1024 گ ثب

ــه ــق برنام ــات از طری گزارش
نــام گــذاری بــه صــورت فارســی و انگلیســی بــرای تمــام قســمت هــای  ▪

دســتگاه از جملــه زون ســیمی، زون بــی ســیم، رلــه هــا، کاربــران و...
اتصال چند آژیر از طریق ماژول رله به دستگاه ▪
▪ ANDROID & IOS  اپلیکیشن

   مدل BH10 دارای برخی قابلیت ها از جمله خط تلفن ثابت
زبان انگلیسی، بلندگو و ... نمی  باشد.
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نصب دستگاه دزدگیر

بــرای شــروع نصــب دســتگاه دزدگیــر در صورتــی کــه قصــد اســتفاده از قابلیــت ســیم 
کارت را داریــد قبــل از هــر کاری بایــد اقــدام بــه تهیــه یــک ســیم کارت بــا ابعــاد نانــو 
کــرده و بــا قــرار دادن ســیم کارت در یــک موبایــل از فعــال شــدن آن اطمینــان حاصــل 
ــه  ــه ب ــد دقــت داشــته باشــید ک ــه شــارژ ســیم کارت کنی ــد و ســپس اقــدام ب فرمایی
ــد.  ــال کنی ــه را فع ــت پای ــات اینترن ــد خدم ــخ بای ــاعت و تاری ــودکار س ــم خ ــت تنظی جه
ــد.  ــال کنی ــر فع ــد آن را غی ــر روی ســیم کارت بای ــز ب همچنیــن در صــورت داشــتن رم
ســپس بــا یــک جایابــی اقــدام بــه نصــب دســتگاه دزدگیــر در یــک محــل مناســب کنیــد .

بــرای اینکــه از مناســب بــودن آنتــن دهــی دســتگاه مطمئــن شــوید باطــری را به دســتگاه 
ــق توضیحــات بخــش "ســیم کارت" دســتگاه را در محــل مــورد نظــر  متصــل کــرده و طب
مســتقر کنیــد و بــا رویــت میــزان آنتــن دهــی روی صفحــه اصلــی از کافــی بــودن میــزان 

آنتــن دهــی اطمینــان حاصــل فرماییــد.
نکتــه : در صــورت نصــب هرگونــه سنســور بــرای دســتگاه هــای ســیم کارتــی حداقــل 
ــه علــت تداخــل  ــر باشــد )ب ــد بیــش از یــک مت ــر بای ــا دســتگاه دزدگی ــه نصــب ب فاصل
ــاال ( ــر روی سنســور هــای محافظــت نشــده از فرکانــس ب ــاالی GSM ب فرکانــس کاری ب

بعــد از انجــام مراحــل قبــل بایــد اقــدام به نصب حســگرهای چشــمی، شــوک سنســورها، 
بلندگــو، آژیــر و... در یــک محــل مناســب نمایید.

بعــد از نصــب لــوازم جانبــی ســیم هــای مربــوط بــه لــوازم جانبــی را بــه داخــل دســتگاه 
هدایــت مــی کنیــم و شــروع بــه ســر بنــدی ســیم هــا بــا توجــه بــه نقشــه هــای مربوطــه 

در طــول آمــوزش مــی نماییــم.
ــک  ــا کم ــی ب ــل پیچیدگ ــه دلی ــتگاه ب ــات از راه دور دس ــده تنظیم ــید عم ــتحضر باش مس
برنامــه انجــام مــی شــود اگرچــه در آمــوزش کامــل دســتگاه کــه در ســایت موجــود مــی 
باشــد آمــوزش تنظیمــات بــه صــورت پیامکــی نیــز بیــان شــده اســت. بنابرایــن در برخــی 
ــا در  ــد ی ــتفاده کنی ــه اس ــت از برنام ــده اس ــته ش ــما خواس ــات از راه دور از ش تنظیم
صــورت ضــرورت انجــام تنظیــم بــا پیامــک از آمــوزش کامــل دســتگاه موجــود در ســایت 

اســتفاده کنیــد 
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صفحه کلید و نمایشگر
کلید »ورود«  برای ورود به منو تنظیمات 

کلید »حذف« برای اصالح کردن و بازگشت به گزینه قبل در منو های چند مرحله ای
کلید »قبلی » برای بازگشت به منو قبل 

کلید »خروج« برای خروج کامل از منو تنظیمات 
کلید     و      برای حرکت ستونی در منو ها استفاده می کنیم.

نکته : رمز اولیه مدیریک برای ورود »0000«  می باشد.
نکته : هنگام ورود به منو های دستگاه خواهیم دید که اشاره گر بر روی یک گزینه 

در حال چشمک زدن می باشد این به معنی آن است که تنظیم در حال
حاضر بر روی این گزینه قرار دارد بنابراین اگر شما گزینه دیگری را انتخاب کنید و 
تنظیمات را ذخیره کنید دفعه بعد با ورود به منو متوجه می شوید که اشاره گر روی 

گزینه انتخابی شما چشمک می زند.
نکته : در هر مرحله از منو های چند مرحله ای با نگه داشتن کلید »ورود« می توان 

تنظیمات را ذخیره کرده و خارج شوید.
در صورت بروز آالرم، نمایشگر به مدت 15 دقیقه بعد از آالرم با نمایش علت بروز 
آالرم )شماره و نوع زون تحریک شده( چشمک می زند و در صورت غیر فعال کردن 

دستگاه به هر طریقی حالت چشمک زن از بین می رود.

BEEWAZ

SYSTEM SECURITY BH11

STATUS                              MIC

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 # ENTER

BACK

CLEAR

EXIT
خروج

حــذف

قبـلـى

ورود
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گزارش ورود به منو تنظیمات ازطریق صفحه کلید 
درهنــگام ورود بــه منــو تنظیمــات از طریــق صفحــه کلیــد گــزارش ورود را مــی تــوان بــه 
صــورت پیامکــی اطــالع رســانی نمــود. فعــال ســازی ایــن قابلیــت بــه طریــق ذیــل قابــل 

انجــام اســت.
وارد کردن رمز < هشدارها < تنظیمات کلی< گزارش ورود به منو تنظیمات دستگاه 

دزدگیر از طریق صفحه کلید

گزارش ورود رمز اشتباه 
در صــورت تکــرار ســه بــار رمــز اشــتباه از طریــق صفحــه کلیــد گــزارش را بــه صــورت 
پیامکــی مــی تــوان اطــالع رســانی نمــود ایــن قابلیــت بــه طریــق ذیــل قابــل انجــام اســت.

وارد کردن رمز < هشدارها < تنظیمات کلی< هشدار ورود رمز اشتباه

سیم کارت
نکتــه: تمــام قابلیــت هــای تنظیــم دســتگاه از راه دور در حالتــی کــه آالرم وجــود نداشــته 

باشــد قابــل دســترس می باشــد.
نکته : تمام پیامک های ارسالی به دستگاه باید کامال انگلیسی باشند

 
فعال/غیر فعال کردن سیم کارت

ــه  ــی را ب ــرار دادن ســیم کارت داخــل دســتگاه، پیامــک هــای تبلیغات ــل از ق ــه: قب نکت
ــرار  ــاس برق ــر تم ــورد نظ ــا ســیم کارت م ــن ب ــو و همچنی ــور لغ ــا اپرات ــاس ب ــیله تم وس
کنیــد تــا از فعــال بــودن ســیم کارت مطمئــن شــوید، در ضمــن خدمــات اینترنــت پایــه 
بــا تمــاس بــه اپراتــور فعــال شــود)در صــورت بــه روز نشــدن خــودکار ســاعت و تاریــخ 
خدمــات اینترنــت پایــه غیــر فعــال اســت یــا اپراتــور ســیم کارت اینترنــت 2G پشــتیبانی 

نمــی کنــد(. 
ــا SIM مشــخص شــده  ابتــدا ســیم کارت را در خشــاب ســیم کارتــی کــه بــر روی بــرد ب

قــرار مــی دهیــم.
ســپس از مســیر ذیــل، ســیم کارت دســتگاه را فعــال خواهیــم کــرد: )در صورتــی کــه 
دســتگاه کامــا خامــوش باشــد و ســیم کارت را در دســتگاه قــرار دهیــم، هنــگام روشــن 

شــدن دســتگاه ســیم کارت بــه صــورت خــودکار شناســایی خواهــد شــد(
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < سیم کارت < فعال/غیر فعال 

کردن سیم کارت
در منو تنظیمات می توان میزان آنتن دهی و نوع سیم کارت را به صورت
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گرافیکی رویت نمایید :
وارد کردن رمز < وضعیت دستگاه < سیم کارت 

نکتــه: میــزان آنتــن دهــی حتمــا بایــد از عــدد 60  باالتــر باشــد بنابرایــن در صــورت 
کــم بــودن میــزان آنتــن دهــی یــا بایــد جــای نصــب دســتگاه تغییــر کنــد و یــا از آنتــن 

خارجــی اســتفاده شــود.

تنظیمات سیم کارت
ــه  ــا شــبکه کــه در مرحل ــاط ب ــان از صحــت ارتب بعــد از جایگــذاری ســیم کارت و اطمین
ــتعالم  ــدد و اس ــارژ مج ــتوری ش ــای دس ــد ه ــم ک ــد تنظی ــده بای ــح داده ش ــل توضی قب
موجــودی ســیم کارت بــا توجــه بــه جــدول ذیــل و از مســیر زیرانجــام شــود. کــد هــای 

دســتوری طبــق جــدول ذیــل بــه صــورت خــودکار تنظیــم خواهــد شــد.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < سیم کارت < کد های دستوری

    دستور شارژ مجدد             دستور استعالم موجودی                 نام شبکه

همراه اول
IR-MCI 

ایرانسل
MTN-IRANCELL 

رایتل 
Rightel

*10*121#

*555*1*2#

*140#

# رمز #*140*

#  رمز *140*

#  رمز *141*

استعام شارژ سیم کارت
در ادامــه تنظیمــات ســیم کارت، جهــت اطمینــان از صحــت ورود کــد هــای دســتوری و 

عملکــرد ســیم کارت از مســیر ذیــل، موجــودی ســیم کارت را اســتعالم مــی گیریــم.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < سیم کارت < باقی مانده شارژ

ارسال خودکار دوره ای باقیمانده شارژ سیم کارت
جهت دریافت دوره ای موجودی سیم کارت از مسیر ذیل اقدام می کنیم:

   وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < هشدار ها < باقیمانده شارژ 

با ورود به منو مذکور در ابتدا باید این قابلیت را فعال کنیم و در مرحله بعد برای 
ارسال خودکار، یک بازه 1 تا 99 روزه تعیین کنیم
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استعام باقیمانده شارژ سیم کارت از را دور
ــی  ــل اســتفاده م ــر از دســتور ذی ــودی ســیم کارت دزدگی ــزان موج ــرای دریافــت می ب

ــم: نمایی
C رمز C0

 شارژ مجدد سیم کارت 
شارژ مجدد سیم کارت، از مسیر ذیل انجام می شود:

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < سیم کارت < شارژ مجدد
بــا ورود بــه منــو شــارژ مجــدد کافــی اســت کــد شــارژ را وارد کنیــم تــا موجــودی 

ســیم کارت افزایــش یابــد .

شارژ مجدد سیم کارت از راه دور
بــا اســتفاده از دســتور زیــر مــی توانیــم بــه صــورت پیامکــی میــزان شــارژ را از 

راه دور افزایــش دهیــم .
C رمز CC رمزشارژ

تنظیمات سیم کارت  از را دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

 )BH11 خط تلفن )ویژه مدل

فعال/غیر فعال کردن 
ابتــدا ســیم خــط تلفــن را بــه کانکتــور"TEL"روی بــرد اصلــی متصــل کــرده وســپس وارد 

مســیر ذیــل مــی شــویم:
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < خط تلفن

نکتــه : در صــورت وجــود اینترنــت بــر روی خــط تلفــن متصــل بــه دســتگاه دزدگیــر از 
اســپیلیتر)فیلتر( اســتفاده شــود .)اســپلیتر دو خروجــی تلفــن و اینترنــت دارد کــه از 

خروجــی تلفــن بــه دســتگاه دزدگیــر متصــل مــی شــود(
نکتــه : در صــورت وجــود POS بانکــی بــر روی خــط تلفــن از گزینــه هشــدار قطــع تلفــن 
ــد و در  ــی کن ــل م ــی تداخ ــای بانک ــز ه ــی از پ ــا بعض ــرد ب ــود.)این عملک ــتفاده نش اس

صــورت اســتفاده از POS ، گــزارش خطــا، قطــع خــط تلفــن داده مــی شــود(
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تنظیمات خط تلفن
برای تنظیم خط تلفن از مسیر ذیل اقدام می کنیم:

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < خط تلفن
ــا غیــر فعــال بــودن خــط تلفــن را مشــخص مــی کنیــم و در مرحلــه بعــد  ابتــدا فعــال ی
هشــدار قطــع ســیم تلفــن را تنظیــم مــی کنیم)ایــن گزینــه فعــال باشــد هنــگام قطــع 

شــدن ســیم تلفــن، دســتگاه از طریــق پیامــک اطــالع مــی دهــد( 
در مرحلــه بعــد هشــدار اشــغال بیــش از حــد خــط تلفــن را تنظیــم مــی کنیــم )در صورت 
فعــال بــودن ایــن گزینــه، در صــورت اشــغال مانــدن بیــش از بــازه زمانــی تعییــن شــده 

دســتگاه از طریــق پیامــک ایــن موضــوع را اطــالع خواهــد داد( 
در مرحلــه بعــد تعــداد بــوق آزاد بــرای برقــراری تمــاس بــا دســتگاه مشــخص مــی شــود 
ــا دســتگاه دزدگیــر بعــد از چنــد بــوق آزاد، دســتگاه منــو صوتــی را  )هنــگام تمــاس ب

بــرای دریافــت رمــز پخــش کنــد( 
ــگام  ــود )در هن ــی ش ــخص م ــی مش ــای دریافت ــماره ه ــش ش ــوه پخ ــر نح ــه آخ در مرحل
ورود رمــز توســط کاربــر، اعــداد دریافتــی توســط دســتگاه دزدگیــر بــاز پخــش مــی شــود 
کــه انتخــاب مــی کنیــم عــدد وارد شــده خوانــده شــود یــا صــدای بیــپ بابــت هــر عــدد 

دریافتــی پخــش شــود(
وضعیت خط تلفن

ــا اشــغال   ــت آزاد ی ــن و وضعی ــت اتصــال ســیم خــط تلف ــل، وضعی ــق مســیر ذی از طری
ــودن تلفــن مشــخص مــی شــود ب

وارد کردن رمز < وضعیت دستگاه < وضعیت خط تلفن

تنظیمات کلی تماس
جهت تنظیمات کلی تماس وارد مسیر ذیل می شویم:

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < تنظیمات کلی 

درابتــدا اولویــت برقــراری تمــاس تعییــن مــی شــود )در صــورت انتخــاب خــط تلفــن، 
هنــگام بــروز آالرم، تمــاس ابتــدا بــا خــط تلفــن ارســال خواهــد شــد و اگــر خــط تلفــن 
قطــع یــا اشــغال باشــد اولویــت بعــدی یعنــی ســیم کارت بــرای انتقــال تمــاس انتخــاب 

مــی شــود و بالعکــس( 
در مرحلــه بعــد نحــوه تمــاس بــا مخاطبیــن انتخــاب مــی شــود )انتخــاب گزینــه تمــاس بــا 
همــه مخاطبیــن: در صــورت بــروز آالرم، دســتگاه بــا تمــام مخاطبیــن در حافظــه تمــاس 
خواهــد گرفــت. در صــورت انتخــاب گزینــه تمــاس بــا مخاطبیــن تــا فعــال بــودن آالرم: 

دســتگاه بــا مخاطبیــن تــا زمانــی کــه آالرم دســتگاه فعــال 
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اســت تمــاس خواهــد گرفــت یعنــی اگــر دســتگاه بــه وســیله ای مثــل ریمــوت 
غیــر فعــال شــود، دســتگاه بــا مخاطبینــی کــه هنــوز تمــاس نگرفتــه اســت ، دیگــر تمــاس 

نخواهــد گرفــت(
در مرحله بعد زبان پیامک های هشداری تعیین می شود.

در مرحله بعد زبان منو گویا تعیین می شود.
در مرحله بعد وجود تاریخ و ساعت در پیامک های ارسالی مشخص می شود

در مرحلــه بعــد مــی تــوان قابلیــت کنتــرل دســتگاه از طریــق پیامــک را تعییــن کــرد)در 
ــودن قابلیــت کنتــرل دســتگاه ، دســتگاه از طریــق پیامــک هــای  ــر فعــال ب صــورت غی

دســتوری قابــل کنتــرل نمــی باشــد(
ــردی  ــای کارب ــه ه ــق برنام ــتگاه از طری ــرل دس ــت کنت ــوان قابلی ــی ت ــد م ــه بع در مرحل
ماننــد اندوریــد و IOS را تعییــن کــرد)در صــورت غیــر فعــال بــودن دســتگاه از طریــق 

برنامــه کاربــردی قابــل کنتــرل نمــی باشــد(
در مرحلــه بعــد مــی تــوان قابلیــت کنتــرل دســتگاه از طریــق تمــاس صوتــی را تعییــن 
ــای  ــو ه ــی و من ــاس صوت ــق تم ــتگاه از طری ــودن ، دس ــال ب ــر فع ــورت غی ــرد)در ص ک

ــل کنتــرل نمــی باشــد(  ــی قاب صوت
و در مرحلــه بعــد قابلیــت کنتــرل دســتگاه در زمــان تمــاس هشــدار از طریــق تمــاس 
صوتــی از طریــق خــط تلفــن مــی باشــد )در هنــگام تمــاس هــای صوتــی از طریــق خــط 
تلفــن، هشدار)ســرقت ،آتــش ســوزی ، زورگیــری و حالــت اضطــراری( از دســتگاه پخش 
مــی شــود کــه در انتهــای پیــام از مخاطــب بــه جهــت خامــوش شــدن دســتگاه درخواســت 
رمــز مــی کنــد. اگــر ایــن گزینــه فعــال نباشــد امــکان غیرفعــال کــردن دســتگاه از ایــن 

طریــق امــکان پذیــر نمیباشــد(

تنظیمات مخاطبین
نکتــه : بــه صــورت پیــش فــرض مخاطــب حافظــه 1و9 بــه عنــوان مدیــر یــک و دیگــر 

مخاطبیــن بــه عنــوان مدیــر دو مــی باشــند.
نکتــه : حافظــه هــای یــک تــا هشــت مربــوط بــه شــماره هــای ســیم کارت و حافظــه هــای 
9 تــا 15 مربــوط بــه شــماره هــای خــط ثابــت مــی باشــند. بنابرایــن حافظــه اول خــط ثابــت 
حافظــه شــماره نــه مــی باشــد. در مــدل هــای ســیم کارتــی فقــط حافظــه 1 تــا 8 موجــود 

مــی باشــد.
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ثبت مخاطب جدید
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < وارد کردن مخاطب جدید

بــا وارد شــدن بــه منــوی تنظیمــات مخاطبیــن از طریــق مســیر فــوق در اولیــن مرحلــه 
ــه  ــوط ب ــا8 حافظــه مرب ــم. شــماره 1ت شــماره شناســه حافظــه مخاطــب را وارد مــی کنی
ــروز  ــگام ب ــند. هن ــی باش ــن م ــن تلف ــا 15 مخاطبی ــماره 9 ت ــیم کارت و ش ــن س مخاطبی
مشــکل و وجــود ســیم کارت در دســتگاه بــا شــماره های1تــا8 تمــاس بــر قــرار خواهــد 
شــد و اگــر بــه هــر علتــی ســیم کارت، موجــود یــا فعــال نباشــد بــا شــماره هــای 9 تــا 15 
بــه وســیله تلفــن ثابــت تمــاس گرفتــه خواهــد شــد. بنابریــن تمــام پیامــک هــا فقــط بــه 

شــماره حافظــه هــای 1 تــا 8 ارســال خواهنــد شــد.
ــادر  ــوان ق ــچ عن ــه هی ــد ب ــود نباش ــا 8 موج ــای 1 ت ــه ه ــی در حافظ ــماره مخاطب ــر ش اگ
بــه کنتــرل دســتگاه از طریــق پیامــک نخواهــد بــود. )در اصــل هــر شــماره ای کــه بــه 
ترتیــب در حافظــه شــماره 1 ذخیــره شــد بایــد بــه ترتیــب در حافظــه شــماره 9  نیــز بــا 
ــه  ــا در صــورت مشــکل ســیم کارت ب رعایــت پیــش شــماره خــط تلفــن ذخیــره شــود ت
وســیله خــط تلفــن بــا همــان مخاطــب تمــاس حاصــل شــود. در ادامــه بــه جــدول توجــه 

فرماییــد(
در مرحلــه دوم و بعــد از انتخــاب شــماره شناســه حافظــه مخاطــب بایــد شــماره تمــاس 

مخاطــب وارد شــود.
بــا کلیــد "حــذف" شــماره مخاطــب اصــاح مــی شــود و بــا کلیــد "قبلــی" بــه منــوی قبلــی 

ــد گشــت. بازخواهی

1

2

3

4

5

6

7

8

0912-0000000

0912-1111111

021-22222222

0912-3333333

0912-4444444

0912-5555555

021-66666666

0912-7777777

0912-0000000

0912-1111111

22222222

0912-3333333

021-4444444

0912-5555555

26666666

9

10

11

12

13

14

15

--

شماره مخاطبین سیم کارت                              شماره مخاطبین تلفن شناسه  
حافظه

شناسه
حافظه
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تنظیم دسترسی های مخاطبین
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < تنظیم دسترسی ها

بــا وارد شــدن بــه منــوی تنظیــم دسترســی هــا از مســیر فــوق، شــماره شناســه حافظــه 
ــوع هشــدار  مخاطبــی را کــه مــی خواهیــم تنظیــم کنیــم را وارد مــی کنیــم و ســپس ن
مخاطــب را تعییــن مــی کنیــم. تمــاس، پیامــک و هــر دو کــه اگــر گزینــه هــر دو انتخــاب 

شــود ارســال پیامــک و ســپس تمــاس انجــام خواهــد شــد.
در مرحلــه بعــد قابلیــت کنتــرل ســیم کارت بــرای ایــن مخاطــب تعییــن مــی گــردد. اگــر 
ایــن قابلیــت غیــر فعــال باشــد مخاطــب از طریــق پیامــک نمــی توانــد دســتگاه را کنتــرل 

. کند
در مرحلــه بعــد نــوع هشــدار هــای اعالمــی مخاطــب ســرقت، آتــش ســوزی و زورگیــری  
تعییــن مــی شــود. اگــر هــر کــدام از نــوع هشــدارها غیــر فعــال باشــد هشــدار مربوطــه 

بــه مخاطــب گــزارش داده نخواهــد شــد.
ــودن  ــه بعــد گــزارش ورود خــروج تنظیــم مــی شــود در صــورت غیــر فعــال ب در مرحل
ایــن قابلیــت پیامــک هــای فعــال و غیــر فعــال شــدن دســتگاه ارســال نخواهــد شــد.

مرحلــه بعــد گــزارش قطــع، وصــل بــرق تعییــن مــی شــود )هنــگام  غیــر فعــال بــودن 
گــزارش قطع،وصــل بــرق ارســال نمــی شــود(

مرحلــه بعــد گــزارش حفاظــت بلندگــو تعییــن مــی گــردد )در صــورت غیــر فعــال بــودن 
اگــر ســیم بلندگــو قطــع شــود هشــدار بــه مخاطــب ارســال نخواهــد شــد (

ــال  ــر فع ــه غی ــن گزین ــر ای ــی شــود )اگ ــن م ــی باطــری تعیی ــزارش خراب ــد گ ــه بع مرحل
باشــد کــم شــدن شــارژ باطــری و همچنیــن خرابــی باطــری دســتگاه گــزارش داده 

ــد(  ــد ش نخواه
مرحله بعد گزارش قطع و اشغال خط تلفن تعیین می گردد.

مرحله بعد  گزارش میزان شارژ سیم کارت تعیین می شود .
مرحلــه بعــد نــوع مخاطــب بــه عنــوان مخاطــب اصلــی و عــادی تعییــن مــی شــود )مخاطــب 
ــورت  ــه ص ــتگاه را ب ــد دس ــی توان ــط م ــدارد و فق ــتگاه را ن ــم دس ــت تنظی ــادی قابلی ع

تعییــن شــده فعــال و غیــر فعــال کنــد( 
مرحلــه بعــد بــا توجــه بــه مرحلــه قبــل تعییــن مــی گــردد اگــر مرحلــه قبــل کاربــر اصلــی 
انتخــاب شــده باشــد در ایــن مرحلــه مــی تــوان مخاطــب را بــه عنــوان مدیــر یــک تــا ســه 
مشــخص کــرد و اگــر مرحلــه قبــل کاربــر عــادی تعییــن شــود در ایــن مرحلــه مــی تــوان 

مخاطــب را بــه عنــوان کاربریــک تــا چهــار تعییــن کــرد.
)اگــر مخاطــب را مثــال بــه عنــوان مدیــر ســه در دســتگاه معرفــی کنیــد بــا اســتفاده از 
منــو تنظیمــات کاربــران ضمــن فعــال کــردن ایــن گــروه از کاربــران بایســتی بــرای آن، 

نــام مشــخص و همچنیــن رمــز عبــور تعییــن کنیــم(
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مرحله بعد گزارش فعال و غیر فعال شدن رله ها تعیین می شود. 
مرحلــه بعــد گــزارش خرابــی فیــوز هــا تعییــن مــی شــود) در صــورت غیــر فعــال بــودن 
ایــن گزینــه گــزارش ســوختن فیــوز هــای داخلــی دســتگاه بــه مخاطــب ارســال نخواهــد 
شــد( مرحلــه بعــد گــزارش ورود رمــز اشــتباه تعییــن مــی شــود )در صــورت غیــر فعــال 
بــودن ایــن گزینــه و ورود بیــش از ســه بــار رمــز اشــتباه از طریــق صفحــه کلیــد ، ایــن 

مــورد بــه مخاطــب گــزارش نخواهــد شــد( 
ــر  ــن مــی شــود )در صــورت غی ــت اســتعام وضعیــت دســتگاه تعیی ــد قابلی ــه بع مرحل
فعــال بــودن ایــن گزینــه ، مخاطــب از راه دور قابلیــت دریافــت گــزارش وقایــع و 

ــت(. ــد داش ــتگاه را نخواه ــت دس ــتعام وضعی اس

حذف مخاطب
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < حذف

در ایــن منــو دو گزینــه قــرار دارد، حــذف همــه کــه بــا اســتفاده از آن مــی تــوان تمــام 
مخاطبیــن را حــذف کــرد و گزینــه »یــک مخاطــب خــاص« کــه بــا اســتفاده از آن مــی تــوان 

یــک مخاطــب را بــر مبنــای شناســه آن حــذف کــرد

تست شماره گیری و پیامک
ــی  ــل م ــیر ذی ــده، وارد مس ــره ش ــن ذخی ــک مخاطبی ــری وپیام ــماره گی ــت ش ــت تس جه

ــویم ش
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < تست شماره گیری و پیامک

با ورود به این منو کافی است شناسه مخاطب مورد تست را وارد کنید . 
اگــر شــماره شناســه وارد شــده از 1تــا8 باشــد در منــو بعــدی دو گزینه تمــاس و پیامک 
ــه وســیله ســیم کارت تمــاس  ــا مخاطــب ب ــا انتخــاب تمــاس ب ظاهــر خواهــد شــد کــه ب
گرفتــه خواهــد شــد و در صــورت انتخــاب پیامــک بــه مخاطــب مشــخص شــده پیامــک 
ارســال خواهــد شــد و در صورتــی کــه شناســه وارد شــد از 9 تــا 15 باشــد دســتگاه بــه 

وســیله خــط ثابــت بــا مخاطــب مشــخص شــده تمــاس گرفتــه خواهــد گرفــت.

جستجو نام مخاطب
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < جستجوی مخاطب

بــا ورود بــه ایــن منــو کافــی اســت شــماره مخاطــب را بــه طــور کامــل وارد کــرده و کلیــد 
»ورود« را بزنیــم.
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فعال/غیر فعال کردن مخاطب
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات مخاطبین < فعال و غیر فعال کردن

ــال کــردن همــه  ــر فع ــه »همــه مخاطبیــن« )فعال/غی ــا دو گزین ــو ب ــن من ــه ای ــا ورود ب ب
ــر  ــاص ب ــب خ ــک مخاط ــردن ی ــال ک ــر فع ــاص« )فعال/غی ــب خ ــک مخاط ــن( و »ی مخاطبی
ــان  ــد همچن ــال باش ــر فع ــی غی ــر مخاطب ــویم. اگ ــی ش ــه رو م ــه آن ( رو ب ــاس شناس اس
ــا حــذف شــدن مخاطــب نــدارد و در  داخــل حافظــه باقــی مــی مانــد امــا هیــچ تفاوتــی ب

ــی شــود. ــه م ــده گرفت عملکــرد دســتگاه نادی

ثبت، ویرایش و تنظیم دسترسی های مخاطب از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

فعال/غیر فعال کردن مخاطب از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

حذف مخاطب از راه دور 
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

استعام مخاطب از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

تنظیمات ساعت و تاریخ
بــا طــی مســیر زیــر و بــا اســتفاده از منــو تنظیمــات ســاعت و تاریــخ  مــی توانیــم ســاعت 

و تاریــخ دســتگاه را تنظیــم کنیــم:
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < ساعت و تاریخ

بــا ورود بــه منــو ســاعت و تاریــخ در ابتــدا نــوع تنظیم)خــودکار یــا دســتی( را مشــخص 
مــی کنیــم.

تنظیم زمان را می توان به صورت خودکار و با کمک GSM انجام داد )در صورت 
انتخاب گزینه GSM باید سیم کارت در دستگاه فعال باشد و طبق تنظیمات بخش«سیم 

کارت« تنظیم شده باشد( یا به صورت دستی تاریخ را تنظیم کرد. در صورت انتخاب 
حالت دستی در منو بعدی می توانیم تنظیمات را انجام دهیم در صورتی که زبان منو 
انگلیسی باشد تاریخ به صورت میاد و در صورتی که زبان منو ها فارسی باشد تاریخ 

به صورت شمسی تنظیم می شود. در نظر داشته باشید که در قسمت »سال« 
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مربــوط بــه تاریــخ ، ســال را دو رقمــی  قــرار مــی دهیــم مثــال بــه جــای 1398 عــدد 98 
را قــرار مــی دهیــم و بــه جــای 1400 عــدد 00 را قــرار مــی دهیــم.

نکتــه : هنــگام فعــال کــردن ســیم کارت دســتگاه بــه صــورت پیــش فــرض حالــت تنظیم 
ســاعت و تاریــخ را از حالــت دســتی خــارج و بــه حالــت خــودکار مــی بــرد.

تنظیمات ساعت و تاریخ از راه دور
ــاعت و  ــوان س ــی ت ــی م ــورت پیامک ــه ص ــر ب ــتور زی ــا دس ــردی ی ــه کارب ــق برنام از طری

ــرد: ــم ک ــادگی تنظی ــه س ــخ را ب تاری

تنظیمات کاربران
ــم  ــری و تنظی ــف کارب ــای مختل ــروه ه ــردن گ ــال ک ــر فع ــال و غی ــز، فع ــر رم ــت تغیی جه
دسترســی هــای کاربــران الزم اســت تــا از طریــق منــو تنظیمــات کاربــران اقــدام کنیــم. 
ــوند  ــی ش ــناخته نم ــاس ش ــماره تم ــا ش ــا ب ــان تنه ــا مخاطب ــتگاه ه ــری از دس ــن س در ای
بلکــه بــا اســتفاده از منــو تنظیــم دسترســی هــا در مخاطبیــن شــما بایــد هــر مخاطــب را 
بــا توجــه بــه شناســه آن مخاطــب در یــک گــروه کاربــری قــرار دهیــد. )بــه صــورت اولیــه 
مخاطــب شــماره یــک و نــه بــه عنــوان مدیــر یــک ودیگــر مخاطبــان بــه عنــوان مدیــر دو 
هســتند( بــه عنــوان مثــال بعــد از تعریــف یــک شــماره تلفــن در منــو مخاطبیــن در خانــه 
حافظــه دو)شــماره شناســه دو( ، کافــی اســت بــه منــو تنظیــم دسترســی هــای مخاطبیــن  
ــه عنــوان  ــر ب ــر شــاهد آن باشــید کــه کارب ــوع کارب ــه تعییــن ن ــا در مرحل وارد شــوید ت
کاربــر اصلــی از نــوع مدیــر دو برگزیــده شــده اســت کــه البتــه شــما مــی توانیــد آن را 
تغییــر دهیــد. امــا مخاطبیــن بــا شــماره تمــاس مختلــف را نبایــد از یــک نــوع کاربــر تعیین 

کنیــد در ادامــه  ویژگــی هــر نــوع کاربــر بیــان خواهــد شــد.
مدیــر یــک: مدیــر یــک کاربــر اصلــی دســتگاه مــی باشــد و توانایــی هــر نــوع تغییــر را 
دارد، از جملــه تغییــر رمــز تمامــی کاربــران، فعــال و غیــر فعــال کــردن آن هــا و تنظیمــات 

دســتگاه از راه دور )کــه فقــط از طریــق مدیــر یــک امــکان پذیــر مــی باشــد(

تنظیم ساعت و تاریخ
C رمز C hh mm ss C yy oo dd C tn

مثال از تنظیم تاریخ و ساعت 18:03:56 و 1398/03/28 به صورت دستی و تاریخ
   C0000C180356C980328C11                                        : به صورت شمسی

               hh   mm     ss      yy      oo       d                t                               n
)0(اتوماتیک)با سیم     )1( تاریخ شمسی                 

کارت(                           )0( تاریخ میادی
ت)1( بصورت دستی
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ــز خــود و  ــر رم ــه تغیی ــا قــادر ب ــران دو و ســه هــر یــک تنه ــر دو و ســه : مدی مدی
ــق  ــتگاه از طری ــات دس ــر تنظیم ــه دیگ ــد ب ــی توانن ــتند. و م ــادی هس ــران ع ــر کارب دیگ

ــند. ــته باش ــی داش ــد دسترس ــه کلی صفح
رمز

هــر نــوع کاربــری کــه در دســتگاه تعریــف مــی شــود )بــه جــز مدیــر یــک کــه قابــل غیــر 
فعــال کــردن نمــی باشــد(  بایــد از طریــق منــو زیــر بــا اختصــاص رمــز فعــال شــود بــه 
عنــوان مثــال بعــد از تعریــف یــک مخاطــب بــه عنــوان مدیــر ســه بایــد از منــو تنظیمــات 

و از بخــش رمــز بــا اختصــاص رمــز بــه مدیــر ســه آن را فعــال کنیــم.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات کاربران < رمز

پــس از ورود بــه منــو رمــز کــه در بــاال گفتــه شــد و انتخــاب نــوع کاربــر مــورد نظــر، در 
مرحلــه اول کاربــر را فعــال مــی کنیــم و در مرحلــه بعــد رمــز بــرای آن تعییــن می¬کنیــم. 
توجــه کنیــد کــه هیــچ یــک از کاربــران نمــی تواننــد رمــز هــای تکــراری داشــته باشــند و 

در صــورت تعییــن رمــز تکــراری دســتگاه رمــز را تاییــد نخواهــد کــرد.
نکتــه : در صورتــی کــه یــک مخاطــب را از منــو تنظیــم دسترســی هــا بــه عنــوان مدیــر 
ســه تعریــف کنیــد بــه صــورت خــودکار مدیرســه فعــال مــی شــود و در صــورت نیــاز فقــط 

کافــی اســت رمــز دلخــواه را بــه آن اختصــاص دهیــم. تغییــر رمــز از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

بازیابی رمز در صورت فراموشی
بــرای ایــن کار درب دســتگاه را بــاز کنیــد و دکمــه RST روی بــرد را بزنیــد . پــس 
ــوت وارد شــوید.  ــو ب ــه من ــا ب ــد ت ــد »0« را بزنی ــال شــدن ســیم کارت کلی از فع
ــه بازیابــی رمــز اقــدام کنیــد.)در  ــو ب ــه من ــا توجــه ب در ایــن منــو مــی توانیــد ب
صــورت بازیابــی فقــط رمــز مدیــر یــک بــه 0000 تبدیــل مــی شــود و رمــز کاربــران 
ــاز شــدن  ــودن گــزارش ، ب ــه : در صــورت فعــال ب ــد( نکت ــر نمــی کن دیگــر تغیی

درب دســتگاه بــه کاربــران اطــاع رســانی خواهــد شــد.
ــا هشــدار بازیابــی رمــز بــه تمــام مخاطبیــن  نکتــه : بازیابــی رمــز از منــو بــوت ب

همــراه خواهــد بــود

تنظیم دسترسی ها
بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم کاربــران عــادی را فقــط بــه توانایــی فعــال و غیــر 
فعــال کــردن بخــش یــک یــا دو محــدود کنیــم )بــه صــورت اولیــه قابلیــت فعــال و غیــر 

فعــال کــردن کامــل دســتگاه را دارا مــی باشــند(
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات کاربران < تنظیم دسترسی ها
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)BH11 تغییر نام کاربران )ویژه مدل
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات کاربران < تغییر نام کاربران

بــا اســتفاده از منــو فــوق مــی توانیــم بــرای کاربــران دســتگاه نــام اختصاصــی بــه زبــان 
دلخــواه )فارســی و انگلیســی( انتخــاب کنیــم. هــر نــام کاربــری مخصــوص یــک شــماره 

تمــاس مــی باشــد.
راهــکار اول ثبــت یــا تغییــر نــام از طریــق صفحــه کلیــد مــی باشــد کــه بــا ورود بــه منــو 
ثبــت نــام و ارســال یــک پیــام حــاوی نــام انتخابــی بــه دســتگاه ایــن کار انجــام مــی شــود.

راهــکار دوم اســتفاده از برنامــه مــی باشــد کــه بــه راحتــی از قســمت نامگــذاری هــر 
نــام فارســی قابــل انتخــاب و ثبــت مــی باشــد.

نکتــه : در صــورت انتخــاب نــام انگلیســی در تنظیمــات مختلــف دســتگاه زبــان پیامــک 
هــای هشــداری نیــز بایــد بــه حالــت انگلیســی تغییــر کنــد در غیــر اینصــورت پیــام هــا 

بــه صــورت نــا مفهــوم ارســال مــی شــوند. 
نکتــه: اگــر پیــام هــای ارســالی در قســمت نــام کاربــر بــا کلمــه نــا مفهــوم ارســال شــد 

مراحــل نامگــذاری مجــددا بایــد طــی شــود.

تغییر نام کاربران از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

فعال و غیر فعال کردن کاربران از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

فعال و غیر فعال کردن آالرم دستگاه
ــال و  ــف )فع ــر در حــاالت مختل ــردن آالرم دســتگاه دزدگی ــال ک ــر فع ــال و غی ــرای فع ب
غیــر فعــال کــردن آالرم بخــش یــک،آالرم بخــش دو،آالرم کل دســتگاه،آالرم اضطــراری( 

مــی تــوان اقــدام کــرد کــه در ایــن قســمت بــه آنهــا اشــاره مــی شــود.
 

فعال و غیرفعال کردن از طریق صفحه کلید
وارد کردن رمز < دزدگیر فعال/غیرفعال
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BEEWAZ

فعال کردن
کل سیستم

غیرفعال کردن
کل سیستم

فعال وغیرفعال 
کردن بخش دو

فعال وغیرفعال
کردن بخش یک

نکتــه: اگــر کلیــد         را بیــش از ســه ثانیــه بــه صــورت پیوســته نگــه داریــد دســتگاه 
بــه حالــت اضطــراری شــروع بــه کار کــرده و بــه مخاطبینــی کــه حالــت زورگیــر در آن هــا 

فعــال اســت هشــدار مــی دهــد.
نکتــه: اگــر کلیــد         را بیــش از ســه ثانیــه بــه صــورت پیوســته نگــه داریــد دســتگاه 
بــا زدن ســه بــوق بــه حالــت بــی صــدا مــی رود یعنــی هنــگام فعــال و غیــر فعــال شــدن 
دســتگاه از هــر طریقــی )پیامــک ، برنامــه ، ریمــوت ، تلفــن و صفحــه کلیــد( دســتگاه فقــط 
از بلندگــو کوچــک داخلــی صــدا پخــش مــی کنــد. در صورتــی نیــاز مــی توانیــم از منــو" 

آژیــر و بلندگــو" بلندگــو داخلــی را هــم غیــر فعــال کنیــم.
نکتــه : صــدای زیــر )نــازک( بــه معنــی فعــال شــدن و صــدای بــم )کلفــت( بــه معنــی غیــر 

فعــال شــدن دســتگاه مــی باشــد.

فعال و غیرفعال کردن از طریق ریموت کنترل )ریموت 
هوشمند غیر فعال می باشد(

بــه جهــت کنتــرل دســتگاه از طریــق ریمــوت کنتــرل بــا توجــه بــه شــکل زیــر عمــل مــی 
کنیــم. 

II

I
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فعال و غیرفعال کردن از طریق ریموت کنترل )ریموت 
هوشمند  فعال می باشد(

بــه جهــت کنتــرل دســتگاه از طریــق ریمــوت کنتــرل هوشــمند بــا توجــه بــه شــکل زیــر 
عملمــی کنیــم توجــه شــود کــه حداکثــر ظــرف زمــان 3 ثانیــه بایــد دســتور انجــام شــود 

و همچنیــن هــر بــار کلیــد بــه شــکل موثــر فشــار داده شــود.

فعال و غیرفعال کردن از طریق تلفن)منو گویا و صوتی(
بــرای ایــن کار در دســتگاه هــای مــدل BH11 بــا شــماره خــط تلفــن متصــل بــا دســتگاه 
ــوق آزاد مجــاز تعییــن شــده منتظــر مــی  ــه تعــداد ب ــا توجــه ب تمــاس گرفتــه ســپس ب
مانیــم تــا منــو صوتــی دســتگاه فعــال شــود ســپس رمــز کاربــری را وارد مــی کنیــم و 

طبــق دســتور العملــی کــه توســط منــو صوتــی بیــان مــی شــود عمــل مــی کنیــم.
نکتــه: ورود بیــش از ســه بــار رمــز اشــتباه از طریــق منــو گویــا بــه مــدت 15 دقیقــه 

دســتگاه هیــچ تماســی را پاســخ نمــی دهــد.

عملکرد دستور

دستگاه دزدگیر کاما فعال

دستگاه دزدگیر کاما غیر فعال

بخش یک فعال

بخش یک غیر فعال

بخش دو فعال 

بخش دو غیر فعال

حالت اضطراری

رله یک

حالت بی صدا

نحوه ی کلید زدن

دو بار کلید

دو بار کلید

کلید       سپس کلید

کلید       سپس کلید

کلید        سپس کلید

کلید        سپس کلید

دو بار کلید

دو بار کلید

IIکلید        سپس کلید

II

II

II

I

I

I

I
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فعال و غیرفعال کردن از طریق پیامک
کافی است طبق دستورات جدول ذیل عمل کنیم :

راه اندازی مجدد )RESTART( و بازیابی اطاعات
جهــت بازیابــی تنظیمــات اولیــه کارخانــه مــی توانیــم از طریــق منــو زیــر اقــدام کنیــم 
)بازیابــی اطالعــات کارخانــه تمــام تنظیمــات کاربــر را از بیــن مــی بــرد و دســتگاه را بــه 

حالــت اولیــه بــاز مــی گردانــد( :
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < تنظیمات کارخانه

ــی  ــدام م ــر اق ــو زی ــق من ــتگاه )RESTART( از طری ــدد دس ــدازی مج ــت راه ان ــه جه ب
کنیــم )هیــچ یــک از تنظیمــات در ایــن حالــت از بیــن نمــی رود و فقــط دســتگاه خامــوش 

و روشــن مــی شــود(
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < راه اندازی مجدد

راه اندازی مجدد )RESTART( از راه دور
بــا اســتفاده از برنامــه کاربــردی یــا دســتور زیــر بــه صــورت پیامکــی مــی تــوان دســتگاه 

را از راه دور "راه انــدازی مجــدد" کــرد.

عملکرد دستور

دستگاه کاما غیر فعال

دستگاه کاما فعال

بخش 1 غیر فعال

بخش 1 فعال

بخش 2 غیر فعال

بخش 2 فعال

حالت اورژانسی یا اضطراری

پیامک 

A رمز A 0

A رمز A 1

A رمز A 10

A رمز A 11

A رمز A 20

A رمز A 21

A رمز AA01
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Aرمز AA1
نکته : راه اندازی  از راه دور فقط برای مدیر یک مقدور است.

آژیر و بلندگو
از منو ویزاردی آژیر و بلندگو از مسیر ذیل تمام تنظیمات مربوطه را انجام 

می دهیم: )در مدل های BH10 بعضی از موارد تنظیمات وجود ندارند(
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات هشدارها < آژیر و بلندگو

ــو را  ــیم بلندگ ــع س ــگام قط ــش آالرم هن ــت پخ ــدا قابلی ــو در ابت ــن من ــه ای ــا ورود ب ب
ــه  ــالم ب ــو س ــک بلندگ ــد ی ــا بای ــودن، حتم ــال ب ــورت فع ــرد )در ص ــم ک ــم خواهی تنظی
ــورت 24  ــه ص ــو ب ــیم بلندگ ــال س ــدن اتص ــع ش ــا قط ــرا ب ــد زی ــل باش ــتگاه متص دس

ــد داد(  ــدار خواه ــک هش ــاس و پیام ــن تم ــه مخاطبی ــتگاه ب ــاعته دس س
در مرحله بعد آژیر )SIREN( را می توانیم به طور کلی غیر فعال کنیم 

در مرحلــه بعــد  بــا یــک قابلیــت خــاص روبــه رو مــی شــویم و مــی توانیــم یــک صــدای 
خــاص بــرای بلندگــو انتخــاب کنیــم کافــی اســت بــا کلیــد       و       در بیــن گزینــه هــا 
جابــه جــا شــویم و صــوت مــورد عاقــه خــود را بــرای آالرم هــای دســتگاه انتخــاب کنیــم. 

در مرحله بعد می توانیم بلندگو داخلی دستگاه را فعال و غیر فعال کنیم.
ــگام وقــوع رخــداد را تعییــن مــی کنیــم  ــان پخــش آالرم هن ــه بعــد مــدت زم در مرحل
)اگــر ایــن گزینــه 3 دقیقــه انتخــاب شــود هنــگام بــروز آالرم دســتگاه 3 دقیقــه آالرم 

هشــدار پخــش خواهــد کــرد(.
در مرحلــه بعــدی تغییــر وضعیــت دســتگاه از طریــق ریمــوت کنتــرل، پیامــک، صفحــه 
کلیــد، برنامــه و خــط تلفــن را مــی توانیــم بــه حالــت بــی صــدا یــا بــا صــدا تنظیــم کنیــم 
)در حالــت بــی صــدا بــودن دســتگاه، هنــگام فعــال یــا غیــر فعــال شــدن ، دســتگاه هیــچ 

صدایــی پخــش نخواهــد کرد)مناســب مناطــق مســکونی(.
ــت  ــه وضعی ــته ب ــم وابس ــی توانی ــار را م ــه و چه ــه س ــرد رل ــدی عملک ــه بع در دو مرحل
آالرم کنیــم بــه طــوری کــه هنــگام فعــال شــد آالرم رلــه ســه عمــل کنــد و همچنیــن بــا 
انتخــاب گزینــه "ورود و خــروج بــی صــدا" هنــگام فعــال و غیــر فعــال شــدن دســتگاه از 

هــر طریــق رلــه عمــل نمــی کنــد 
در مرحلــه بعــد مــی توانیــم عملکــرد رلــه  دو را وابســته بــه وضعیــت فعــال بــودن، غیــر 

فعــال بــودن و ... دســتگاه کنیــم.

)BH11 ضبط و پخش پیام هشدار)ویژه مدل
 بــرای ضبــط صــدا وارد مســیر ذیــل شــده ســپس بوســیله میکروفــن روی درب 

دســتگاه کــه بــا “MIC” مشــخص شــده مــی توانیــم پیــام هــای هشــدار صوتــی 
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مختلف را ضبط کرده و صدا های ضبط شده را آزمایش کنیم. 
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات هشدارها < ضبط و پخش پیام

نکتــه : تمامــی پیــام هــا بــه صــورت اولیــه ضبــط شــده انــد و کافــی اســت کــه کاربــر پیــام 
مشــخصات و آدرس را ضبــط کنــد.

پیــام »مشــخصات و آدرس« بعــد از تمــام پیــام هــای صوتــی هشــداری پخــش مــی 
شــود کــه یــک پیــام 33 ثانیــه ای، حــاوی آدرس و مشــخصات محــل نصــب دزدگیــر مــی 
باشــد.)به عنــوان مثــال هنــگام بــروز مشــکل ســرقت ، دســتگاه بــا مخاطبینــی کــه حالــت 
هشدارســرقت رادارنــد تمــاس خواهــد گرفــت و در ابتــدا پیــام هشــدار ســرقت و در 

ادامــه پیــام مشــخصات و آدرس را پخــش خواهــد کــرد(
انــواع پیــام هــای صوتــی کــه دســتگاه دارا مــی باشــد و در ابتــدای هشــدار بــا توجــه بــه 

نــوع آن اعــالم میکنــد:
پیام »سرقت« در مواقع سرقت

پیام »آتش سوزی« در مواقع آتش سوزی
پیام »زور گیری« در مواقع زورگیری و حالت اضطراری

پیام »آزمایش دستگاه« به جهت آزمایش شماره های مخاطبین
پیام »قطع برق« هنگام قطع شدن برق و فعال بودن هشدار صوتی قطع برق

پیام »خرابی باطری« هنگام خرابی یا کمبود شدید شارژ باطری
پیام »کمبود شارژ باطری« در هنگام کم شدن شارژ باطری از میزان مجاز
پیام »حفاظت از بلندگو« هنگام قطع سیم بلندگو وفعال بود هشدار آن

پیام »خرابی فیوز ها« هنگام سوختن یک یا چند فیوز دستگاه 
در نهایــت در انتهــای تمــام پیــام هــا، پیام)مشــخصات و آدرس( محــل نصــب دســتگاه، 

پخــش خواهــد شــد

مشخصات دستگاه
بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم شــماره ســریال یکتــا دســتگاه و همچنیــن مــدل آن 

را مشــاهده کنیــم:
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < مشخصات دستگاه

تغییر نام دستگاه
ــام  ــور از ن ــم . منظ ــر دهی ــتگاه را تغیی ــام دس ــم ن ــی توانی ــر م ــو زی ــتفاده از من ــا اس ب
دســتگاه قســمتی از پیامــک هــای هشــداری دســتگاه دزدگیــر مــی باشــد کــه بــا عبــارت 
»دســتگاه دزدگیــر« کــه در شــکل 1-14 مشــخص شــده اســت نمایــش داده مــی شــود 

در صــورت تغییــر نــام دســتگاه بــه »دفتــر فنــی مهندســی جاویــدان« پیــام هــا بــه 



واز
ـیـ

بــ
ی 

نیت
 ام

ای
 ه

م
ست

سی

22

ــد در  ــه کلی ــق صفح ــذاری از طری ــل نامگ ــد . مراح ــد ش ــال خواهن ــکل 2-14 ارس ش
ــت . ــده اس ــان ش ــران«  بی ــام کارب ــر ن ــات »تغیی توضیح

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < تغییر نام دستگاه

 )BH11 تغییر زبان منو های دستگاه )ویژه مدل
با استفاده از منو زیر می توانیم زبان منو دستگاه را تغییر دهیم 

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات دستگاه < زبان

)BH11 تغییر زبان پیامک های هشدار)ویژه مدل
بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم زبــان پیامــک هایــی را کــه بــه مخاطبیــن ارســال 

مــی شــود را تغییــر دهیــم
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < تنظیمات کلی)قسمت

سوم منو ویزاردی(

)BH11 تغییر زبان منوهای گویا و صوتی  )ویژه مدل
با استفاده از منو زیر می توانیم زبان منو های صوتی را تغییر دهیم.

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات تماس < تنظیمات کلی
)قسمت چهارم منو ویزاردی( 

      
وسایل بی سیم

با استفاده از منو زیر می توانیم تمام ادوات و وسایل بی سیم ) چشمی ، دتکتور و 
ریموت کنترل های بی سیم( متصل به دستگاه را فعال یا غیر فعال کنیم .

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < وسایل بی سیم

تنظیمات کلی هشدار ها
با استفاده از منو چند محله ای تنظیمات کلی هشدار ها می توانیم تمام موارد 

0002
دستگاه دزدگیر

دستگاه کاما فعال
مدیر یک )مرتضی ارجمند (

0002
دفتر فنی مهندسی جاویدان

دستگاه کاما فعال
مدیر دو )جواد فایضی (

شکل2-14شکل14-1
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مربــوط بــه هشــدار هــا را بــه صــورت کلــی کنتــرل کنیــم مثــا گــزارش ورود خــروج را 
بــه طــور کامــل غیــر فعــال کنیــم یــا گــزارش قطــع، وصــل بــرق را غیــر فعــال یــا کنیــم. 

برخــی از ایــن گزینــه هــا ویــژ مــدل هــای BH11 مــی باشــد.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < تنظیمات هشدارها < تنظیمات کلی

ــا ورود بــه ایــن منــو در ابتــدا قابلیــت هشــدار قطــع بــرق را تنظیــم مــی کنیــم )در  ب
صــورت انتخــاب گزینــه پیامــک و تمــاس در هنــگام قطــع بــرق دســتگاه بــا مخاطبیــن کــه 
هشــدار قطــع بــرق بــرای آنهــا فعــال اســت هــم تمــاس و هــم پیامــک ارســال خواهــد 

کــرد البتــه گــزارش وصــل بــرق فقــط بــه صــورت پیامکــی مــی باشــد( 
ســپس قابلیــت ارســال گــزارش ورود و خــروج را تنظیــم مــی کنیــم)در صــورت غیــر 
ــر فعــال شــدن دســتگاه ارســال  ــرای گــزارش فعــال و غی ــچ پیامــی ب ــودن هی فعــال ب

نخواهــد شــد(
ســپس هشــدار خرابــی باطــری را تنظیــم مــی کنیــم )دســتگاه در مواقعــی کــه باطــری 
مشــکوک بــه خرابــی اســت یــا مواقعــی کــه شــارژ باطــری بیــش از حــد کــم شــده باشــد 
ایــن پیــام را ارســال مــی کنــد و در صــورت تنظیــم در ایــن مواقــع تمــاس هــم خواهــد 

گرفــت ( 
ســـپس هشـــدار رلـــه هــا را تنظـــیم مــی کنیــم )هشـــدار رلـــه یک بــه صورت مســـتقل 

قـــابل ســپس هشــدار خرابــی فیــوز هــا را تنظیــم مــی کنیــم 
سپس هشدار حفاظت بلندگو را تنظیم می کنیم 

ســپس آزمایــش دوره ای تمــاس را تنظیــم مــی کنیــم ایــن گزینــه بــرای مواقعــی اســت 
کــه در صــورت عــدم بــر قــراری تمــاس از طریــق ســیم کارت یــا خــط تلفــن ممکــن اســت 
از ســمت مخابــرات یــا اپراتــور، تلفــن و یــا ســیم کارت دزدگیــر بــا اســتفاده شناســایی 
شــود و قطــع گــردد) ایــن ویژگــی در صــورت فعــال بــودن بــه صــورت 20 روز یــک بــار 
بــه صــورت خــودکار صــورت مــی گیــرد و بــا مخاطبینــی کــه بــه صــورت مدیــر ثبــت شــده 

انــد تمــاس مــی گیــرد(
ــی  ــم م ــد را تنظی ــه کلی ــق صفح ــتباه از طری ــز اش ــار رم ــه ب ــدار ورود س ــپس هش س
کنیــم. ســپس گــزارش ورود بــه منــو تنظیمــات از طریــق صفحــه کلیــد تنظیــم مــی شــود 

)هنــگام ورود از طریــق صفحــه کلیــد، گــزارش آن بــه مدیــران ارســال مــی شــود( 
سپس گزارش باز و بسته شدن درب دستگاه دزدگیر تنظیم می شود.

ــورت  ــند در ص ــی باش ــراه م ــاس هم ــال تم ــا ارس ــه ب ــی ک ــدار های ــام هش ــه : تم نکت
مشــغول بــودن ســیم کارت و یــا خــط تلفــن ارســال نخواهنــد شــد. بــه عنــوان مثــال در 
صورتــی کــه هشــدار ســرقت در حــال ارســال مــی باشــد و در همــان حیــن بــرق قطــع 
شــود هشــدار فقــط بــه صــورت پیامــک ارســال مــی شــود و تمــاس بــه دلیــل همزمانــی 

قابــل ارســال نمــی باشــد.
نکته : تمام مواردی که قابلیت تماس در گزینه های آنها وجود دار مثل گزارش 
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قطــع بــرق دارای یــک پیــام صوتــی مــی باشــند کــه در منــو ضبــط و پخــش پیــام هشــدار 
قابــل تغییــر مــی باشــند.

نکتــه : در صــورت نبــود بــرق و یــا قطــع بــرق بــه هــر دلیلــی دســتگاه در صــورت عــدم 
وصــل بــرق بعــد از گذشــته مــدد زمــان طوالنــی پیــام »هشــدار کاهــش شــارژ باطــری« 
را ارســال مــی کنــد و در صــورت عــدم وصــل بــرق ممکــن اســت بــا گذشــت زمــان »پیــام 
خرابــی یــا کاهــش شــدید شــارژ باطــری« را ارســال کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه در 
ــود شــدید باطــری« بعــد از گذشــت حداقــل ده  ــا کمب ــی ی ــام »خراب صــورت ارســال پی
ســاعت از قطــع بــرق احتمــال خرابــی باطــری بــه علــت عــدم توانایــی در نگــه داری شــارژ 

باطــری جــدی اســت .
ــی  ــازه زمان ــرق در ب ــام قطــع و وصــل ب ــار پی ــه : در صــورت ارســال حداقــل ســه ب نکت
کمتــر از 10 دقیقــه در صورتــی کــه بــرق قطــع و وصــل نشــده اســت ایــن نشــان دهنــده 
خرابــی باطــری یــا جریــان کشــی غیــر مجــاز در خروجــی هــای دســتگاه مــی باشــد. همچنین 
در اینصــورت ارســال گــزارش قطــع و وصــل بــرق بــه مــدت ســه ســاعت قطــع خواهــد 

شــد تــا مشــکل دســتگاه توســط کاربــر بررســی شــود.

تنظیمات کلی هشدار ها از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

زون های بی سیم
بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم تمــام سنســور هــای بــی ســیم )دتکتــور و چشــمی و 

... ( MHz 315 را بــه دســتگاه اضافــه کنیــم. 
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < زون های بی سیم

نکتــه: هــر زون بــی ســیمی کــه در تنظیمــات دســتگاه ثبــت شــود در صــورت تحریــک، 
روی صفحــه نمایــش، نمایــش داده خواهــد شــد. ایــن قابلیــت بــرای آزمایــش زون هــا 
مــی توانــد کمــک کننــده باشــد .)P1 ,4 WZ : بــه معنــی تحریــک زون بــی ســیم  چهــار 

در بخــش یــک اســت(

ثبت یا اضافه کردن سنسور
بــا اســتفاده از ایــن بخــش در گزینــه زون هــای بــی ســیم مــی توانیــم 30 سنســور بــی 
ســیم 315MHz را بــه دســتگاه اضافــه کنیــم. بــا ورود بــه گزینــه ثبــت یــا اضافــه کــردن 
در منــو مذکــور بایــد کلیــد 5 را نگــه داشــته و در ادامــه سنســوری را کــه قصــد ثبــت 
آن را داریــم را تحریــک کنیــم. بعــد از ایــن مرحلــه دســتگاه بــه صــورت خــودکار یــک 

شــماره مثــل WL1 بــه سنســور مــا اختصــاص مــی دهــد و از ایــن بــه بعــد سنســور
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شما به عنوان WL1 )زون بی سیم شماره یک( در دستگاه شناخته می شود.

تنظیمات اولیه  زون های بی سیم
ــا اســتفاده از ایــن بخــش در گزینــه زون هــای بــی ســیم مــی توانیــم سنســور هــای  ب
جدیــد را کــه ثبــت کــرده ایــم را تنظیــم کنیــم. در صورتــی کــه شــما قصــد تغییــر یــک 
گزینــه را داریــد کافیســت بــا کلیــد »ورود« در منــو ویــزاردی بــه جلــو حرکــت کنیــد. 
ــم  ــم را وارد کنی ــورد تنظی ــور م ــه سنس ــد شناس ــه بای ــن گزین ــه در ای ــه اولی در مرحل
)مثــا WL01( مرحلــه بعــد تعییــن حالــت کاری زون مــی باشــد. بــا ایــن گزینــه مــی تــوان 
تعییــن کــرد کــه سنســور مذکــور چــه نــوع سنســوری مــی باشــد )مثــا چشــمی از نــوع 
ســرقت ، دتکتــور دود از نــوع آتــش ســوزی  و  پــدال اعــان وضعیــت اضطــراری از نــوع 
زورگیــری مــی باشــد( تعییــن ایــن مرحلــه در تنظیمــات مرحلــه هــای بعــد بســیار موثــر 

اســت بنابرایــن ادامــه تنظیمــات بــه ســه حالــت تقســیم مــی شــود. 
ســرقت : در مرحلــه بعــد حالــت 24 ســاعته تعییــن مــی گــردد. فعــال بــودن حالــت 24 
ــا هــر تحریکــی در  ــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن سنســور همــواره فعــال و ب ســاعته ب
حالــت آالرم باشد)سنســور هــای چشــمی بایــد بــا فعــال و غیــر فعــال شــدن دســتگاه، 
آمــاده و غیــر آمــاده باشــند یعنــی بایــد حالــت 24 ســاعته در آن هــا غیــر فعــال باشــد و 
سنســور هایــی مثــل شکســته شــدن شیشــه یــا دتکتــور هــای دود و گاز بایــد همــواره 

فعــال و در حالــت 24 ســاعته باشــند(

مرحلــه بعــد حالــت دینــگ دانــگ تعییــن مــی شــود )وقتــی دســتگاه غیــر فعــال اســت و 
حالــت دینــگ دانــگ در زون فعــال اســت بــا تحریــک سنســور دســتگاه بــا یــک دینــگ 
ــورت 24  ــه ص ــی زون ب ــد داد . وقت ــش خواه ــور را نمای ــدن سنس ــک ش ــگ، تحری دان
ســاعته در حالــت دینــگ دانــگ تعریــف شــود، فعــال یــا غیــر فعــال شــدن آالرم دســتگاه 
تغییــری در عملکــرد زون نداشــته و زون در تمــام مــدت در حالــت دینــگ دانــگ خواهد 
بــود توجــه کنیــد کــه وقتــی زون در حالــت دینــگ دانــگ عمــل مــی کنــد آالرم دســتگاه 
ــط  ــگ فق ــگ دان ــت دین ــر در حال ــورد نظ ــال نخواهــد شــد و زون م ــک زون فع ــا تحری ب

جنبــه هشــدار در محــل نصــب دســتگاه را دارا مــی باشــد (

مرحلــه بعــد حالــت تاخیــری یــا فــوری تعییــن مــی گــردد در حالــت فــوری بعــد از فعــال 
ــت  ــا تحریــک سنســور دســتگاه تحریــک خواهــد شــد و در حال کــردن آالرم دســتگاه ب
ــد از  ــه بع ــر در مرحل ــزان تاخی ــن می ــود )تعیی ــن ش ــه تعیی ــر تاخیر 3 دقیق ــری اگ تاخی
انتخــاب حالــت تاخیــری اســت( هنــگام فعــال شــدن آالرم  دســتگاه، دســتگاه تــا پایــان 
ــال  ــد از فع ــی بع ــد داد )یعن ــش نخواه ــور واکن ــای سنس ــک ه ــه تحری ــر ب ــان تاخی زم
شــدن آالرم دســتگاه، زون مــورد نظــر در مــدت زمــان تاخیــر غیــر فعــال مــی باشــد(.



واز
ـیـ

بــ
ی 

نیت
 ام

ای
 ه

م
ست

سی

26

مرحلــه بعــد تعــداد تحریــک هــای زون بــرای فعــال شــدن دســتگاه تعییــن مــی شــود 
)تعــداد تحریــک بــه ایــن معنــا اســت کــه اگــر تعــداد 1 باشــد بــا یــک تحریــک سنســور، 
دســتگاه آالرم خواهــد داد و اگــر تعــداد تحریــک مثــا 3 باشــد بعــد از 3 تحریــک 
دســتگاه آالرم خواهــد داد ایــن قابلیــت بــرای کالیبــره کــردن خطــای سنســور هــا مــی 
باشــد بعــد از تعییــن تعــداد تحریــک اگــر تعــداد بیــش از یــک باشــد در مرحلــه بعــد 
مــی توانیــم بــازه زمانــی در حالــت تحریــک چنــد گانــه را نیــز تعییــن کنیــم ایــن بــازه 
زمانــی 1 تــا 39 ثانیــه مــی باشــد و تعــداد تعییــن شــده تحریــک هــا بایــد در ایــن بــازه 
زمانــی دریافــت شــود مثــا اگــر تعــداد تحریــک 3 باشــد و بــازه زمانــی 14 ثانیــه ، بایــد 
ــد و  ــتگاه آالرم بده ــا دس ــد ت ــک کن ــتگاه را تحری ــه دس ــار در 14 ثانی ــه ب ــور س سنس
همچنیــن مــی توانیــم بــازه زمانــی را فعــال نکنیــم در ایــن حالــت اگــر تعــداد تحریــک 
ســه باشــد دســتگاه بایــد ســه تحریــک دریافــت کنــد تــا آالرم بدهــد کــه ممکــن اســت 

ایــن تعــداد تحریــک طــی یــک زمــان طوالنــی باشــد( 
در مرحلــه بعــد قابلیــت هــای فعــال شــدن در بخــش هــای یــک و دو را تعییــن مــی کنیــم  
ــط در  ــن زون فق ــم شــود ای ــک تنظی ــه روی بخــش ی ــن گزین ــر ای ــال اگ ــوان مث ــه عن )ب
بخــش یــک عمــل خواهــد کــرد و اگــر دســتگاه در بخــش دو فعــال باشــد دســتگاه، هیــچ 
ــا اســتفاده از ایــن قابلیــت مــی توانیــم  ــه تحریــک ایــن زون نمــی دهــد. ب واکنشــی ب

دســتگاه دزدگیــر را بــرای دو محیــط مجــزا اســتفاده کنیــم (
ــن زون  ــق ای ــر از طری ــم )اگ ــی کنی ــن م ــدا را تعیی ــی ص ــت ب ــه حال ــد گزین ــه بع مرحل

ــد(. ــد ش ــش نخواه ــی پخ ــدار صوت ــچ هش ــود هی ــک ش ــتگاه تحری دس

آتــش ســوزی : توضیحــات ماننــد حالــت ســرقت مــی باشــد. فقــط در ابتــدا حالــت 
آتــش ســوزی انتخــاب شــود.

زورگیــری: در مرحلــه بعــد تعییــن مــی شــود کــه بعــد از چنــد تحریــک بلندگــو فعــال 
شــود. )بــه عنــوان مثــال اگــر تعــداد ایــن گزینــه 5 باشــد بعــد از فشــار پــدال حالــت 
اضطــراری یــا کلیــد مخفــی مختــص اعــان وضعیــت اضطــرای دســتگاه شــروع بــه آالرم 
بــدون صــدا )ارســال تمــاس بــرای مخاطبیــن از نــوع زورگیــری( مــی کنــد و بعــد از پنــج 
ــک  ــت تحری ــی در حال ــازه زمان ــه ب ــک باشــد گزین ــو بیــش از ی ــه بلندگ تحریــک چندگان
چنــد گانــه بصــورت خــودکار فعــال مــی شــود و حتمــا بایــد بــرای تحریــکات چنــد گانــه 
بلندگــو یــک بــازه زمانــی تعریــف شــود و تعــداد تحریــکات تعییــن شــده در بــازه زمانــی 

تعریــف شــده انجــام شــود. باقــی گزینــه هــا ماننــد حالــت ســرقت مــی باشــد.

چند مثال عملی از قابلیت های زون ها :
مثال اول ( اگر حالت 24 ساعته در یک زون به همراه قابلیت دینگ دانگ  فعال 
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شــود و بقیــه گزینــه هــا در حالــت اولیــه خــود باشــند : در ایــن حالــت در تمــام زمــان 
هــا زون بــه صــورت دینــگ دانــگ کار مــی کنــد.

ــدون  ــود و ب ــم ش ــدد 3 تنظی ــه روی ع ــد گان ــک چن ــت تحری ــر حال ــال دوم ( اگ مث
ــاز زمانــی و بقیــه گزینــه هــا در حالــت اولیــه خــود باشــند: در ایــن حالــت از  تعییــن ب
زمــان فعــال  شــدن دســتگاه تــا هــر وقتــی کــه دســتگاه غیــر فعــال شــود بایــد 3 بــار 
زون تحریــک شــود تــا آالرم فعــال شــود و فرقــی نمــی کنــد تحریــک چنــد وقــت یــک 

ــار انجــام شــود. ب

مثــال ســوم ( اگــر حالــت تحریــک چنــد گانــه روی عــدد 3 تنظیــم شــود و بــاز زمانــی 
روی 10 ثانیــه و بقیــه گزینــه هــا در حالــت اولیــه خــود باشــند : در ایــن حالــت بایــد 
حتمــا سنســور در بــازه کمتــر از 10 ثانیــه ســه بــار زون را تحریــک کنــد تــا آالرم 

دســتگاه فعــال شــود.

مثــال چهــارم ( اگــر حالــت زون روی حالــت زورگیــری باشــد و تحریــک چنــد گانــه 
بلندگــو عــدد 3 تنظیــم شــود و بــاز زمانــی روی 10 ثانیــه و بقیــه گزینــه هــا در حالــت 
اولیــه خــود باشــند : در ایــن حالــت اگــر کاربــر یــک بــار پــدال را فشــار دهــد دســتگاه 
شــروع بــه شــماره گیــری مــی کنــد و اگــر در یــک بــازه زمانــی ده ثانیــه دیگــر ســه بــار 
بــه صــورت متوالــی پــدال را فشــار دهــد بلندگــو هــا هــم شــروع بــه کار خواهنــد کــرد.

ــه  ــد گان ــک چن ــد و تحری ــری باش ــت زورگی ــت زون روی حال ــر حال ــم( اگ ــال پنج مث
بلندگــو عــدد 4 تنظیــم شــود و حالــت تحریــک چنــد گانــه روی عــدد 2 تنظیــم شــود و 
بــازه زمانــی روی 15 ثانیــه و بقیــه گزینــه هــا در حالــت اولیــه خــود باشــند : در ایــن 
حالــت اگــر کاربــر دو بــار پــدال را فشــار دهــد دســتگاه شــروع بــه شــماره گیــری مــی 
کنــد و اگــر در یــک بــازه زمانــی پانــزده ثانیــه چهــار بــار بــه صــورت متوالــی پــدال را 

فشــار دهــد بلندگــو هــا هــم شــروع بــه کار خواهنــد کــرد.

مثــال ششــم ( اگــر زونــی بــه حالــت زورگیــری باشــد و تعــداد تحریــک بــرای فعــال 
ــی و باقــی  ــازه زمان شــدن بلندگــو 3 باشــد و تاخیــر فعــال شــدن 1 دقیقــه و بــدون ب
ــدن آالرم  ــال ش ــه از فع ــک دقیق ــد از ی ــند : بع ــی باش ــه م ــدار اولی ــر مق ــر براب مقادی
ــری  ــماره گی ــه ش ــروع ب ــدا ش ــی ص ــورت ب ــه ص ــتگاه ب ــک دس ــک تحری ــا ی ــتگاه ب دس
ــر  ــک دیگ ــر دو تحری ــد و اگ ــرار دارن ــری ق ــت زورگی ــه در حال ــد ک ــی کن ــی م مخاطبین

ــال مــی شــود. ــز فع ــر نی دریافــت شــود بلندگــو و آژی
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مثــال هفتــم ( در صورتــی کــه زونــی در حالــت زورگیــری باشــد تحریــکات بلندگــو 
روی عــدد 6 و تحریــکات فعــال شــدن دســتگاه روی عــدد 2 و بــازه زمانــی 15 ثانیــه و 
باقــی مقادیــر دارای مقــدار اولیــه : در اینصــورت اگــر دو تحریــک در بــازه 15 ثانیــه 
ــار  ــا چه ــا اینج ــود و ت ــی ش ــال م ــری فع ــماره گی ــت ش ــه حال ــتگاه ب ــود دس ــت ش دریاف
تحریــک دیگــر بــرای فعــال شــدن بلندگــو نیــاز اســت البتــه چهــار تحریــک دیگــر نیــز 
ــا 6  ــر حتم ــورد نظ ــازه م ــذر از ب ــورت گ ــد و در ص ــه باش ــازه 15 ثانی ــن ب ــد در ای بای

ــرای تحریــک بلندگــو هــا بایــد در 15 ثانیــه داشــته باشــیم. تحریــک ب

جستجوی شماره زون های بی سیم
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < جستجو شماره زون

ــه  ــور ب ــان سنس ــم زم ــک ه ــد 5 و تحری ــتن کلی ــه داش ــور و نگ ــو مذک ــه من ــا ورود ب ب
ــود. ــی ش ــش داده م ــور نمای ــام سنس ــه و ن ــی شناس راحت

حذف زون های بی سیم
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < حذف

ــه شناســه و نامشــان و  ــا توجــه ب ــه منــو مذکــور میتوانیــم سنســور هــا را ب ــا ورود ب ب
ــام زون مــورد نظــر را از منــو  ــا بــه صــورت کلــی حــذف کنیــم . کافــی اســت ابتــدا ن ی
جســتجو نــام زون یافتــه و ســپس از گزینــه یــک زون خــاص آن را حــذف کنیــم یــا بــه 

طــور کلــی بــا گزینــه حــذف همــه ، تمــام سنســور هــا را بــا هــم حــذف کنیــم.

فعال و غیر فعال کردن زون های بی سیم
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < فعال وغیرفعال کردن

بــا ورود بــه منــو مذکــور میتوانیــم زون هــا را بــه صــورت موقــت فعــال یــا غیــر فعــال 
کنیــم.

فعال و غیر فعال کردن زون های بی سیم از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

)BH11 نام گذاری زون های بی سیم )ویژه مدل
بــرای نــام گــذاری بــه منــو ذیــل و گزینــه زون هــای بــی ســیم رفتــه و طبــق توضیحــات 

آمــوزش« نامگــذاری کاربــران«  عمــل کنیــم.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < نام گذاری

ورودی و خروجی ها
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نام گذاری زون های بی سیم از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

 
زون های سیمی

بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم تمــام سنســور هــای ســیمی )دتکتــور و چشــمی و 
... ( را بــه دســتگاه اضافــه کنیــم. 

وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < زون های سیمی
بــا اســتفاده از ایــن بخــش کافــی اســت زونــی را کــه قصــد اتصــال سنســور بــه آن را 

داریــم بــرای تنظیــم انتخــاب کنیــم.
بــا ورود بــه منــو زون ســیمی دلخــواه در مرحلــه اول زون را فعــال میکنیــم )زون هــای 
ســیمی بــه صــورت اولیــه تمامــا غیــر فعــال هســتند(  نحــوه تنظیــم ادامــه گزینــه هــا 
در قســمت »زون هــای بــی ســیم«  بــه طــور کامــل بیــان شــده اســت . تنهــا دو فــرق در 
تنظیــم زون هــای ســیمی بــا زون هــای بــی ســیم  اســت ایــن کــه در ابتــدا بایــد زون 
هــای ســیمی را فعــال کنیــم و حالــت ســخت افــزاری زون هــای ســیمی در مرحلــه ســوم 
بایــد تعییــن شــود کــه بــه صــورت عــادی وصــل باشــد)NO( یــا قطــع  )NC( کــه معمــوال 

سنســور هــا حالــت NO را بــرای کارکــرد صحیــح نیــاز دارنــد.
نکتــه : هــر زونــی کــه درتنظیمــات دســتگاه فعــال شــود در صــورت تحریــک روی صفحــه 
نمایشــگر نمایــش داده خواهــد شــد . ایــن قابلیــت بــرای آزمایــش زون هــا مــی توانــد 
کمــک کننــده باشــد .)P2  1 Z : بــه معنــی تحریــک زون ســیمی یــک مــی باشــد کــه در 

بخــش 2 تعریــف شــده اســت(
بــرای اتصــال تمــام سنســور هــای ســیمی )چشــمی ، دتکتــور دود و گاز ، سنســور 
ضربــه و ....( مــی توانیــم از ســیم بنــدی کــه در انتهــای ایــن بخــش نمایــش داده شــده 
ــی  ــت فن ــه جه ــی ب ــچ فرق ــیم" هی ــیم" و "دو س ــک س ــدی "ی ــیم بن ــم . س ــتفاده کنی اس
ندارنــد فقــط ســیم بنــدی بــا یــک ســیم باعــث صرفــه جویــی در مصــرف ســیم می شــود. 

بــرق تغذیــه تمــام سنســور هــا از خروجــی AUX مــدار تامیــن مــی شــود.
ــای  ــتگاه ه ــرای دس ــو ب ــور و بلندگ ــه سنس ــمی ، هرگون ــب چش ــورت نص ــه : در ص نکت
ســیم کارتــی حداقــل فاصلــه نصــب بــا دســتگاه دزدگیــر بایــد بیــش از یــک متــر باشــد 

)بــه علــت تاثیــر منفــی فرکانــس کاری بــاالی GSM بــر روی سنســور هــا(

فعال و غیر فعال کردن زون های سیمی
در منو "زون های سیمی" در اولین مرحله توضیح داده شده .
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اتصال با دوسیماتصال با یک سیم

راهنمای فیوزها

       فیوز برق خروجی                        فیوز باطری                   فیوز بلندگو و آژیر

SPK                             BAT                             AUX              

        1 الی 2 آمپر                                 4 آمپر                           2 الی 4 آمپر

  TEL       Z1        Z2        Z3         Z4      SIR      SPK      BAT     AUX

AUX

AUX

12 V  ALARM

+

AUX

12 V  ALARM

+

AUX

12 V  ALARM

+

AUX

12 V  ALARM

+

AUX

12 V  ALARM

+

AUX

12 V  ALARM

+
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فعال و غیر فعال کردن زون های سیمی از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

)BH11 نام گذاری زون های سیمی  )ویژه مدل
برای نام گذاری کافی است به منو زیر و گزینه زون های سیمی مراجه کرده و طبق 

توضیحات آموزش "نامگذاری کاربران"  عمل کنیم.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها< نام گذاری

ورودی و خروجی ها

نام گذاری زون های سیمی از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

ریموت کنترل
با استفاده از منو زیر میتوان 20 عدد از انواع ریموت کنترل های 315MHzرا به 

دستگاه اضافه کنیم.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < ریموت کنترل

ثبت ریموت کنترل
بــا اســتفاده از گزینــه ثبــت در منــو ریمــوت کنتــرل مــی توانیــم ریمــوت کنتــرل هــای 
ــد 5 را  ــت شــده و کلی ــه ثب ــم کافــی اســت وارد گزین ــت کنی ــد را در دســتگاه ثب جدی
ــت  ــد از دریاف ــم بع ــرل را بزنی ــوت کنت ــاز ریم ــل ب ــد قف ــه کلی ــم و در ادام ــه داری نگ
مشــخصات ریمــوت در مرحلــه بعــد یــک شناســه دو حرفــی بــه زبــان انگلیســی بــرای 
ریمــوت انتخــاب مــی کنیــم )صاحــب ریمــوت مصطفــی شــهبازی بنابرایــن شناســه برابــر 
مــی شــود MS(  کــه ضمــن تفکیــک ریمــوت هــا نســبت بــه هــم مــی توانــد نشــان دهنــد 

مالــک ریمــوت باشــد .

ثبت پیشرفته ریموت کنترل
ــوت  ــم ریم ــی توانی ــرل م ــوت کنت ــو ریم ــرفته در من ــت پیش ــه ثب ــتفاده از گزین ــا اس ب
کنتــرل هــای جدیــد را کــه بــرای ثبــت آن هــا در گزینــه ثبــت دچــار مشــکل شــده ایــم 
را ثبــت کنیــم. بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت هــر نــوع ریمــوت کنتــرل MHz 315 را مــی 
توانیــم در دســتگاه ثبــت کنیــم. کافــی اســت وارد گزینــه ثبــت پیشــرفته شــویم و در 

ابتــدا کلیــد قفــل بــاز ریمــوت )کل سیســتم غیــر فعــال( را در دســتگاه ثبــت کنیــم 
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ــم و  ــه داری ــد "ورود" را نگ ــد، کلی ــک کلی ــل ی ــت حداق ــا ثب ــم ب ــی توانی ــه م و در ادام
شناســه ریمــوت را انتخــاب کــرده و از ایــن گزینــه خــارج شــویم .)یعنــی مــی توانیــم 
یــک ریمــوت بــا قابلیــت تنهــا یــک کلیــد فعــال در دســتگاه ثبــت کنیــم( یــا تمــام مراحــل 

ثبــت را طــی کــرده و تمــام قابلیــت هــای یــک ریمــوت را ثبــت کنیــم.

تنظیم دسترسی ها ریموت کنترل
ــا اســتفاده از گزینــه تنظیــم دسترســی،  ریمــوت کنتــرل هــا را مــی توانیــم محــدود  ب
کنیــم مثــال یــک ریمــوت را کــه بــه طــور کامــل ثبــت شــده، در کنتــرل بخــش یــک یــا دو 
محــدود کنیــم. بنابرایــن اگــر ریمــوت کنتــرل در کنتــرل بخــش یــک محــدود شــود دیگــر 

در کنتــرل بخــش دو هیــچ نقشــی نخواهــد داشــت. 

جستجو نام )شناسه( ریموت کنترل
ــه  ــا را در حافظ ــرل ه ــوت کنت ــه ریم ــی توانیــم شناس ــه م ــن گزین ــتفاده از ای ــا اس ب

دســتگاه جســتجو کنیــم. 

حذف ریموت کنترل
بــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــم تمــام ریمــوت کنتــرل هــا را بــه صــورت کلــی یــا 

بــر اســاس شناســه حــذف کنیــم.

فعال و غیر فعال کردن ریموت کنترل
بــا اســتفاده از ایــن گزینــه مــی توانیــم تمــام ریمــوت کنتــرل هــا را بــه صــورت کلــی یــا 
بــر اســاس شناســه فعــال و غیــر فعــال کنیم.)غیــر فعــال شــدن یــک ریمــوت بــه ایــن 

معنــی اســت کــه آن ریمــوت در کنتــرل دســتگاه هیــچ نقشــی نخواهــد(

تنظیمات کلی ریموت کنترل
در ایــن قســمت مــی توانیــم ریمــوت هوشــمند را فعــال و غیــر فعــال کنیــم، در ایــن 
حالــت بــرای انجــام تمــام کارهایــی کــه از طریــق ریمــوت صــورت مــی گیــرد بایــد د بــار 

کلیــد هــای ریمــوت در یــک زمانبنــدی مناســب زده شــود.

نام گذاری ریموت کنترل از راه دور 
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.
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)BH11 نام گذاری ریموت کنترل )ویژه مدل
ــق  ــاب و طب ــرل را انتخ ــوت کنت ــه ریم ــه وگزین ــر رفت ــو زی ــه من ــذاری ب ــام گ ــرای ن ب

توضیحــات آمــوزش »نامگــذاری کاربــران« عمــل کنیــد.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها <نام گذاری ورودی

و خروجی ها

ثبت و تنظیمات ریموت کنترل از راه دور 
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

رله
بــا اســتفاده از منــو زیــر مــی توانیــم  چهــار عــدد رلــه را بــه دســتگاه اضافــه کــرده و 
 << RELAY >> تنظیــم کنیــم. محــل اتصــال کانکتــور رلــه بــر روی بــرد اصلــی دســتگاه بــا

نشــان داده شــده اســت.
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < رله

بــرای تنظیــم رلــه هــا کافــی اســت وارد گزینــه رلــه شــده و شــماره رلــه ای کــه قصــد 
تنظیــم آن را داریــم را وارد کنیــم. در ابتــدا بایــد رلــه را فعــال کنیــم.

ــه ای  ــرد لحظ ــال عملک ــم. )مث ــم کنی ــه را تنظی ــرد رل ــوه عملک ــد نح ــد بای ــه بع در مرحل
بــرای اســتفاده جهــت درب بــاز کــن(. در صورتــی کــه در ایــن مرحلــه حالــت دایمــی را 
انتخــاب کنیــم در مرحلــه بعــد مــی توانیــم تایمــر بــرای غیــر فعــال شــدن رلــه داشــته 
باشــیم )رلــه بــه دســتور کاربــر فعــال مــی شــود و بعــد از گذشــت تایمــر تعییــن شــده 
خامــوش مــی شــود( و یــا اینکــه تایمــر را اســتفاده نکنیــم و فرمــان فعــال و غیــر فعــال 
ــردن در  ــال ک ــت فع ــم قابلی ــی توانی ــدی م ــه بع ــم .در مرحل ــه بدهی ــه رل ــتی ب را دس
بخــش یــک یــا دو یــا .... را تنظیــم کنیــم )اگــر در حالــت بخــش دو تنظیــم شــود کاربرانی 
کــه دسترســی بــه بخــش دو را دارنــد مــی تواننــد رلــه را کنتــرل کننــد(. در مرحلــه بعد 
گزینــه کنتــرل رلــه از طریــق ریمــوت را تعییــن مــی کنیــم کــه مختــص رلــه شــماره یــک 
مــی باشــد )اگــر فعــال باشــد مــی توانیــم بــا کلیــد رلــه را فعــال و غیــر فعــال کنیــم( 
در مرحلــه بعــد قابلیــت ارتبــاط رلــه بــا زون هــا را مــی توانیــم فعــال کنیــم )در صــورت 
انتخــاب زون ســیمی یــک ، هنگامــی کــه دســتگاه فعــال اســت و یــا زون بنابــر تنظیمــات 
مســلح اســت، بــا تحریــک دســتگاه از طریــق زون مربوطــه رلــه مرتبــط شــده بــا زون نیــز 

بــا توجــه بــه تنظیمــات آن فعــال خواهــد شــد(
ــه هــا الزم اســت از منــو زیــر  نکتــه : بــرای ارســال پیامــک هــای گــزارش عملکــرد رل
بــرای فعــال کــردن هشــدار رلــه هــا اقــدام کنیــد . هشــدار رلــه یــک را مــی توانیــد 

جــدا گانــه فعــال و غیــر فعــال کنیــد.
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وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < هشدارها< تنظیمات کلی < گزینه چهارم وپنجم
ــه یــک زون متصــل شــود .  ــت کار لحظــه ای ب ــا حال ــه ب ــه : در صورتــی کــه یــک رل نکت
ــه نیــز یــک  ــه ایجــاد آالرم از آن زون شــود رل در صــورت هــر تحریکــی کــه منجــرب ب
بــار فعــال مــی شــود . و اگــر حالــت کاری رلــه دائمــی باشــد بــا تحریــک اول فعــال و بــا 

تحریــک دوم غیــر فعــال مــی شــود

فعال و غیر فعال کردن رله ها
با استفاده از منو زیر می توان رله ها را طبق تنظیمات فعال و غیر فعال کرد :

وارد کردن رمز < رله  فعال و غیر فعال
کافی است نام رله مورد نظر را انتخاب کنید تا فعال و غیر فعال شود .

فعال و غیر فعال کردن رله یک با ریموت کنترل در 
حالت ریموت هوشمند

در قســمت "فعــال و غیــر فعــال کــردن از طریــق ریمــوت کنترل)حالــت ریموت هوشــمند 
فعــال(" توضیــح داده شــده اســت. فعــال و غیــر فعــال کــردن رلــه هــا از راه دور

بــرای فعــال و غیــر فعــال کــردن رلــه گاهــا الزم اســت وضعیــت فعلــی رلــه را اســتعام 
کــرد کــه بــا اســتفاده از کــد دســتوری زیــر مــی تــوان وضعیــت رلــه را اســتعام کــرد :

C2nرمزC

 n : شماره رله از 1 تا 4
برای فعال و غیر فعال کردن رله ها نیز می توان از دستور زیر استفاده کرد :

Dnt رمز D
 n : 4 شماره رله از 1 تا             t :) 1(فعال   )غیرفعال کردن)0

)BH11 نام گذاری رله ها )ویژه مدل
بــرای نــام گــذاری کافــی اســت بــه منــو زیــر و گزینــه رلــه مراجــه کــرده و طبــق 

»نامگــذاری کاربــران«  عمــل کنیــد. توضیحــات آمــوزش 
وارد کردن رمز < تنظیمات اولیه < ورودی و خروجی ها < نام گذاریورودی و خروجی ها

نام گذاری رله ها از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود.

فعال و غیر فعال کردن )نرم افزاری ( رله ها از راه دور
به قسمت تنظیمات برنامه رجوع شود
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LCD TFT 65000 COLORS  1.8 INCHES)10.2 CM^168*128  2 PIXELS(

 RF SUB GHz آنتن / GSM 4 عدد زون  / 4 عدد رله / آنتن

315MHz

ترانس 2*16.2 ولت با جریان متناوب

220 متناوب با جریان 30 میلی آمپر در حالت بی باری

و حدود 60 میلی آمپر در حالت بار مجاز

در حالت بی باری 6 وات و در حالت حداکثر بار مجاز 13 وات

برق ورودی 220 الی 185 ولت متناوب

باطری اسیدی 1 الی 7 آمپر ساعت با ولتاژ 12 ولت مستقیم 

صفحه کلید دارای 16 کلید / کنترل و تنظیم از راه دور به وسیله پیامک / 
 کنترل از راه دور به وسیله تماس خط تلفن ثابت*

28*22 cm

صفحه نمایش

اتصاالت

فرکانس بی سیم

منبع تغذیه

جریان

توان

ولتاژ کاری

باطری

رابط کاربری

ابعاد

BH10:1700 g                          BH11:1800 gوزن

*در مدل BH10 به جهت داشتن تلفن کننده ی سیم کارتی، امکان کنترل   

  از راه دور با خط تلفن ثابت میسر نیست.

) BH10 - BH11 ( مشخصات فنی دستگاه بیواز

مشخصات فنی



واز
ـیـ

بــ
ی 

نیت
 ام

ای
 ه

م
ست

سی

36

شماره مخاطبنام مخاطبحافظه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

مشخصات نصاب

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس :

نام شرکت :

آدرس :



تاریــخ تولیــد تمــام دســتگاه هــا بــا توجــه بــه شــماره ســریال یکتــا هــر  	
دســتگاه در مرکــز ثبــت شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه از تاریــخ 

تولیــد، دســتگاه دارای دو ســال ضمانــت پــس از تولیــد مــی باشــد.
ضمانت نامه بدون مهر و امضا فروشنده فاقد اعتبار می باشد. 	
ریمــوت کنتــرل هــا، انــواع شکســتگی، آب گرفتگــی و نوســانات بــرق  	

شــامل ضمانــت نمــی باشــند.

 مدل دستگاه  شماره سریال دستگاه :

 تاریخ خرید : تاریخ نصب :

ضمانت نامه

BH10

BH11

                                                    مشخصات خریدار

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس :

آدرس کامل :

                                        مشخصات فروشنده نهایی 

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس :

آدرس کامل فروشگاه :

مهر فروشگاه و امضای فروشنده نهایی :


