SECURITY SYSTEM
SG7+

SG7+
MODEL: 705
راهنمای نصب و راه اندازی

ویژگیهای  SG7+در یك نگاه
دارای  5زون با قابلیت تعریف هر زون به  7حالت
دارای  4حافظه  Adminو  10حافظه  Contactبا قابلیت
ارسال  SMSفارسی و  Callبرای همه Contactها

SG7+

تماس با خط ثابت و سیم کارت
ثبت  99واقعه آخر به همراه زمان و تاریخ وقوع
 24ثانیه پیام قابل ضبط به صورت  1تا  4پیام مجزا
()Alarm - Fire - Tamper - Panic
ارسال  9گزارش مختلف برای Adminها
تعریف سطح دسترسی برای کاربران ریموتی

SG7+
MODEL: 705

تنظیمات متنوع برای رله گزینشی ()Option Relay
امکان بی صدا کردن آالرم و تک آژیر ()Chirp & Alarm Mute
قابلیت کنترل و تغییر برخی تنظیمات سیستم توسط Android App
امکان غیرفعال کردن موقت زون ،ریموت و سنسور بیسیم در سیستم

دوست گرامی؛
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ،لطفا قبل از نصب و راهاندازی سیستم ،دفترچه راهنمای نصب دستگاه را به
طور کامل مطالعه و برای استفادههای بعدی از آن به خوبی نگهداری نمایید.
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مقدمـه
صنایع الکترونیک سایلکس پس ازحدود دو سال تولید محصول  ،SG7بر آن شد تا نسل ارتقا یافتهتری از این
محصول با نام  SG7+معرفی نماید .بنیادیترین تغییر در محصول پیش رو Menuبندی بسیار یکنواخت و
قابل فهم و عملکرد بسیار سریع سیستم میباشد.
به عنوان مثال تعریف  Menuجدید  Alarm Contactکه دیگر نیازی به جداسازی مخاطبین  SMSو Call
در سیستم نمیباشد از جمله اين تغییرات است.
افزایش ضریب امنیت سیستم با امکان تعیین سطح دسترسی کاربران ریموتی سیستم ،اپلیکیشن جدید با
امنیت باال در دس��تورات ارسالی و رمزهای منحصر به فرد مدیران و ثبت تمامی وقایع به همراه زمان و تاریخ
آن از جمله ویژگیهای ديگر  SG7+می باشد.
بخش مهندس��ی صنایع الکترونیک س��ایلکس تالش بسیار نموده تا محصولی متمایز را خدمت شما دوست
گرامی ارایه نماید .بدیهی اس��ت این راه میس��ر نبود مگر با حمایت شما دوستان گرامی و این مسیر طوالنی
پیش رو نیز حمایت و یاری شما را میطلبد.

واژگان انگلیس��ی ک��ه در من��وی تنظیمات ای��ن محصول اس��تفاده گردیده به دلی��ل محدودیت فضای
نمای��ش و فراگیر ش��دن آن ،علی رغم برخی ایرادات دس��تور زبان انگلیس��ی آگاهانه انتخاب ش��ده اس��ت.
ثبت اطالعات در قسمت مربوطه (صفحه  28و  )29جهت بهرهمندی بهتر از سیستم ضروری است.
رمز مدیران ثبت شده در سیستم میتواند در صورت در دسترس بودن مورد سوء استفاده قرار گرفته و
امنیت سیستم را کاهش دهد.
همچنین از به كارگیری رمزهای با امنیت پایین مانند  123456خودداری و حتیالمقدور رمز ورود توسط خود
مدیران به سیستم معرفی گردد.
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قرار دادن  SIM CARDدر سیستم
اولی��ن و اساس��یترین نکته در م��ورد  SIM CARDغیرفعال ک��ردن رم��ز ( )Pin Code Disableآن
میباش��د.ابتدا  SIM CARDرا درون یک تلفن همراه قرار داده و  Pin Codeرا غیر فعال کنید .سپس
در صورت اعتباری بودن  SIM CARDآن را شارژ نمایید( .شارژ میتواند از طریق  SMSو صفحه کلید دستگاه
نیز صورت گیرد) سپس برق و باطری دستگاه را قطع نموده و  SIM CARDرا در محل مشخص شده روی بُرد
ً
مجددا راهاندازی نمایید.
(نصب شده روی درب) ،با توجه به جهت آن به صورت صحیح قرار داده و دستگاه را
عملیات شناسایی  SIM CARDبه شبکه  15ثانیه به طول میانجامد .در صورت وجود مشکل از طرف مخابرات
این زمان ممكن است تا  2دقیقه هم به طول انجامد .اما این عملیات تنها یکبار صورت خواهد گرفت (مگراینکه
دوباره برق و باتری دستگاه قطع شود).
قبل از انتخاب س��یم کارت توجه ش��ود در محل نصب سیستم (دقیقا محل نصب) کدامیک از اپراتورهای
تلفن همراه (ایرانسل یا همراه اول) شرایط بهتری از نظر سرویسدهی (پایداری شبکه و شدت سیگنال) دارد.
دستگاه  SG7+فقط اپراتورهای ایرانسل و همراه اول را پشتیبانی میکند.

معرفی كلیدهای ریموت
غیـرفعـال ()Disarm

		
قفل باز
		
قفل بسته

تمـام فعـال ()Arm-Away

		
عالمت بیصدا

نیمـه فعـال ()Arm-Stay

عالمت صندوق باز

رله گزینشی ()Option Relay

معرفی کلیدهای سیستم
کلید

جهت جستجو در منوی دستگاه (جهت باال) و همچنین پاک

C

کردن ( )Eraseاستفاده میشود.
کلید
کلید
کلید
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جهت جستجو در منـوی دستگاه (جهت پایین) میبـاشد.
BACK

ENTER
MENU

جهت بازگشت به منوهای قبلی یا خروج کامل از منو میباشد.
جهت تایید یا ورود به منوی اصلی میباشد.

SG7+
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معرفـی نمادهای صفحه نمایش سیستم ()LCD
سیمکارت یا شبکه در دسترس نیست ()No SIM Card or No GSM Network
سیستم نیمه فعال ()ARMSTAY
سیستم فعال ()ARMAWAY
سیستم غیر فعال ()DISARM
شارژ باطری کم ()Low Battry
شارژ باطری مناسب ()Full Battry
شدت سیگنال آنتن شبکه همراه ()GSM ANT Level
برق شبکه وصل ()Main power ON
آالرم فعال شد ()System Alarmed
آالرم غیر فعال ()No Alarm
دکمه  4ریموت جهت کنترل رله گزینشی ()Option Relay Remote Batton

مثـال 1

00:00:00
Zone: - - - - -

شبکه  GSMدر دسترس نیست یا سیم کارت
وجود ندارد
برق شبکه وصل
آالرم غیر فعال
وضعیت دستگاه غیر فعال

مثـال 2

00:00:00
Zone: - - - - -

آنتن دهی دستگاه مطلوب
برق دستگاه قطع و باطری ضعیف
آالرم دستگاه فعال
وضعیت دستگاه نیمه فعال
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Enter Password:
******

ورود به منوی تنظیمات ()Setup Menu

ً
صرفا از طریق وارد کردن رمز  Adminامكانپذیر میباش��د .البته تا زمانی که
از طریق ورود به منوی تنظیمات
 Adminبرای سیس��تم تعریف نش��ده باشد ،قفل صفحه کلید باز اس��ت و با فشار دادن كلید

ENTER
MENU

میتوان

وارد منو شد.

در صورت تعریف  ،Adminصفحه کلید پس از  60ثانیه قفل میشود (.)Keypad Locked

 .1تنظیمات تاریخ و ساعت ()Date / Time Setup
این منو جهت تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه میباشد.
با فش��ردن كلید

ENTER
MENU

وارد منو ش��ده و ب��ا كلید

C

SETUP MENU:
01.Date/Time
C

ENTER
MENU

یا

میتوانی��د  Dateیا  Timeرا انتخاب کرده و تنظیمات الزم را انجام
دهید و با فش��ردن مجدد كلید

ENTER
MENU

تنظیم��ات انجام داده را در

سیستم ذخیره کنید.
 1.1تنظیم تاریخ :Set Date

ب��ا ورود ب��ه این منو تاری��خ را بصورت شمس��ی وارد نموده و كلید
ENTER
MENU

را فشار دهید.

Date/Time Setup:
1.Set Date

 1.2تنظیم ساعت :Set Time

با ورود به این منو ساعت را به صورت  24ساعته وارد نموده و كلید
ENTER
MENU

را فشار دهید.

ساعت و تاریخ ،توسط  SMSنیز قابل تنظیم است.
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Date/Time Setup:
2.Set Time
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SETUP MENU:
02.Admin Setting

 .2تنظیمات مدیر سیستم ()Admin Setup
در  SG7+میتوان تا  4مدیر را برای مدیریت و کنترل سیستم انتخاب کرد.

C

ENTER
MENU

برای ارس��ال  SMSو تماس توس��ط سیستم به Adminها هنگام  ،Alarmنیازی به ذخیره Adminها در
منوی  Alarm Contactنیست.
 2.1تعریف و ویرایش مدیران (:)Add / Edit Admin

تعریف یک مدیر توسط این منو صورت میگیرد و برای ایجاد یک
 Adminجدید ،شماره موبایل  Adminمورد نظر به همراه یک رمز

Admin Setup:
1.Add/Edit Admin

 6رقمی الزامیست .برای ویرایش یک مدیر هم میتوانید از همین
منو اس��تفاده کرده و با وارد کردن شماره  Adminمورد نظر شماره
موبایل مربوطه را مشاهده کرده و با فشردن کلید

ENTER
MENU

تغییرات

الزم در ش��ماره موبایل یا رمز ورود را انجام دهید .در  SG7+منوی
تغییر رمز به همین منو انتقال یافته است.
برنامهریزی دستگاه به گونهایست که نمیتوانید برای Adminها رمز و شماره موبايل مشترک انتخاب کنید.
 Adminاول میتواند با رمز ورود مربوط به خود اطالعات مربوط به Adminهای دیگر را نیز ویرایش کند.
 2.2حذف مدیران (:)Delete Admin
اگر به هر دلیلی میخواهید  Adminمورد نظر را حذف کنید،

Admin Setup:
2.Delete Admin

وارد منوی  Delete Adminش��ده و با وارد کردن ش��ماره  Adminمورد نظر ( 1تا  )4و با فش��ار دادن كليد
ENTER
MENU

 ،ش��ماره موبای��ل  Adminرا مالحظه کرده و كلید

ENTER
MENU

را دوباره فش��ار دهید ت��ا بتوانید رمز ورود

 Adminرا هم وارد کنید ،اگر رمز ورود شما صحیح باشد سیستم با عبارت  Deletedموفقیت عملیات شما
را اعالم میکند.
 Adminاول میتوان��د ب��ا رمز ورود مربوط به خود اطالعات مربوط به Adminهای دیگر را نيز حذف کند.
اطالعات مدیران را در (جدول ثبت اطالعات مدیران ،صفحه  )28یادداشت و در صورت تغییر بازنویسی نمایید.
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 2.3گزارشات سیستم به مدیران (:)Reports
در این منو میتوان تعیین کرد که سیستم كدامیك از گزارشات خود

Admin Setup:
3.Reports
C

را به مدیر اول یا سایر مدیران ارسال نماید.
پس از انتخاب گزارش مورد نظر و فش��ردن كلید

ENTER
MENU

 ،بایستی

مدیران��ی كه مایلید گ��زارش مورد نظر را دریافت كنند مش��خص

ENTER
MENU

Report Title:
A1 A2x A3 A4

نمایید .حرف  Aبه همراه شمارههای  1تا  4مشخص کننده شمارههای Adminها است .با وارد کردن شماره
 Adminاز طریق صفحه کلید (اعداد  1تا  ،)4ارسال گزارش مورد نظر را برای  Adminمشخص شده فعال یا
غیرفعال میکنید و با فش��ردن كلید
اگر كلید

BACK

ENTER
MENU

و مشاهده عبارت  Successfulعملیات شما به پایان میرسد.

را فشار دهید عملیات لغو میگردد.

 2.3.1هشدار پیام (:)Alarm SMS
هن��گام وقوع آالرم SMS ،هش��دار خطر س��رقت ب��ه Adminها
ارسال میشود.

Report to Admin:
01.Alarm SMS

 2.3.2هشدار تماس (:)Alarm Call
هنگام وق��وع آالرم ،با Adminها تماس گرفته و پیام ضبط ش��ده
مرتبط با نوع زون تحریک شده را پخش مینماید.

Report to Admin:
02.Alarm Call

 2.3.3قطع برق/شارژباطری (:)Power/Bat
گزارش قطع و وصل برق ش��بکه و میزان ش��ارژ باطری ،هنگام قطع
بودن برق شبکه.

Report to Admin:
03.Power & Bat

 2.3.4گزارشات تغییر وضعیت توسط مدیر (:)Admin Cmnd
در صورت فعال و غیرفعال شدن ( )Arm/Disarmسیستم توسط
یکی از Adminها برای Adminهای دیگر  SMSارس��ال میشود.

Report to Admin:
04.Admin Cmnd

 2.3.5گزارشات تغییر وضعیت توسط ریموت (:)Remote Cmnd
در صورت فعال و غیرفعال شدن ( )Arm/Disarmسیستم توسط
یکی از ریموتها برای Adminها  SMSارسال میشود.
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Report to Admin:
05.Remote Cmnd
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 2.3.6میزان اعتبار سیم کارت (:)Sim Credit
می��زان اعتب��ار س��یمکارت ،ه��ر  15روز یکب��ار به مدی��ران گزارش

Report to Admin:
06.Sim Credit

داده میشود.
 2.3.7گزارشات تغییر تنظيمات سیستم (:)Setup Change
در صورت تغییر تنظیمات سیستم توسط یکی از مدیران ،این تغییر
به مدیران گزارش داده میشود.

Report to Admin:
07.Setup Change

 2.3.8گزارش تشخیص عملکرد نامعتبر (:)Bypass Detect
در صورتیک��ه عملکرد نامعتبری در سیس��تم رخ دهد( ،با توجه به
 Bypassبودن زون ،ریموت و سنس��ور بیسیم) مدیران از آن مطلع

Report to Admin:
08.Bypass Detect

خواهند ش��د .به عنوان مثال اگر با یک ریموت معتبر ولی غیرفعال
( )Bypassedسعی در فعال و یا غیرفعال کردن ()Arm/Disarm
سیستم شود ،این مورد گزارش خواهد شد.
 2.3.9کم شدن باطری سنسور بیسیم (:)WLS Low Bat
در صورت کم شدن باطری سنسورها ،برای مدیران  SMSارسال میشود.

Report to Admin:
09.Wls Low Bat

 2.3.10تمام گزارشها (:)All Reports
از طریق این منو میتوان ارسال تمامی گزارشات را برای همه مدیران
فعال یا غیر فعال نمود.
نماد (

Report to Admin:
10.All Reports

) در منوی  All Reportsبه معنای عدم تغییر در تنظیمات میباشد.

 .3تنظیمات مخاطبین آالرم ()Alarm Contact Setup
در این منو امكان مدیریت ش��ماره مخاطبینی كه سیستم هنگام وقوع
آالرم از طریق  SMSو یا تماس تلفنی آنها را مطلع مینماید وجود دارد.

SETUP MENU:
03.Alarm Contact
C

ENTER
MENU

در  SG7+برای ارسال  SMSو تماس  Alarmبه مخاطبین ،نیازی به ذخیره شماره مخاطبین در دو قسمت
جداگانه نمیباشد.
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 3.1نمایش شماره تلفن (:)View Phone Number
برای مش��اهده ش��مارههای ذخیره ش��ده از منوی View Phone

Alarm Contacts:
1.View Phone Num

 Numاس��تفاده کنید .هنگام مشاهده شمارهها ،میتوانید با فشار
كلید

ENTER
MENU

شماره بعدی را ببینید و با فشردن كلید

BACK

از منو

خارج شوید.
 3.2تعریف و ویرایش شماره تلفن (:)Add / Edit Phone
وارد منو ش��ده و شماره مخاطب را از طریق صفحه كلید و یا
مشخص نمایید .س��پس کلید

یا

ENTER
MENU

C

را فشار داده و بعد

Add/Edit 1-10:
Enter Number
C

ش��ماره موبایل یا تلفن مورد نظر را وارد نمایید .پس از فشردن كلید
ENTER
MENU

به عن��وان تایید ش��ماره ،وارد منوی  Select Actionش��ده

و با اس��تفاده از کلید  1و یا  2روی صفحه کلید میتوانید مش��خص

ENTER
MENU

Select Action:
[1]SMS [2]CALLx

كنی��د آالرم سیس��تم از طری��ق  ،SMSتم��اس و یا ه��ر دو طریق به
اط�لاع مخاطب برس��د .تایید این عملیات با فش��ردن كلید

ENTER
MENU

میباشد .در غیر این صورت شمارهای در سیستم ذخیره نخواهد شد.
 3.3حذف شماره تلفن (:)Delete Phone
اگر به هر دلیلی میخواهید شمارهای را پاک کنید ،وارد منو Delete
 Phoneشده و با انتخاب مخاطب مورد نظر و فشردن كلید

ENTER
MENU

Alarm Contacts:
3.Delete Phone

ش��ماره تلفن ذخیره ش��ده را پاک کنید .پایان این عملیات با نشان
دادن عبارت  Deletedاعالم میگردد.

برای حذف همه مخاطبین میتوانید با کلید

وارد گزینه  Delete Allشوید.

در  SG7+هنگام  Alarmو تماس با ش��مارههای مخاطبین ،اگر به هر دلیلی تماس با آنها ناموفق باش��د،
سیستم مجددا توسط سیم کارت با آنها تماس میگیرد ،در صورت ناموفق بودن این تماس ،تماس بعدی با آن
مخاطبین توسط خط ثابت خواهد بود.
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 .4تنظیمات شمارهگیری ()Dial setup
 4.1تعریف كد شهری (:)City Code

SETUP MENU:
04.Dial setting
C

ENTER
MENU

در صورت ثبت شمارههای غیر موبایلی در سیستم نیاز به کد شهری برای
تماس از طریق  SIM CARDمیباشد .لذا ابتدا کد شهری را که سیستم
در آن شهر نصب شده است را باید در قسمت  City Codeوارد نمایید.

Dial setting:
1.City Code

 4.2ترتیب شمارهگیری (:)Dial Sequence
در این منو ترتیب فرستاده شدن  ،SMSتماس با سیم کارت ( )GSMو
تماس با تلفن ثابت ( )Lineرا به شرح زیر برای دستگاه تعیین میگردد.

GSM->SMS

SMS->GSM

GSM->SMS->Line

Dial setting:
2.Dial Sequence
SMS->GSM->Line

انتخاب گزینههای  GSM -> SMSیا  SMS -> GSMبه معنی غیرفعال شدن تماس با خط ثابت میباشد.
هنگام اعالم خطر ،تماسها ( Callو  )SMSبا  Disarmشدن سیستم ،متوقف خواهد شد.
 4.3دسترسی به خط آزاد تلفن (:)Line Access
در صورت استفاده از خط داخلی (داخلی سیستمهای تلفنی سانترال)
در مکانهایی که خط مستقیم در اختیار نیست  ،شماره دسترسی به

Dial setting:
3.Line Access

خط آزاد در این قسمت وارد میگردد.
درصورتی که سیس��تم به ش��بکه س��انترال متصل نباش��د حتما باید مقدار این گزینه خالی ( ـ ـ ـ ) باش��د.
با نگه داشتن کلید

C

به مدت  2ثانیه ،این شماره پاک میشود.

 4.4تعریف كد كشوری (:)Country Code
اگر سيس��تم را در کش��وری خارج از ایران استفاده میکنید کد پیش
شماره آن کشور را باید درقسمت  Country Codeوارد کنید.
توجه داشته باشید پیش فرض این کد( +98 ،ایران) میباشد.

Dial setting:
4.Country Code
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SETUP MENU:
05.Zone

 .5تنظیمات زون ()Zone Setup
در  SG7+امکان استفاده از  5زون وجود دارد که وضعیت هر  5زون

C

ENTER
MENU

توسط مدیران قابل تغییر است.
زونها میتوانند به  7حالت  Away, Stay, Tamper, Fire, Entry، Panicو  Noneانتخاب گردند.
( Awayترک کردن) :از نوع زون های حفاظتی و فعال در حالت  ARMSTAYو ARMAWAY
( Stayماندن) :از نوع زونهای حفاظتی و فعال فقط در حالت ARMAWAY
( Tamperدستکاری یا اخالل) :جهت حفاظت از دستکاری یا اخالل در جعبه آالرم و سنسورها و فعال در
تمامی حاالت سهگانه وضعیت سیستم (.)ARMSTAY, ARMAWAY, DISARM
( Fireاعالم حریق) :جهت نصب سنسور دود و فعال در تمامی حاالت سهگانه وضعیت سیستم.
( Entryورود و خروج با تأخیر) :نوعی زون  Awayبوده که با تأخیر انجام میگیرد .در این حالت سیستم پس
از فعال شدن ( ARMSTAYیا  )ARMAWAYبا تأخیر (با توجه به منوی  )5.5به این زون توجه میکند.
( Panicاضطراری) :نوعی زون جهت اس��تفاده از پدال یا شاس��یهای اضطراری بوده که در تمامی حاالت
سهگانه وضعیت سیستم فعال است.
( Noneتعریف نشده) :در صورت انتخاب این وضعیت ،زون مورد نظر و غیرقابل استفاده میباشد ( باز بودن
زون در این وضعیت خللی در عملکرد سیستم ایجاد نمی کند).
توصیه میشود زون یا زونهای استفاده نشده درسیستم را به حالت ( Noneتعریف نشده) انتخاب نمایید.
حالت زونها به طور پیش فرض ( Awayتمام فعال) میباشد.
دراین نسخه زون  Entryغیرفعال میباشد.
 5.1مشاهده زونها (:)View Zone
مش��اهده وضعیت فعلی زونها توس��ط اين منو ص��ورت میگیرد.

Zone Setup:
1.View Zone

 5.2ويرايش زونها (:)Edit Zone
تغییر وضعیت  7گانهی زونها از طریق اين منو انجام میگیرد .ابتدا
شماره  Zoneمورد نظر را وارد کنید و سپس با فشار کلید
گزینه مورد نظر شوید و با کلید
نظر را انتخاب نموده و کلید
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C

ENTER
MENU

یا

ENTER
MENU

وارد

يكی از  7حالت مورد

را فشار دهید.

Zone Setup:
2.Edit Zone

راهنـمای نصـب دستگاه دزدگیر Silex SG7+

 5.3غیر فعال کردن موقت زونها (:)Bypass Zone
غیرفعال کردن زونها توسط اين منو انجام میگیرد .با وارد شدن به
اين منو ،ش��ماره زون مورد نظر را وارد نموده و سپس کلید
فش��ار دهید و با کلید

C

یا

ENTER
MENU

Zone Setup:
3.Bypass Zone

را

عبارت  Yesرا انتخاب کنید.

 5.4تنظیمات دینگ دانگ (:)Chime Setup

Zone Setup:
4.Chime Setup
C

 5.4.1زونی را که میخواهید حالت  Chimeروی آن فعال شود را از
گزینه  Related Zoneانتخاب کنید.

ENTER
MENU

Chime Setup :
1.Related Zone

فقط زونی که به حالت  Away, Stay, Entryاست ،میتواند به صورت  Chimeتعریف شود.
 5.4.2در منوی  Trig Modeبا توجه به زون  Chimeمورد استفاده،
میت��وان آن را به  3حالت  Open, Close, Open & Closeدرآورد.

Chime Setup :
2.Trig Mode

 :Openوقتی زون  Chimeباز میشود صدای دینگ دانگ بدهد.
 :CloseوقتیزونChimeبستهمیشودصدایدینگدانگبدهد.
 :Open & Closeوقتی زون  Chimeباز و بس��ته میش��ود
صدای دینگ دانگ بدهد.
 5.4.3فاصله زمانی بی��ن دو ( Triggتحريك) را برای زون Chime
میتوانید بر حسب ثانيه ،از طریق منوی  Halt Timeانتخاب کنید.

Chime Setup :
3.Halt Time

 5.4.4میزان صدای دینگ دانگ زون  Chimeرا از منوی Volume

Chime Setup :
4.Volume

 5.4.5ب��ه منظور غير فعال كردن حالت  Chimeبه صورت موقت،

Chime Setup :
5.Bypass

انتخاب کنید( .يكی از سه حالت )Low - Mid - High
میتوانيد از اين منو استفاده كنيد.
با فشردن همزمان دکمههای

و

ریموت هم میتوانید  Chimeرا فعال یا غیر فعال کنید.

 5.5تنظيم زمان فعال شدن زون تأخیری (:)Entry Time
این منو برای تنظیم زمان زون  Entryم یباشد .مقادیر این زون ،20 ، 10
 30و  45ثانیه م یباشد.

Zone Setup:
4.Entry Time
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 .6تنظیمات ريموت ()Remote Setup
ریموتهای  SG7+از ن��وع  Hoppingو با فرکانس  433MHzانتخاب

SETUP MENU:
06.Remote
C

ENTER
MENU

شدهاند ،که عالوه بر دور بردی مناسب دارای امنیت کد بسیار باال نیز میباشد.
از دیگر ویژگی های  SG7+امکان سطح دسترسی کاربران ریموتی به سیستم است .بدین ترتیب که عملکردهای
دکمهه��ای ریم��وت در هنگام تعریف ریموت به سیس��تم میتواند با توجه به حدود اختی��ارات آن کاربر ریموتی
محدود گردد .پیش فرض عملکرد دکمهها در ریموتهای همراه سیستم به صورت تمامی دکمهها فعال میباشد.
 6.1مشاهده ریموتهای موجود (:)View Remotes
در این منو میتوان وضعیت ریموتهای ذخیره شده را از نظر فعال یا
غیرفعال بودن ( )Active/Bypassو عملکرد کلیدهای آن مشاهده كرد.

Remote Setup:
1.View Remotes

 6.2اضافه کردن ریموت (:)Add Remote
پس از ورود به اين منو ،شماره ریموت را در قسمت چشمکزن وارد
ک��رده و کلید

ENTER
MENU

را فش��ار دهید .اگر قبال ریموتی با این ش��ماره

سریال در سیس��تم ذخیره شده باشد عبارت ( Already Addedقبال

Remote Setup:
2.Add Remote
C

ENTER
MENU

اضافه شده است) ظاهر میش��ود .در غیر این صورت عبارت Press
 Remote Keyظاهر میشود ،با فشار دادن یکی از كليدهای ریموت
عبارت  New Remoteروی صفحه نمایشگر ظاهر میشود .در ادامه
مطاب��ق تصوير روبرو ب��ا وارد کردن اعداد  1ت��ا  4از روی صفحه کلید

Add Remote: 1
1. 2. 3. 4.

دستگاه میتوانید كليدهای ریموت را فعال یا غیر فعال و بدین ترتیب
سطح دسترسی کاربران ریموتی سیستم را تعریف نمود.
این سیستم قابليت ذخيرهسازی  16عدد ریموت را دارد.
 6.3تغییر وضعیت عملکرد كليدها (:)Edit Remote
با اس��تفاده از اين منو میتوان حالت كليدهای ریموت را تغییر داده
و یا به طور کلی فعال یا غیرفعال كرد و بدین ترتیب سطح دسترسی
کاربران ریموتی سیستم را تغيير داد.
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Remote Setup:
3.Edit Remote
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 6.4پاک کردن ریموت (:)Delete Remote
پس از ورود به این منو ،ابتدا ش��ماره ریموت مورد نظر را در قس��مت
چشمکزن وارد کنید .با فشردن کلید

ENTER
MENU

Remote Setup:
4.Delete Remote

عبارت  Deletedظاهر

میشود که به معنی پاک شدن ریموت مورد نظر میباشد .برای حذف
کلیه ریموتهای ذخيره ش��ده هم میتوانید با كمك کلید
گزینه  ALLرا انتخاب کرده و سپس کلید

ENTER
MENU

C

یا

را فشار دهید.

 6.5غيرفعال كردن (:)Bypass
برای این منظور ،ش��ماره ریموت مورد نظر را در قس��مت چشمکزن
وارد کنید .با فش��ار کلید

ENTER
MENU

عبارت  OFFروی صفحه نمایش��گر

ظاهر میش��ود که با فشردن مجدد کلید
چشمکزن در میآید که با کلید

C

ENTER
MENU

یا

Remote Setup:
5.Bypass Remote

این کلمه به صورت
میتوانید این گزینه

را  ONیا  OFFکنید .اگر میخواهید همه ریموتهای ذخیره شده در
سیس��تم را به حالت  Bypassدر آورید گزینه  ALLرا انتخاب کنید.
در منوهای  6.4و  6.5با فشار دادن کلید

میتوانید وارد گزینه  ALLشوید.

ت (صفحه  )28یادداشت و در صورت تغییر بازنویسی نمایید.
اطالعات ریموتها را در جدول ثبت اطالعات ریمو 

 .7تنظیمات سنسور بيسيم ()Wireless Sensor Setup
سنسورهای بیسیم در نظر گرفته شده برای  SG7+بسیار متفاوتتر از
سنسورهای موجود در بازار میباشند .فرکانس این سنسورها 433MHz

SETUP MENU:
07.Wireless Sens
C

ENTER
MENU

بوده و کدهای ارسالی این سنسورها شبیه به ریموتهای سیستم میباشد .هر سنسور دارای کد مخصوص به خود
بوده و دیگر نیازی به جامپر تنظیمات درون سنسور جهت انتخاب زون نیست و انتخاب زون از طریق منوی تنظیمات
صورت می گیرد .از دیگر ویژگیهای این نوع سنسور اعالم کم بودن ولتاژ باطری با ذکر شماره سنسور به مدیران مشروط
بر فعال بودن گزینه گزارش کم شدن باطری بیسیم ( WLS Low Bat -مراجعه به بخش  2.3.9صفحه  )11میباشد.
 7.1مشاهده سنسورهای بيسيم موجود (:)View Sensors
تعداد سنس��ورهای بیسیم و اینکه چه تعداد سنسور بیسیم در زون

Wireless Sensor:
1.View Sensors

قرار دارد را میتوانید در اين منو مالحظه کنید.
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 7.2تعريف سنسور بيسيم جديد (:)Add Sensors
برای ذخیره کردن سنس��ور وارد اين منو ش��ده و با وارد کردن شماره
سنسور در قسمت چشمکزن و فشردن کلید

ENTER
MENU

Wireless Sensor:
2.Add Sensor

 ،زون مورد نظری

ً
مجددا
را که میخواهید سنسور را در آن ذخیره کنید انتخاب کرده و
کلید

ENTER
MENU

را فش��ار دهید .پس از رویت عب��ارت ،Trigg Sensor

سنس��ور جدید را روشن (تحریک) نموده و در حافظه ذخیره نمایید.
 7.3ويرايش سنسورهای بيسيم موجود (:)Edit Sensors
در اين منو ،برای تغيير وضعیت قرارگیری سنسور بیسیم در زون مورد
نظر ،با وارد کردن شماره سنسور مربوطه ،وضعیت آن و زونی که بر آن
ذخیره شده است را مشاهده كنيد .با استفاده از کلید
وضعیت سنس��ور را تغییر داده و س��پس کلید

یا

C

ENTER
MENU

Wireless Sensor:
3.Edit Sensor

را فشار دهید.

 7.4حذف سنسورهای بيسيم موجود (:)Delete Sensors
پس از ورود به اين منو ،با وارد کردن شماره سنسور مورد نظر و فشردن
كليد

ENTER
MENU

میتوان آن را از سیستم حذف کرد .اگر میخواهید همه

Wireless Sensor:
4.Delete Sensor

سنسورهای ذخیره ش��ده را حذف کنید ،گزینه  ALLرا انتخاب کنید.
میتوانید وارد گزینه  ALLشوید.

با فشار دادن کلید

 7.5غيرفعال كردن سنسور بيسيم (:)Bypass Sensors
وارد اين منو شده و شماره سنسور مورد نظر را وارد کنید .با فشردن
کلید

ENTER
MENU

عبارت  OFFروی صفحه نمایش��گر ظاهر میشود که با

فش��ار مجدد کلید
که با کلید

C

ENTER
MENU

این کلمه به صورت چشمکزن در میآید

یا

میتوانید این گزینه را  ONیا  OFFکنید.

برای غیر فعال کردن ( )Bypassهمه سنسورها میتوانید با کلید

شوید یا اینکه با کمک کلید

Wireless Sensor:
5.Bypass Sensor

C

یا

این گزینه را انتخاب کنید.

به طور مستقیم وارد گزینه ALL

اطالعات سنس��ورهای بیس��یم را در (جدول ثبت اطالعات سنسورهای بیس��یم صفحه  )29یادداشت و در

صورت تغییر بازنویسی نمایید.
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SETUP MENU:
08.Option Relay

 .8مديريت رله گزینشی ()Option Relay
ای��ن من��و برای تنظيم رله گزینش��ی بود و با فش��ردن دکمه

ریموت

C

میت��وان از اي��ن رل��ه ب��رای كنت��رل درب ،الم��پ و ...اس��تفاده نم��ود.

ENTER
MENU

خروجی این رله به صورت کنتاکت  NOو  COMو فاقد ولتاژ ( )Free Voltageمیباش��د .توصیه میش��ود

برای افزایش ضریب ایمنی ،از این رله برای راهاندازی سیستمهایی با جریان مصرفی کمتر از  5آمپر استفاده شود و

برای کاربری با توان باالتر از این رله جهت راهاندازی رله با توان باالتر (رله قدرت) بهره برد.
 8.1مشاهده وضعیت رله (:)View Relay

Option Relay:
1.View Relay

وضعيت فعلی رله گزینشی در اين منو نمايش داده میشود.
 8.2تغيير وضعیت رله (:)Edit Relay
برای تغییر وضعیت این رله ،وارد منوی Edit Relayشده و یکی از 4
گزینه زیر را انتخاب کنید:

Option Relay:
2.Edit Relay

 :Disableحالت غیر فعال.
 :ON-OFFبا هر بار ارس��ال فرمان خاموش و روش��ن تا دس��تور
بعدی به همان حالت باقی می ماند.
 :Pulseبا هر بار ارس��ال فرمان ،رله بصورت لحظهای روش��ن
و خاموش میش��ود .با اس��تفاده از کلید

C

یا

زمانی هر  Pulseرا بر حس��ب ثانیه انتخاب نموده و کلید

فاصله

Sec

Set Width:
Pulse: 0.20

ENTER
MENU

را فشار دهید.
 :Timerب��ا انتخ��اب این حال��ت ،با هر بار ارس��ال فرمان رله
روش��ن شده و پس از طی ش��دن زمان مشخص شده در این منو

Set Time: 0-48h
Timer: 00:00:00

خاموش میشود.
وضعیت اولیه این رله ( ،Pulseلحظهای) با زمان  0.6ثانیه می باشد.
در حالت تایمر ،با فرمان مجدد در صورت روشن بودن رله قبل از پایان زمان عملکرد میتوان آن را خاموش نمود.
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 8.3زمان تاخیر تحریک رله (:)Trigger Delay
این منو به ش��ما این ام��کان را میدهد که در ص��ورت کنترل رله

Option Relay:
3.Trigger Delay

گزینش��ی با ریموت ( ش��امل کنترل یا  SMSیا  APPنمیش��ود).
می��زان مکث ب��ر روی دکمه ریم��وت (نماد صندوق ب��از ) را تغییر
دهید .با ورود به این منو زمان مکث را میتوان از میان سه گزینه

()Long Push, Norm Push, Short Push
انتخاب نمود .توصیه میش��ود در صورت استفاده از این رله جهت
راه اندازی سیس��تمهایی با حساس��یت باال وضعیت این رله را در
حالت  Long Pushقرار دهید.

SETUP MENU:
09.Alarm

 .9تنظیمات آالرم ()Alarm
 9.1مدت زمان آالرم (:)Alarm Time

C

هرگاه سیستم تحریک شود و اقدام به پخش آالرم نماید ،مدت زمان
پخش آالرم بر اساس مقدار تعیین شده در منو خواهد بود.

ENTER
MENU

Alarm Setup:
1.Alarm Time

به طور پیش فرض این زمان آالرم  3دقیقه تنظیم شده است.
با انتخاب گزینه  Muteمیتوان صدای آالرم دس��تگاه را غیرفعال نمود (تک آژیرها ( )Chirpفعال است).

در این حالت ارسال  SMSو تماس در هنگام خطر فعال میباشد.
 9.2تنظیمات تک آژیر (:)Chirp Setting

در ای��ن منو میتوانید  Chirpدس��تگاه را برای هر ک��دام از حالتهای

 Arm Away- Arm Stay - Disarmو Reminder

Alarm Setup:
2.Chirp Setting

(یادآوری آالرم) بهصورت مجزا تنظیم کنید .پس از انتخاب هر کدام از
حالتهای فوق با فش��ردن کلید

ENTER
MENU

دو گزینه نمایان خواهد شد.

 :Reminder Chirpهنگامی که آالرم سیس��تم فعال ش��ود  ،اما توس��ط ریم��وت SMS ،یا  Appعملیات
شماره گیری یا آالرم متوقف نشود ،به هنگام غیر فعال کردن ( ) Disarmمجدد سیستم به جای شنیدن چیرپ
( Disaramدو تک آژیر) صدای (سه تک آژیر) را می شنویم .
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 9.2.1انتخاب نوع پخش تک آژیر (:)Mode
در این منو میتوانید نحوه پخش صدای تک آژیر (  )Chirpراتعیین نمود.

Arm Away Chirp:
1.Mode

Siren - Siren+Speaker - Panel Speaker
Off - All
 9.2.2تنظیم میزان صدای تک آژیر (:)Volume
با اس��تفاده از این من��و میتوانید میزان ص��دای  Chirpرا تنظیم
کنی��د .برای این منظ��ور  3حال��ت  Mid-High-Lowدر نظر

Arm Away Chirp:
2.Volume

گرفته شده است.
 9.3تاخیر زمان پخش آالرم (:)Alarm Delay
تأخیر برای پخش صدا از بلندگو نسبت به آژیر در هنگام آالرم توسط
این منو تنظیم میگردد .این مقادیر تأخیر ( 15-10-6-3ثانیه) بوده و

Alarm Setup:
3.SP Alarm Delay

پیش فرض آن  Offمیباشد.

 .10تنظیمات پیامهای صوتی سیستم ()Message Setup
برای مدیریت پیامهای صوتی ضبط شدهای که سیستم هنگام خطر در

SETUP MENU:
10.Message
C

ENTER
MENU

تماس تلفنی پخش خواهد کرد از این منو استفاده میشود.
 10.1پخش پیامها (:)Play
برای ش��نیدن پیامهای ذخیره ش��ده از این گزینه اس��تفاده میشود.

Message Setup:
1.Play

 10.2ضبط پیامها (:)Record

ب��رای ضبط پی��ام ،یک��ی از گزینهه��ای Alarm - Fire -
 Tamper - Panicرا (ب��ا توجه به انتخاب س��اختار حافظه

Message Setup:
2.Record

پیامه��ا  -Format Memory -منوی  )10.4انتخـاب نموده و کلید
ENTER
MENU

را فشار دهید .سپس با توجه به زمان نشان داده شده ضبط

پیام را آغاز نمایید.
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 10.3حذف پیامها موجود (:)Erase
برای حذف صدای ضبط شده ،ابتدا گزینه مورد نظر را انتخاب نموده و
کلید

ENTER
MENU

Message Setup:
3.Erase

را فشار دهید.

 10.4تنظیم حالتهای ضبط (:)Format Memory
از طریق این منو میتوانید زمانبندی حافظه دستگاه را مدیریت نمایید.

Message Setup:
4.Format Memory

) :1 x MSG.24Sec(Alarmامکان ضبط فقط برای آالرم ،به مدت  24ثانیه
) :2 x MSG.12-12 Sec(Alarm& Fireامکان ضبط برای آالرم و حریق ،هر کدام به مدت  12ثانیه
) :3 x MSG.9 - 9 - 6Sec(Alarm - Fire&Tamperامکان ضبط برای آالرم ،حریق و زون  24ساعته
) :4 x MSG.8 - 8 - 4 - 4Sec(Alarm - Fire - Tamper&Panicامکان ضبط برای تمامی آالرمها

 .11آزمایش عملکرد سیستم ()System Test
یک��ی دیگر از ویژگیهای  SG7+وجود من��وی کاملتری جهت آزمایش
عملکرد بخشهای مختلف سیستم میباشد .
 11.1آزمایش ارسال و دریافت پیامک ()SMS Test

SETUP MENU:
11.System Test
C

ENTER
MENU

System Test:
1.SMS Test

 11.2آزمایش تماس از طریق سیمکارت ()GSM Call Test

System Test:
2.GSM Call Test

 11.3آزمایش تماس از طریق خط ثابت ()Line Call Test

System Test:
3.Line Call Test

 11.4آزمایش تماس عملکرد ریموتها ()Remote Test
با فش��ردن هر یک از دکمههای ریموت (س��ازگار ب��ا  ،)SG7+فعال یا
غیر فعال بودن آن دکمه به همراه ش��ماره سریال ریموت ،روی صفحه

System Test:
4.Remote Test

نمایش نشان داده خواهد شد.
 11.5آزمایش عملکرد بلندگو و آژیر ( )Siren+SPTest
در این تست صدای تک آژیر از بلندگو و آژیر به طور همزمان پخش
خواهد شد.
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System Test:
5.Siren-SP Test
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 11.6آزمایش رله گزینشی ()Relay Test
تس��ت رله گزینش��ی با فرمان لحظه ای ( 0.3ثانیه) توسط این منو

System Test:
6.Relay Test

انجام میشود.
 11.7آزمایش باتری ()Battery Test
این منو جهت تس��ت طول عمر باطری میباشد (در این نسخه غیر
فعال میباشد).

System Test:
7.Battery Test

 11.8آزمایش سنسور بیسیم ()WLS Test
ای��ن منو جهت نمایش س��ریال ،وضعی��ت ولتاژ باط��ری ،فعال یا
غیرفعال بودن سنسورهای بیسیم سازگار با  SG7+میباشد.

System Test:
8.WLS Test

 11.9آزمایش زونها ()Zone Test
در این تس��ت میتوانید با تحریک ه��ر زون ،عملکرد صحیح آن را
روی صفحه نمایش مالحظه کرده و سیستم صحت این عملکرد را

System Test:
9.Zone Test

با پخش یک  Bipاز بلندگوی داخلی دس��تگاه ()Panel Speaker
تأیید مینماید.
تا زمانی که در منوی تست هستیم دستگاه عملکردی ندارد.

 .12تنظیمات مربوط به سیمکارت ()GSM Setup
 12.1مشاهده اعتبار سیمکارت (:)SIM CARD Credit
با وارد شدن به این منو میتوانید از میزان اعتبار سیم کارتی که داخل
دستگاه میباشد اطالع پیدا کنید.

SETUP MENU:
12.GSM Setting
C

ENTER
MENU

GSM Setup:
1.SIMCARD Credit

 12.2شارژ اعتبار سیمکارت (:)SIM CARD Charge
از طریق این منو با وارد کردن ش��ماره رمز ش��ارژ میتوانید سیمکارت
نصب شده روی دستگاه را شارژ کنید.

GSM Setup:
2.SIMCARD Charge
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 12.3مدیریت فرمول موجودی اعتبار سیمکارت (:)Check Formula
 :Autoدر ای��ن حالت فرمول  USSDمیزان اعتبار س��یمکارت با

GSM Setup:
3.Check Formula

توجه به اپراتور س��یمکارت ،بصورت اتوماتیک نمایش داده میشود.
 :Customچنانچه فرمول نمایش اعتبار برای اپراتور ش��ما با
مقدار اتوماتیک متفاوت اس��ت ،میتوانید فرمول  USSDجدید
را وارد کنید.
 12.4مدیریت فرمول شارژ اعتبار سیمکارت (:)Charge Formulu
 :Autoدر این حالت فرمول  USSDشارژ اعتبار سیمکارت با توجه

GSM Setup:
4.Charge Formula

به اپراتور سیمکارت ،بصورت اتوماتیک نمایش داده میشود.
 :Customچنانچ��ه فرمول ش��ارژ اعتبار برای اپراتور ش��ما با
مقدار اتوماتیک متفاوت اس��ت ،میتوانید فرمول  USSDجدید
را وارد کنید.
 12.5اجرای دستی کد :)Run USSD Code( USSD
ب��رای اجرای یک کد  USSDبه صورت دس��تی از طریق صفحه کلید
دستگاه ،میتوانید از این منو استفاده کنید.

GSM Setup:
5.Run USSD Code

دستورات چک کردن موجودی اعتبار و شارژ اعتبار سیم کارت در قسمت  Autoپس از قرار گرفتن سیم کارت
سالم (قفل نبوده و در شبکه ثبت قانونی شده باشد) بصورت خودکار شناسایی و ثبت میگردند.
در صورت نبود س��یم کارت یا مش��کل دار بودن آن ،در هنگام ورود به منوی  12.1یا  12.2و درخواست میزان
اعتبار یا شارژ اعتبار سیم کارت پیام ! GSM Errorمشاهده میگردد.

 .13بازگشت به تنظيمات اوليه ()Master Reset
با داش��تن رمز هرکدام از Adminها میتوانید وارد این منو ش��ده و با نگه
داش��تن کلید

ENTER
MENU

به مدت  5ثانیه ،کلیه تنظیمات و اطالعات ذخیره

شده در سیستم را پاک کنید و تنظیمات سیستم را به حالت اولیه برگردانید.
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SETUP MENU:
13.Master Reset
C

ENTER
MENU

راهنـمای نصـب دستگاه دزدگیر Silex SG7+

در صورتیکه تمامی Adminها رمز خود را فراموش کرده باش��ند ورود به منوی تنظیمات غیر ممکن بوده و
سیستم باید به یکی از دو روش زیر  Resetشود.
 .1پاک شدن اطالعات ادمین ها از سیستم (توسط کلید
 .2پاک شدن کلیه اطالعات ذخیره شده در سیستم (توسط کلید

)
ENTER
MENU

)

برای این منظور برق ( )ACو باطری را از دستگاه جدا کنید و کلید

یا

ENTER
MENU

را با توجه به نوع  Resetمورد

نظر نگه دارید ،س��پس  Powerدس��تگاه را وصل کنید و سیستم را  Resetنمایید( .تا پایان این عملیات و نمایش
 Successfullباید کلید

یا

ENTER
MENU

نگه داشته شود).

 .14اطالعات سیستم ()System Info
این منو به ش��ما کمک میکند که مش��خصات سیس��تم را روی صفحه

SETUP MENU:
14.System Info
C

ENTER
MENU

نمایشگر مشاهده کنید.
 14.1مشاهده مشخصات دستگاه (:)About Device
با فشار دادن کلید

ENTER
MENU

مشخصات زیر نمایش داده میشود:

SILEX SG7+
Model: XXX-XX
Hardware:X.X
Software:XX
IMEI:XXXXXXXXXXXXXXX
GSM:XXXXXXXXXXXX

System Info:
1.About Device

با ارسال *80 #( SMSرمز مدیر*) میتوانید مشخصات دستگاه را روی گوشی خود مالحظه کنید.
 14.2درخواست پشتیبانی (:)Request Support
چنانچه نیاز به پشتیبانی از نصاب یا تکنسین داشتید ،با استفاده
از این منو و وارد کردن ش��ماره همراه تکنسین مربوطه ،تنظيمات

System Info:
2.Req. Support

دستگاه شما از طریق  SMSارسال خواهد شد.
(در اين نس�خه غیر فعال میباش�د)
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> < Event Logs
Use
Keys

نمایش وقایع سیستم ()System Event Logs
با نگه داش��تن کلید

C

از روی صفحه کلید دس��تگاه میتوانید 99

ENTER
MENU

واقعه آخر ثبت ش��ده در حافظه سیس��تم را به همراه تاریخ و زمان آن،
روی صفحه نمایشگر مالحظه کنید.

معرفـی نمـادهای LOG
تغییر در تنظیمات سیستم ()Setup Change
رله گزینشی غیر فعال ()Option Relay OFF
رله گزینشی فعال شد ()Option Relay ON
رله گزینشی فعال شد ()Option Relay Trigged Pulse

راهنمای نصب دستگاه بر روی ديوار

4/5 Cm

SG7+

13 Cm

16 Cm
6 Cm
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نقشـه سيـمبندی

SP
SIREN
BAT
AUX
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

NO

Option Relay

Com

Tel in
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Motion or Smoke
Detector, Panic,
Pedal, ...

Motion or Smoke
Detector, Panic,
Pedal, ...

Motion or Smoke
Detector, Panic,
Pedal, ...

Motion or Smoke
Detector, Panic,
Pedal, ...

Motion or Smoke
Detector, Panic,
Pedal, ...

PANIC

PANIC

PANIC

PANIC

PANIC
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جدول ثبت اطالعات مدیران
شماره مدير

Admin No

نام مدير

شماره همراه

Admin name

Admin#1
Admin#2
Admin#3
Admin#4

جدول ثبت نام کاربران بر مبنای شماره سریال ریموتها
شماره سریال ریموت
Remote No.

نام و اطالعات تماس کـاربر
User Name & Contact Info

Remote #1
Remote #2
Remote #3
Remote #4
Remote #5
Remote #6
Remote #7
Remote #8
Remote #9
Remote #10
Remote #11
Remote #12
Remote #13
Remote #14
Remote #15
Remote #16
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جدول ثبت مکان سنسورهای بیسیم بر مبنای شماره سریال سنسورها
شماره سریال سنسور بیسیم

شماره زون

(W ireless Sensor No.)
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مکان نصب سنسور بیسیم

(Zone No.)

)Wireless Sensor Location(

WL#1

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#2

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#3

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#4

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#5

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#6

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#7

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#8

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#9

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#10

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#11

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#12

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#13

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#14

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#15

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

WL#16

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Silex SG7+ SECURITY SYSTEM

راهنمای سریع کنترل سیستم از طریق ارسال SMS
( SMS Textsمتن پیامک)

 * 1 #رمز مدير *

فعال

 * 2 #رمز مدير *

نیمه فعال

 * 3 #رمز مدير *

غیرفعال

 * 4 #رمز مدير *

قطع شمارهگیری

Stop Dialing

 * 5 #رمز مدير *

قطع آژیر

Stop Alarm

 * 45 #رمز مدير *
 #رمز جدید  #رمز جدید  * 20 #رمز مدير *
 * 60 #رمز مدير *
رمز شارژ  * 61 #رمز مدير *
 * 11 #رمز مدير *

رله روشــن

 * 10 #رمز مدير *

رله خاموش

 * 11 #رمز مدير *

رله روشــن

 * 10 #رمز مدير *

رله خاموش

قطع آژیر و شمارهگیری
تغییر رمز
كنترل میزان اعتبار سیمكارت
شارژ سیمكارت

روشن و خاموش كردن رله خروجی

كنترل حالت تایمر رله خروجی

 * 11 #رمز مدير *

كنترل حالت لحظهای رله خروجی

 * 80 #رمز مدير *

دریافت مشخصات سیستم

 * 85 # YY/MM/DD * HH:MM #رمز مدير *
 * 50 #رمز مدير *
30

( Commandsدستورالعمل)

بروزرسانی ساعت و تاریخ سیستم
دریافت اطالعات آخرین وضعیت سیستم

Arm Away
Arm Stay
Disarm

Stop Dialing & Alarm
Change Password
Ask SIMCARD Credit
SIMCARD Charge

Option Relay ON/OFF

Option Relay Timer

Option Relay Pulse
Get System Info
Update Date/Time
Update

ضمانتنامه
مشخصات دستگاه

مشخصات خريدار
نام و نام خانوادگی:
استان:

شهرستان:

نشانی:
تلفن ثابت:

همراه:

پست الكترونيكی:

مشخصات فروشنده نهايی
نام و نام خانوادگی:
استان:

شهرستان:

نشانی:
تلفن ثابت:

همراه:

مهر و امضاء فروشنده نهايی:

تاريخ خريد:

تاريخ نصب:

ضمانت نامه بدون مهر و امضاء فروشنده فاقد اعتبار میباشد.
مدت اعتبار ضمانت دستگاه حداكثر دو سال از تاريخ خريد آن میباشد.

SG7+
MODEL: 705
راهنمای نصب و راه اندازی

اطالعات تماس نصاب

