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 ویرایش شده توسط مجموعه نگهبان سیستم

 



 قابلیت ها:

 

 سهولت کار با دستگاه و انجام تنظیمات. 

  و دانلود اپلیکیشن هوشمندامکان کنترل دستگاه توسط گوشی های 

  سنسور با سیم به دستگاه 2سنسور بی سیم و  97امکان اتصال. 

  شماره تماس جهت اعالم هشدار از طریق تماس تلفنی 6امکان تعریف. 

 امکان برقرای ارتباط دو طرفه با دستگاه. 

  بطور خودکار دستگاه شدنبرنامه زمانی جهت فعال و غیر فعال  3امکان تعریف. 

 ساعت8با قابلیت پشتیبانی تا  ی باطری پشتیبان داخلی هنگام قطع برقدارا. 

 امکان شنود اصوات محیط. 

  امکان فعال یا غیر فعال کردن، شنود و ارتباط دو طرفه با دستگاه از راه دور)تماس تلفنی و یا استفاده از

 .اپلیکیشن(

  دارای آژیر های بی سیمoutdoor , indoor. 

  جهت استفاده بدون ریموت از دستگاهامکان اتصال کلید خوان بیسیم به دستگاه. 

  دارای سنسورهای حرکتی ، درب و پنجره ، دود ، آب ، گاز ، درجه حرارت ، آژیر داخلی ، آژیر خارجی ، پنل

 تی)همه سنسور ها بی سیم می باشد(.تنظیمات دس
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 پنل دستگاه دزدگیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جک اتصال آداپتور ⑧

)جهت بروزرسانی سیستم توسط رابط دستگاه ⑨

 نصاب کاربرد دارد(

 صفحه نمایش ①

 دکمه تنظیمات ②

 دکمه کمک اضطراری ③

 

 

① 

② ③ 

⑥ 
⑤ 

④ 

a 

⑨ 

⑧ 

b 

⑦ 

 4واحد-3پالک-خ باغبان-روبروی شرکت زمزم-بین شادمان و یادگارامام-خ آزادی-نشانی : تهران

 ir.negahbansystem.www 



aکردن باتری ( دکمه خاموش / روشن 

b) اتصاالت با سیم 

 SP+/SP- :محل اتصال بلندگو 

Z1/ Z2 محل اتصال سنسورهای با سیم : 

GND سیم زمین : 

 چراغ آالرم ④

 چراغ فعال بودن دستگاه ⑤

 سیگنال سیمکارت ⑥

 محل قرار دادن سیمکارت ⑦

 

 

 

 ت با سیم پشت دستگاهشرح اتصاال

 

 

SP  جهت اتصال آژیر با سیم ) لطفا هنگام اتصال به رنگ سیم توجه نمایید. سیم قرمز رنگ به :SP+  و سیم سیاه

 وصل گردد. -SPرنگ به 

 شناخته خواهد شد. 98: جهت اتصال سنسور با سیم اول که در دستگاه بعنوان سنسور 1

 شناخته خواهد شد. 99: جهت اتصال سنسور با سیم دوم که در دستگاه بعنوان سنسور 2

 

 به محض اتصال سنسور های با سیم دستگاه بطور خودکار شناخته و احتیاجی به تنظیمات دیگر ندارد. توجه:

 

 ریموت کنترل دستگاه
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 جهت فعال نمودن دستگاه                            جهت غیر فعال نمودن دستگاه                      

 )بعد از فشرده شدن این دکمه دستگاه                   )بعد از فشرده شدن این دکمه دستگاه                                 

 را پخش میکند( system armپیغام                 را پخش میکند( system disarmپیغام             

 

 

 

 

 جهت فعال نمودن سنسور های مشخص                                        جهت اعالم هشدار                                    

 

مادامی که سیستم درحال شماره گیری یا ارسال و دریافت اطالعات از طریق اپلیکیشن یا تماس تلفنی می باشد،  توجه:

فعال و غیرفعال نمود.ریموت کنترل موقتا از مدار خارج است و فقط با اپلیکیشن یا تلفن می توان سیستم را   

 

 نحوه کنترل دستگاه دزدگیر از طریق تماس تلفنی:

 

 تماس با شماره سیم کارت داخل دستگاه -1

 پخش می شود. "لطفا رمز را وارد کنید"بعد از برقراری تماس پیغام  -2

توسط . بعد از وارد کردن هر شماره و دریافت آن می باشد( 1234وارد نمودن رمز عبور)رمز عبور پیش فرض  -3

 دستگاه، دستگاه یک بیپ پخش می کند.

 : شرحبدین هر یک از فرامین  جهت اجرای زیر وارد نمودن یکی از اعداد -4

 

 1عدد   جهت فعال نمودن دستگاه دزدگیر _

 2عدد   جهت غیر فعال نمودن دستگاه دزدگیر _

 3عدد     جهت شنود اصوات محیط_
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 4عدد   جهت ارتباط صوتی دو طرفه با محیط _

 9عدد     آژیر آوردنبه صدا در _

 2عدد     خاموش نمودن آژیر _

 

 معرفی تجهیزات جانبی بیسیم به دستگاه دزدگیر:

 مایید :نحتما دقت 

 "دستگاه دزدگیر می بایست در حالت غیر فعال باشد.جهت معرفی تجهیزات جانبی بیسیم، "

 معرفی ریموت کنترل به دستگاه دزدگیر: -1

 بر روی دستگاه برای یک لحظه SETفشردن دکمه 

 بر روی صفحه نمایش وپخش پیغام  1پخش صدای بوق کوتاه توسط دستگاه و نمایش عدد 

"Remote Control Coding " 
 فشردن یکی از دکمه های ریموت جهت معرفی به دستگاه.

صفحه نمایش جهت معرفی بر روی  2و نمایش عدد  "Coding Completed"پخش صدای بوق از دستگاه و اعالم پیغام 

 ریموت کنترل. 8ریموت بعدی تا حداکثر 

از حالت با یک صدای بوق ممتد، دستگاه ثانیه نگه می داریم تا  10به مدت  SETپس از اتمام معرفی ریموت دکمه 

 تنظیمات خارج گردد.

 

 حذف ریموت کنترل  -2

بر روی صفحه نمایش ظاهر می  -1نید و عدد بر روی دستگاه سپس صدای بوق کوتاه را خواهید ش SETفشردن دکمه  _

ثانیه نگه 10را  SETمامی ریموت ها از سیستم حذف گردد و سپس دکمه را فشار دهید تا ت SOSگردد و سپس دکمه 

 می داریم تا خارج شود.

 

  معرفی یک سنسور بیسیم به سیستم: -3

بر روی صفحه نمایش  -1دهید سپس عدد  فشارتاه مدت کورا یکبار  SETدکمه قرار بگیرید سپس  disarmدر حالت _
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 ید و پیغام ریموت کنترل کدینگ را پخش می کند.نشان داده می شود و دستگاه صدای بوق کوتاه پخش می نما

 "پیغام روی صفحه نمایش نشان داده می شود. سپس  1کوتاه مدت فشار دهید. عدد را  SETدکمه  ریکبار دیگ _

Detector Coding"  پخش شود.توسط دستگاه 

سنسور مورد نظر را روشن نمایید و تحرک نمایید تا سیگنالی به دستگاه بفرستد، سپس صدای بوق کوتاهی پخش می _

 شود که نشان دهنده ی معرفی سنسور به دستگاه می باشد.

 سنسور امکان تعریف وجود دارد. 97سنسورهای بعدی را نیز مانند مرحله قبل معرفی نمایید که تا  _

 ثانیه نگه دارید. 10را بمدت  SETبرای خروج دکمه _

 حذف سنسور بیسیم: -4

 فشار دهید.کوتاه مدت را بر روی دستگاه  SETدکمه _

 روی نمایشگر نشان داده شود. 1را بر روی دستگاه کوناه مدت فشار دهید تا عدد  SETدوباره دکمه  -1نمایش بعد از _

 .تا تمام سنسورها پاک شود را فشار دهید SOSسپس دکمه _

 ثانیه نگه دارید. 10را به مدت  SETبرای خروج دکمه _

 (Factory Reset)بازگرداندن به تنظیمات کارخانه 

سپس دکمه  . مطمئن شوید سوئیچ باتری جدا است.ابتدا دستگاه را خاموش نموده و آداپتور را از دستگاه جدا نمایید

SOS  عبارت  تارا فشار داده و نگه دارید سپس آداپتور را به دستگاه وصل نمایید"EE"  ظاهر بر روی صفحه نمایش

را رها  SOS. سپس دکمه شودروشن و تمامی چراغ های دستگاه خاموش  پخش شودثانیه صدای بوق ممتد  3و شود 

 ست.نمایید.در این مرحله دستگاه به تنظیمات کارخانه باز نشانی شده ا

ثانیه  180دت زمان آژیر و م 8888عبور برنامه ریزی  رمزو  1234پس از بازنشانی به تنظیمات کارخانه رمز عبور تلفنی 

 خواهد شد و کدریموت ها و ادوات جانبی پاک می شود.

 ضبط پیغام
 

 قرار بگیرید. disarmدر حالت  -1

نشان  L1 را طوالنی مدت نگه می داریم تا زمانی که صدای بیپ بشنویم و روی نمایشگر  SETدکمه  -2

 را رها می کنیم. SETداده شود. سپس شاسی 

ی نمایشگر نشان داده شود. بعد شاسی رو H0را فشرده نگه می داریم تا زمانی که  SETدوباره شاسی  -3

SET .را رها می کنیم  

 برسد وقت داریم پیغام را ضبط کنیم H5به  H0تا زمانی که  -4

 پیغام ضبط شده به صورت خودکار پخش می شود. -5
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ضبط  1را مثل شماره  2را نشان دهد و پیغام شماره  L2می زنیم تا نمایشگر  SETکوتاه مدت روی  -6

 LAرا نشان دهد. بعد از نمایش  LAرا کوتاه می زنیم تا نمایشگر  SETمی کنیم و همین طور دکمه 

 را کوتاه می زنیم تا خارج شود. SETدیگر  یک بار

 پیغام جداگانه می باشد. 9کال دستگاه قادر به ضبط * 

 

 مشخصات فنی دستگاه

Input: DC 12V 

Built-in backup battery: DC 7.2V 

Standby current: ≤25mA 

Alarming current: ≤450mA 

Transmission range: ≤100m(Open space/No interference) 

Frequency: 315/433MHz（±75KHz), 2262 / 4.7MΩ 1527/300K  

GSM frequency range: quad band 850/900/1800/ 1900 MHz 

Siren volume: 120dB 

Wireless accessories: 8 remote controllers, 99 detectors 

Work temperature: -10℃～+50℃  

Work humidity: ≤85 % 

 مشکالت احتمالی راه حل

 .دستگاه در حالت غیر فعال میباشد 

 .سیم کارت شارژ ندارد 

  شماره تماس تعریف شده اشتباه میباشد و

برای شماره تماس های شهری، کد شهر وارد 

 نشده است.

 اه تعریف گتستاخیر در اعالم هشدار برای د

 شده است.

 .سیم کارت دارای مشکل میباشد 

تماس نمی گیرد:دستگاه در هنگام هشدار   
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 طریق اپلیکیشن کنترل دستگاه از

روی جلد دستگاه می توانید تنظیمات زیر  QRبعد از دانلود و نصب اپلیکیشن دستگاه روی گوشی از طریق اسکن بارکد 

 را به وسیله اپلیکیشن انجام دهید:

 _رمزگذاری روی اپلیکیشن

ر کردن با اپلیکیشن به آن بدهید.می توانید یک رمز اولیه برای کا  

به خاطر بسپارید.حتما رمز را : توجه  

تعریف دستگاه به اپلیکیشن_  

را  Host Addمی توانید دستگاهتان را برای اپلیکیشن تعریف کنید. به این صورت که گزینه  Host Addدر قسمت 

Add نام مورد نظر خود را وارد کنید و در قسمت  Name Host Addدر قسمت زده و در صفحه ای که باز می شود 

Number Host سیم کارت داخل دستگاه را وارد کنید. مانند نمونه زیر: شماره  

Add Host Name 

 

Add Host Phone Number 

 

+ را انتخاب می کنیم.Addسپس گزینه    

 کنترل دستگاه 

انتخاب گزینه ه اول با بعد از اضافه کردن دستگاهتان با ضربه زدن روی نام آن وارد سیستم خود می شوید و در صفح

میتوانید با دستگاه ارتباط برقرار کنید. arm-disarm، arm home، status، intercomهای   

  مطمئن شویدPIN CODE  سیمکارت غیر

 فعال شده است.

 .باطری دستگاه ضعیف میباشد 

  پوشش سیگنالی در آن منطقه ضعیف

 میباشد.

پس از قرار دادن سیمکارت در دستگاه فعال 

 نمیشود:

آنرا چک نمایید.  باطری  برد مفید تجهیزات بی سیم کاهش یافته است:   

....... 

09………

…. 
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 در صفحه دوم شما می توانید گزارش آخرین دستورهای ارسالی به دستگاه را همراه با زمان و تاریخ مشاهده کنید.

 در صفحه سوم می توانید تنظیمات مربوط به دستگاه را انجام دهید.

time delay arm set  
 جهت ایجاد تأخیر زمان مسلح کردن استفاده می شود

time delay alarm set  
یجاد تأخیر آالرم استفاده می شودجهت ا  

 

time/date set  

 جهت تنظیم تاریخ استفاده می شود

arm timely set  
 جهت برنامه زمانی دادن به دستگاه برای مسلح شدن خودکار در زمان دلخواه

disarm timely set  
برای غیرمسلح شدن خودکار در زمان دلخواه جهت برنامه زمانی دادن به دستگاه   

iondurat siren alarming  
 جهت تنظیم زمان آژیر

password chang   
 جهت تغییر رمز کاربری و رمز تنظیمات دستگاه

 دستور شرح

 Arm مسلح کردن دستگاه

 Home arm مسلح کردن بعضی از سنسورها

 disarm غیرمسلح کردن دستگاه

 status اعالم وضعیت دستگاه

 intercom تماس با دستگاه
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 جهت انجام سایر تنظیمات

number phone  
سپس شماره می توانید وارد کنید و  6جهت اضافه کردن شماره هایی که هنگام آالرم با آن ها تماس گرفته می شود. تا 

را  backرا جهت ارسال تنطیمات به دستگاه انتخاب کنید. جهت خروج از این قسمت می توانید گزینه  sendگزینه 

 انتخاب کنید.

number SMS  
می توانید برای دستگاه تعریف کنید. بعد از وارد شماره  3تعداد جهت اضافه کردن شماره های پیام کوتاه می باشد که 

را جهت ارسال تنظیمات به دستگاه انتخاب کنید و جهت خروج از این قسمت  sendتان گزینه کردن شماره های دلخواه

را انتخاب کنید. backگزینه   

name zone change  

جهت تسهیل در شناخت سنسورها در این قسمت می توانید به هر زون یک نام اختصاص دهید تا زمانی که دستگاه شما 

مربوط  1ز این طریق متوجه شوید سنسور کدام زون فعال شده است. مثال می توانید زوندر حالت آژیر هشدار قرار دارد ا

را به هال و... اختصاص دهید 2مربوط به سنسور شماره 2را به پذیرایی، زون 1به سنسور  

 

 

 

 

 

  

 4واحد-3پالک-خ باغبان-روبروی شرکت زمزم-بین شادمان و یادگارامام-خ آزادی-نشانی : تهران

 ir.negahbansystem.www 



 

 4واحد-3پالک-خ باغبان-روبروی شرکت زمزم-بین شادمان و یادگارامام-خ آزادی-نشانی : تهران

 ir.negahbansystem.www 



 

 4واحد-3پالک-خ باغبان-روبروی شرکت زمزم-بین شادمان و یادگارامام-خ آزادی-نشانی : تهران

 ir.negahbansystem.www 



 

 4واحد-3پالک-خ باغبان-روبروی شرکت زمزم-بین شادمان و یادگارامام-خ آزادی-نشانی : تهران

 ir.negahbansystem.www 


