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Преди свързване или използване на този продукт, моля, прочетете тези инструкции за употреба 

внимателно и запазете ръководството за бъдеща употреба. 

 

 
 
 
 

 
  

ВНИМАВАЙТЕ! 

  

Съществува риск от 
токов удар, не 

отваряйте кутията 
 

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от токов удар 
НЕ ДЕМОНТАЖ кабинет. 

Няма части, които могат да ремонтира от потребителя. 
За ремонт се обърнете към сервиз. 

ВНИМАВАЙТЕ: 
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ пожар или токов удар и 
опасност от пожар ПОЛЗВАНЕ НА ДОСТАВКАТА снабден 
с този играч. 
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Кратко описание на системата 
Системата се състои от система за откриване на проникване на централно звено и различни 

аксесоари безжичен / кабелен. Когато установи, вникване в защитената зона на система за откриване на 
проникване (СОТ) централно звено ще се активира сирена за аларма около защитената зона и влиза в 
набиране на телефонни номера, програмиран. 

 

Инсталиране на аларма 
Заредете централния блок, свържете сирени и телефонна линия, ако е необходимо. Устройството 

ще издаде звуков гласово съобщение и на дисплея и светодиоди ще светнат (светлина мощност), 
потвърждаващо, че продуктът е започнал да оперира.Вижте по-долу връзките на страната на CPU и горния 
ляв ъгъл: 

 

Инсталиране магнитни контакти 
Използвайте двустранен лента за осигуряване на подвижния контакт на мобилния магнитна врата 

/ прозорец магнитен контакт предавател рамка и врата / прозорец. Обърнете особено внимание на 
позиционирането на подвижната част близо до фиксираната магнитен контакт (най-много 1 см), за да 
даде по-точна и функционира правилно. 

 

Инсталирайте детектор за движение  
Принципът на работа на инфрачервени датчици за движение The състои от откриване на сигнали в 

инфрачервения спектър, генерирани от всеки орган в движение. Разстояние Detection е между 5 и 12 
метра. Детектори за движение трябва да се монтират на височина около 2,2 м, като се има предвид 
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максималният обхват на откриване. Детектори за движение трябва да бъдат инсталирани в затворени 
помещения, далече от пряка слънчева светлина, прозорци и други места, където температурата се 
промени внезапно, защото мястото за инсталиране влияе пряко върху разстоянието на откриване и 
точността. 

 

Инсталиране на ОСА SIM 
Махнете капака на GSM карта в задната част на детектора на властта, се изтеглят малък ключ слот 

карта за заключване, въведете въвеждането на картата отбелязвайки правилната позиция, като изравнява 
отрязания ъгъл на картата с отрязаното ъгълче на манастира, натиснете малкия бутон ключалката дърпа 
лицето.Забележка: За правилна работа трябва да бъде активна SIM карта, PIN инвалиди и имат кредитна 
или минути, за да бъде на разположение на този номер. 

 

Промяна на параметри програмиране 
Всички промени са направени в параметрите на системата за програмиране е дезактивирана. 

Един дълъг звуков сигнал показва успешни програмни параметри на климата и два кратки звукови 
сигнала показват, лошо програмиране. 

 
Активиране на гласови менюта 
* 040 * Voice аларма ще играе клавиши 
 
Забранете гласови менюта 
* 041 * Voice алармата няма да играе клавиши 
 
Звукова сигнализация 
 #01# на сигнални сирени ще се активират 
 
тиха аларма 
#00# сирени ще се активират алармата 

Програмиране телефонни номера: # (1~6) ?..? #  
Телефонните номера 1- 5 са нормални номера, за да се обаждат в случай на аларма, а шестата е 

спешен номер да се обадя, която се нарича, ако потребителят само да натиснете бутона паника на 
дистанционното управление или единица. 
? ".." Представлява броя. Например, чрез програмиране на параметър # 10313400400 # 1 е настроено на 
местоположението на телефонен номер 0313400400. 

 
Изтриване на телефонни номера: #(1~6)#  
Изтриване на телефонен номер, програмиран в избраното място (места на разположение 1-6) 



Pagina | 6 
 

Задаване на типа на набиране на телефона #(1~6)(2-4)#  
(1-6) е телефонен номер, и (2-4) е режим на избиране: 

- 2: Обадете се на алармата 
- 3: позоваване на сигнала на текстово съобщение 
- 4: Позвънете + изпратите съобщение на алармата  

  
Събития за откриване на избирателна секция 0-9 
Натиснете един от бутоните 0-9, за да видите последните 10 алармени събития и областта, където 

е настъпило алармата (0 е най-новото събитие). 

Зони на детекция тип програмиране: #8?? (0-9)#  
 В тази ситуация "??" представлява броят 1-102 площ, от които 1-98 са безжични зони, 99 

представлява групата и всички останали 99 безжични зони 101-102 са 2 жични зони. 
Параметър (0-9) са избрани тип зона: 0 = неизползвана площ, 1 = стандарт взлом зона, 2 = площ на 
интелигентна намеса 3 = Аварийно взлом зона 4 = взлом зона мулти-устройство, 5 = площ взлом късно 7 = 
взлом зона повторител 8 = звънчева, 9 = Pager. Например, определянето на параметъра # 8022 # 02 като 
интелигентен проникване. Забележка: област по програмата "99" се задава на всички безжични зони 
режим програмирани. 

0 = неизползвана площ. Присвояване на района, когато не е свързано с такова устройство 
1 = стандартна зона срещу кражба. Алармата ще се появи веднага, когато алармата открива 
проникване 
2 = Area взлом интелигентност. Алармата ще се случи само от магнитни контакти, инсталирани в 
системата. Този тип програми е полезно, когато активиране на системата с хората в областта на 
откриването и ще се наблюдава само границата на периметъра на вратите на загражденията и 
прозорците. 
3 = Area Аварийно взлом. Независимо от състоянието на системата (въоръжена охрана или не) в 
насрочено алармата ще се задейства аларма по този начин цялата система (т.нар площ 24 часа). 
Районът е подходящ за детектори за дим, газ, паник бутони, които ще пускат на алармената 
система, независимо от неговото състояние. 
4 = взлом площ мулти-устройство. В този програмен режим на аларма от най-малко две 
устройства в рамките на не повече от трийсет секунди ще предизвика целия откриване алармена 
система. В този тип ще се появи невярна. Забележка: програмиране чрез настройка оказва 
влияние само на две или повече области по този начин. 
5 = взлом зона късно. По този начин алармена система със закъснение е планирано да 
Настройване закъснение на алармата. Това е полезно в области, където е на входа / изхода на 
наблюдаваната зона. 
6 = Изтриване на охранителни зони. По този начин тя се извършва заличаване охранителни зони, 
програмирани (за безжични зони). Забележка: # 8996 # да програмирате всички области 
откриване безжични ще бъдат изтривани. 
7 = площ от взлом с повторение. На пръв активиране на устройство, което не е тревожно система. 
Само нейното реактивиране в диапазона от 5 до 30 секунди води до алармената система. 
8 = площ функции като звънец звънене, се чува се активира всеки път, когато отваряте района. 
Внимание: функции на областта, аларма зона. 
9 = Area Pager работи като пейджър, телефон набиране се активира всеки път, когато отваряте 
района. Внимание: функции на областта, аларма зона 
Избор на стандарт или смарт област няма никакво влияние върху избора на начина 4,5,7,8,9. 
4,5,7,8,9 1,2,3 режими режим реподбор ще бъдат изтривани. 
 
Създаване забавянето на алармата: #7??#  
 Създаване забавянето на алармата в насрочени райони със закъснение, в секунди. Параметър 

"??" представлява закъснението в секунди между 0 и 99. 
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Програмиране на парола * парола * 
Паролата по подразбиране е 0000 и може да бъде променяна с още 4-цифрена парола. Тази 

парола може да се използва, за да забраните достъпа до тази система да изпълнява всякакви команди от 
клавиатурата. 

 
Смяна на паролата * 7 новата парола (4 цифри) за нова парола (4 цифри) * 
 Използването на този параметър можете да промените паролата по подразбиране на системата, 

когато системата е активирана / изключена и сте забравили паролата си. 

Назад към първоначалното програмиране * 8 парола *  
 Системата ще се върне към първоначалния (Изтриване на телефонни номера, гласови аларми, 

алармени звуци, алармата времето на закъснение алармени връща до 5 минути). Параметър не изтриете 
програмирани дистанционни управления и безжични устройства. 

 
Система за защита / поддръжка парола клавиатура: *11*  
Активиране на системата за закрила на паролата е с параметър график * 11 *. След програмиране 

на този параметър на системата няма да се използва само след въвеждане на парола единица impllicite на 
(или по разписание). Например, ако съм програмиран паролата система 1234 след това ще трябва да 
наберете * 1234 * за деактивиране на защита с парола, както и да имат достъп до клавиатурата на система 
за включване / изключване на системата, или да въведете други команди. Не забравяйте, че паролата не 
блокира достъп / безжични дистанционни controluarea системата. Също така не забравяйте, че след като 
се активира със защита с парола, системата сама се заключва след 10 секунди бездействие. 

 
Система за защита / забранено парола клавиатура: *10* 
Чрез програмиране на този параметър деактивира функцията мощност с защита с парола. 
 
Включване / изключване на клавиатура със закъснение: 
 Тази функция е обща за да се активират всички професионални алармени системи и тази система 

чрез съчетаване на четири функции: 
- Включване / изключване на устройството на алармена система: Keys включване / изключване; 
- Дейност на системата за защита Password (която се заключва / отключва клавиатурата, за да достъп); 
- Програмист единица площ от взлом аларма със закъснение; 
- Програмиране на закъснението аларма (заключване време) изисква включване / изключване на 
клавиатурата. 

 
Изучаването на дистанционно управление *0*  
Натиснете бутона, за комбинацията * 0 * и след това дистанционно управление рамките на 10 

секунди донесе в обсега на централното звено на кражба с взлом. Тя ще издаде дълъг потвърждение 
сигнал, ако операцията е била успешна. 

Learning / записване детектор *01*  
Натиснете бутона, за комбинацията * 01 * и след детектор рамките на 10 секунди донесе в обсега 

на централното звено на кражба с взлом. Тя ще издаде дълъг потвърждение сигнал, ако операцията е 
била успешна. 

 
Детектор определен сериен живот *8??*  
Свържете учене детектор за определената област и ?? представлява зоната на брой. Например, 

ако искате да определи зона детектор защитено да въведете командата * 816 * 16. 

Изтриване на дистанционното *02*  
Параметърът * 02 * избършете дистанционни регистрирани в системата. 
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Изучаването на безжична клавиатура *03* 
С този параметър е програмиран в системата безжична клавиатура 

Времето за активиране *4??*  
 С този параметър е настроен да въоръжава закъснение период. Interval "??" може да бъде между 

0 и 99 секунди. 

Разреши откриването не телефонна линия *51*  
 Липсата на откриване телефон сигнал централната откриване ще генерира тонове за аларма за 

информация. 

Деактивирането откриване телефонна линия *50*  
Централна детектор не открие липса на сигнал телефон. 

Броят на поканите за програмиране чрез телефон *6?*  
След като броят на позвъняванията програмиран център откриване ще се отвори телефонна линия 

позволява отдалечено програмиране чрез телефонна линия (teleprogramare). Параметърът "?" 
Представлява броят на повикванията ", 0" деактивиране на тази функция. 

Регистрация на алармено съобщение *0 parola*  
 Този параметър започва да записва посланието, което ще бъде изпратено в случай на аларма. За 

това ви е необходим, за да говори с не повече от 20 см от центъра на откриването. Това автоматично ще 
спре и дълъг тон ще Ви информираме, че регистрацията е била успешна. 

 
Програмиране дата / час система * 07 (?? Година) (?? месец) (Ден ??) (??сега) (??минути) * 
Година, месец, дата, час и минута трябва да бъде въведена с две цифри. Време е в 24-часов 

формат. Например насрочване дата и час 18/06/2013 в 09:18 параметър е * 071 306 180 918 * 
 
Насрочване автоматичното активиране на системата в момент, определен # 07 (??сега) 

(??минути) (0-9) # 
?? се състои от две час и минути цифри. Форматът на време се дава от програмната система (24 

часа). 0-9 режим параметър график е, както следва: 0 - ясна цялата система график армировка 5.1 - е 
насрочването на армировка за дълги периоди (напр ежедневни срещи) 09.06 - представлява назначения 
армировка по къси (един път). Например, армировка график всеки ден в 17:30 и се съхранява в Група 2 е 
параметър # 0717302 #. Ако искате единична армировка в 18:00 и да го съхранява в група 6 е програмиран 
параметър # 0718006 #. За да изтриете всички графици за армиране график параметър # 0700000 #. 

 
График за автоматично изключване на системата в момент, определен # 08 

(??сега) (??минути) (0-9) # 
Програмирането на този параметър е подобен на автоматична графика армировка, описан по-

горе. 
 

Активиране протокол Contact ID: *09 2/1/0*  
С този параметър активира референтни параметри Contact ID станция за мониторинг. Направена е 

препратка към първия номер, програмиран (местоположение на паметта: 1). 
               2: отворена комуникация с всички изпращане изпращане алармена информация за нея, 
включително информация включване / изключване на системата 
               1: отворена  комуникация с диспечерски информацията аларма чрез изпращане на всичко това, 
без да изпраща информация за включване / изключване на системата 
0: тясна комуникация с изпращането 
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            Създаване уникален идентификатор за изпращане: *09AID*  
По този начин потребителският акаунт е програмиран да идентифицира централната 

мониторинга. 
- Буквата "А" е уникален цифров потребителски акаунт се състои от 4 цифри. Например, ако потребителят 
въведе * * 096868ID означава, че уникалният идентификатор на централата е 6868. 

GSM инструкции модул за програмиране 
 
Стари GSM модул  

1. "F4" - GSM модул е недостъпна 
2. "F5" - GSM модул се инициализира 
3. "F6" - GSM модул работи нормално 
При нормални условия, светлината на състоянието мига на всеки 3 секунди. За да покажете на статут "F4" 
insercati извеждане и нов тласък на системата. Ако това условие не бъде отстранен, опитайте подмяна на 
SIM картата или проверка на сигнала на мрежата на GSM. 

 
Забележка: Следващата инструкции предполагат, че системната парола е "0000" 
 
Програмиране кратки съобщения SMS: парола (1-9) SMS 
Има 9 групи от SMS. В група 9 магазина за спешна SMS. Програмиране тези групи се извършва чрез 

изпращане на текстово съобщение като "00009 Текст Message" (без интервали) към телефонния номер на 
откриване на енергия, когато "0000" е панелът парола. 

 
Въпросната текстови съобщения програмиран съдържанието: парола (1-9) * 
Изпращането на текстово съобщение до централната параметъра "00002 *" има ефекта на 

връщане централната текстово съобщение текстовото съобщение, програмиран в населено място 2 

Мониторинг на системата за захранване *05 1/0* 
Чрез програмен този параметър определя дали захранването ще следи състоянието на системата: 

0 - забраняване на функцията 1 – активиране 

Изберете съобщението за аларма, изпратена от район #03??(1-9)# 
?? Ние представляваме номера на зоната; (1-9) е мястото, където се съхранява съобщението. 

Аларма в даден район, изпраща съобщението, посочено в същото населено място. Например, аларма в 
зона 12 ще изпрати съобщението се съхранява на място при 8: # 03128 " 

Дистанционно управление на системата чрез кратки съобщения SMS 
Всички действащи контроли, заявка, и т.н. се прави чрез изпращане на кратко съобщение SMS като 

"парола + команда" телефонният номер на централата. Наличните команди са: 
1. "SF" - активиране на системата 
2. "CF" - обезоръжаваща 
3. "BF" - укрепване на интелигентност 
4. "STATUS" - задава въпроси към централната власт 
5. "ON", "OFF" - активиране / деактивиране на доставка 12 VDC 
Ex: изпращане на SMS с текст "0000SF" или "0000CF" или "0000BF", където 000 е паролата по подразбиране 
и текстът представлява команди горе. 

 
Всички поръчки горе, могат да бъдат направени чрез изпращане на текстови съобщения до 

номера на централната карта. Форматът на съобщението трябва да е "парола + команда". Например, 
ако зададете първия телефонен номер, както 0333401142 изпратете SMS с текст: 0000 # 10333401142 # 
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Програмиране жични зони 
 
*9 (101-102) (0-2)* 
 

Активиране окабелен области: * 061 * 
Деактивирането окабелен области: * 060 * 
101-102 е номер корд район в центъра на откриване. 0-2 е от режима на работа на зоната - 0 -norm 
затворена 1 - нормално отворен, 2 - промяна състоянието на активиране. 
Нормално затворен - в зона за почивка е затворен за GND конектор за силата на откриване. Откриване 
Zone Alarm активира. 
Нормално отворен - в зона за почивка е отворен и затварянето на завод GND откриване конектор аларма 
активира. 
Обърни се промени състоянието - В тази особена ситуация, за да се укрепи системата, контактната зона 
представлява състояние на покой и алармено състояние на климата е осигурен. 

 
  
SP+ SP- : Конектори за допълнително външен високоговорител (по желание) - Моля, бъдете 

внимателни, когато свързвате полярност. 
Окабеляване области: L1 и L2 конектори са свързани зони. Corezpunzatoare зони кабели откриване 

свързват с L1 / L2 и затваряне се свързвате другите краища на GND конектор на платката. 
                Захранване 12V DC изход е поток, който осигурява максимална 1А. 

 
Определящи 12 V изход, програмиран с тази команда се: #80(0-9)# където 0-9 е управляващото 

напрежение 12 V, както следва: 
- 0 = изход 0 V. 
- 1 = 12 V изход, тъй като системата е в състояние "CF", и 0 V в останалите държави от системата. 
- 2 = 12 V изход, тъй като системата е в състояние "SF" и пази изхода 12V, след като алармата. 
- 3 = 12 V изход, тъй като системата е в състояние "SF" и 0 V, след като алармата. 
- 4 = 12 V изход, тъй като системата е в състояние "BF" и пази изхода 12V, след като алармата. 
- 5 = 12 V изход е sistmeul статут като "BF" и 0 V, след като алармата. 
- 6 = 12 V изход състояния като системата е в "SF" или "BF" и запази 12V и след като алармата. 
- 7 = 12 V изход състояния като системата е в "SF" или "BF" и 0 V, след като алармата. 
- 8 = 12 V изход само в състояние на тревога. 
- 9 = 12V изход продължава. 
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Записването конфигурация на системата и допълнителни 
устройства 
 
Конфигурация на системата 

 
С командата * 01 * запишат в даден момент, на всяко устройство. Процедурата е следната: (аз 
препоръчвам, че в момента на записване, устройството е предназначено да бъде вписан в системата, за 
да остане функционално само за тези, които вече са записани няма да се намесва) 
1. Започнете с детектора 
2. Въведете командата * 01 * Panel 
3. На дисплея ще започне таймер надолу 99-00 
4. По време на събитието трябва да генерира устройство (преди да преминете детектор за движение, така 
че да се открие или ако магнитния контакт, с изключение на мебелите го оправя) 
5. Ако се окаже успешна записване панел ще издава звуков сигнал и, едновременно, на екрана ще се 
покаже, че устройството е записан (следващата свободна зона). 
6. Ако сензорът не е регистриран в системата при първия опит, трябва да се повтаря процедурата (може 
би няколко пъти) чрез възлагане друга честота, движещи двата сензора над или под всеки в своята 
категория (А и D, L или Н). Възможно е тези честоти се заемат или блокирани в центъра.За всяко 
допълнително устройство за откриване трябва да зададете уникален адрес, който е регистриран в 
системата. Този адрес се задава с помощта на 2 джъмперите в пакета, трябва да се свържете на дънната 
платка за всяко терминално устройство на разположение: 
- Правилото е да затворите група от борове в раздел A (A0, A1 ... A7) и група борове в раздел D (D0, ...., D3) 
на някоя от 2 положение L или Н. 
- МНОГО ВАЖНО: Трябва да има записан в същата система на две устройства с един и същи код. Това 
означава, че за всеки детектор трябва да изберете друг код. 
По този начин централната разпознава всяко уникално устройство може да бъде конфигурирано както се 
изисква. 
 

 
 Настройка и работа датчик за движение PIR: 
 
 

1. Антена 
2. SAW филтър 
3. LED аларма 
LED 4. изтощена батерия 
Светодиод с регулировка 5. Jumper 
6. PCB (дънна платка) 
7. Jumper код настройка 
8. Включете ON / OFF 
9. Инфрачервен сензор 
10. Jumper определяне закъснение (Delay) 
11. батерия 9V  

 
 
 
 
 
 

1. Jumper определяне закъснение: 
Позиция 1 (тестов режим): скок на пинове 1 и 2: детекторът ще изпрати сигнал за тревога и със закъснение 
от 5 секунди. 
Позиция 2 (тестов режим): скок на пин 2 и 3: детекторът ще изпрати сигнал за тревога и със закъснение от 
50 секунди. 
Позиция 3 (режим на работа): джъмпер отстранява: детекторът ще изпрати сигнал за тревога и със 
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закъснение от 5 минути. 
2. Jumper създаване код: Използва се за задаване на адрес и зона за контрол аларма единица. A0-A7 е 
детектора и адрес трябва да съвпада с адреса на контролера. D0-D3 е кодът за защитената зона. 
3. Jumper Peter LED: Използва се за задаване на LED ON или OFF 
Позиция 1: сложи джъмпера на пинове 1 и 2: LED свети 
Позиция 2: скок отстранява: LED изключен 
LED може да бъде изключен за детектора, за да бъде по-незабележим 
 
Тестове на продукта: 

При преминаване на ключа в положение ON, светодиодният индикатор ще мига за 1 секунда, 
детекторът ще премине в състояние на самоанализа, който трае около 30 секунди, след това влиза 
нормална работа. Ако светодиодът свети означава, че детекторът е в състояние на аларма. 

 
За всяко допълнително устройство за откриване трябва да зададете уникален код, който е 

регистриран в системата. Този код е настроен с помощта на джъмпер от опаковката, за да бъде свързан 
към дънната платка на всяко устройство за свободни пина. 

За да зададете код трябва да затворите група от борове в раздел D (D0, ...., D3). 
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да има две устройства с един и същи код, записан в една и съща система, т.е., за 
всеки детектор трябва да определи друг код. По този начин централната разпознава всеки уникален 
устройство, което може да бъде конфигуриран, както се изисква. 

 
 

Създаване и използване на магнитен контакт: 
За допълнителни магнитни контакти за записване е достатъчно храна и отстраняване на две части, в 
района на алармения панел. 

 

Oперация алармена система 
 

Укрепване на системата 
Моля символ  на дистанционното управление или натиснете "Set up defenses" на клавиатурата 

панел. Това ще активира звуков сигнал, а системата ще влезе в държавната армия или забавяне на 
армировка. 

 
изключване на системата 

Моля символ  на дистанционното управление или натиснете "Cancel defenses" на клавиатурата 
панел. Това ще даде възможност на два звукови сигнала, индикаторът ще се изключи котела и системата 
преминава в изключено състояние. 

 
Тревожен Спешна 
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Моля символ  бутон на дистанционното управление или "Аlarm" на клавиатура панел. Това ще 
влезе извънредно положение алармата веднага, активиране на сирената навън и въвеждане на 
процедура за набиране програмира телефона. 

Дълго натискане на символа  на дистанционното управление, след като системата е в тих режим 
на алармата ще се активира сирената. 

 
Тревожен интелигентност 

Моля символ   бутон на дистанционното управление или "Intelligent" на клавиатура панел. То 
ще влезе въоръжава режим умен или забавен режим въоръжаване. 

 
Показ 

SF - аларма 
CF - няма аларма 
99 - Аварийна сигнализация 
BF - умна аларма 
F1 - няма телефон сигнал 
F3 - без SIM карта 
1-98 - алармена зона (зона) безжичен 
L1-L2 - жични алармени зони 
 

Процедура след получаване на аларма 
При спешни случаи, кражба чрез взлом централната телефон ще набере автоматично в зависимост 

от настройките. Ако номерът е зает или не отговаря, панелът ще се обадя на следния телефонен номер, 
докато някой не отговори на повикването. След разговора се вдигна тревога, uitilizatorul има следните 
опции: 
- "1" - аудио мониторинг около централата 
- "2" - започва звукова аларма 
- "3" - звукова аларма спирки 
- "4" - активиране на системата отдалечено 
- "5" - обезоръжаваща 
- "6" - възпроизвеждане на аудио съобщение за аларма 
- "7" - 12V DC изход за активиране 
- "8" - 12V DC изход забраняване 
- "9" - отваряне на високоговорителите 
- "0" - затваряне на високоговорителите 
- "#" - Довършителни операцията и прекъсва разговори 

 
Програмиране на дистанционно 
Можете да използвате всеки телефон, за да наберете телефонния номер на алармен панел. След 

програмирания брой обаждания ще бъде отговорено, който излъчва звуков сигнал. След този сигнал ще 
трябва да въведете парола за системата клавиатурата на телефона, панелът ще издава два звукови 
сигнала, ако паролата е грешна и след грешна парола три пъти системата ще прекъсне разговора). 
Възможни операции са същите, както в случая по-горе. 
Ако паролата е грешна или не се извършва операция за 20 секунди системата автоматично ще прекъсне 
разговора. 
Аудио мониторинг се извършва в продължение на повече от 20 секунди. За следене на още двадесет 
секунди назад натиснете "1" ключ. 
Откриване на аудио говорител позволява предаването на съобщение директно на алармата, и зоната, в 
която се намира. Условието е, че алармената система да разполагат с допълнителен външен 
високоговорител, свързан (по избор). 
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спецификации 
 
 
система:  

Работна честота 
Година сирени 
Central Range - Sensor 
Захранване за сензора 
Електроцентрала единица 
Battery задвижването 
Животът на батерията централно звено 
 
Autonomy детектор за движение 
Autonomy магнитен контакт 
Време за реакция на аларма 
Консумирана мощност централно звено 
 
Средната използването на температура 
Влажност средна употреба 

433MHz 
105db 
До 50 м закрит 
9V алкална батерия 
12V / 1 000 mA 
300mA / 7.2V 
До 5 часа (в зависимост от използването и 
алармено състояние / батерия) 
До 6 месеца (в зависимост от numaru разрушаване) 
До 3 месеца (в зависимост от numaru разрушаване) 
5 секунди 
<55 mA в режим на готовност 
<450 mA в аларма 
-20 ~ + 50 ° C 
40% 80% RH 

 
 
Сензор за движение PIR: 

Захранване 
консумация на ток 
Консумация на ток при аларма 
• разстояние откриване 
Ъгъл на детекция 
Код формат 
Трансмисия с радиочестотна 
Разстояние предаване на сигнала 
Жълт LED индикатор за изтощена батерия 
Red LED за индикация на алармата 
Dual инфрачервен сензор 
Работна температура 
Влажност Работна среда 
Височина на монтаж 
Размер 

9V (в комплекта батерия) 
≤15μA 
≤25μA 
12 m 
110 ° 
2262 или 1527 
433MHz 
200m (открита площ) 
Мда 
Мда 
Мда 
-10 ° С до + 50 ° С 
  ≤95% 
1.7 до 2.5 метра (препоръчително височина 2,2m) 
59x45x107mm 
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