
 

 

 M910ّ M930 ساٌُوای کاهل تٌظیوات دصدگیش هستش هذل

 

 پٌل تٌظیوات :بخص اّل

 .سّی صفحَ ًوایاى ؽْد (lock) پظ اص ّصل کشدى تغزیَ دعتگاٍ کوی صثش کٌیذ تا دعتگاٍ آهادٍ تَ کاس ؽذٍ ّ ػالهت لفل تْدى دعتگاٍ

 .لفل صفحَ کلیذ سا تَ سّػ صیش تاص کٌیذ

 

 .هی تاؽذ” ۰۰۰۰“سهض پیؼ فشض دس کلیَ هشاحل تشًاهَ سیضی ّ کٌتشل دعتگاٍ : تْخَ

 .تا تاص ؽذى لفل صفحَ ًوایؼ، ؽکل سّ تَ سّ هؾاُذٍ خْاُذ ؽذ

 master صفحَ ًوایؼ دعتگاٍ دصدگیش
 . سا ّاسد کٌیذ۱ّ عپظ ػذد ### ، عپظ کذ MEM خِت ّسّد تَ تخؼ تٌظیوات پٌل اتتذا کلیذ



 

 .لثل اص اًدام تٌظیوات، دعتگاٍ سا دس حالت غیشفؼال لشاس دُیذ :ًکتَ

 :ایي تخؼ   ؽاهل لغوت ُای صیش هی تاؽذ

 (SIREN TIME) تٌظین صهاى آژیش .1
 (ZONE 24h)  عاػت۲۴َصّى  .2
 (CHIME) صّى دیٌگ داًگ .3

 (CHIRP) تک آژیش .4
 (AC ALARM) ُؾذاس لطؼی تشق ؽِش .5

6. RELAY MODE 

 . اعتفادٍ ًواییذ۶ ّ ۴تَ تخؼ تؼذی ّ تشای تغییش حالت ُش تخؼ اص کلیذُای  CHECK دس ُش تخؼ تا صدى کلیذ :ًکتَ

 :(SIREN TIME) تٌظین صهاى آژیش -۱

 .سا فؾاس دُیذ ENTER ّ عپظ صهاى هْسد ًظش سا ّاسد کشدٍ ّ کلیذ ENTER اتتذا کلیذ ( ثاًی۴۰۰َ تا ۱اص )دس ایي تخؼ خِت تٌظین صهاى آژیش 

 

 (ZONE 24 h)  ساعت۲۴َصّى  -۲

ٍ ی   عاػتَ سا فؼال یا غیشفؼال ۲۴تْعػ ایي گضیٌَ هی تْاى صّى .  عاػتَ سا داسد۲۴ دعتگاٍ، لاتلیت تثذیل ؽذى تَ یک صّى ۵صّى ؽواس
 عاػتَ تغییش پیذا هی کٌذ ّ دس صْست تاص ؽذى ایي صّى، ۲۴اص حالت ًشهال تَ حالت ( ۵صّى ) عاػتَ فؼال ؽْد، ۲۴دس صْستی کَ صّى . ًوْد

 .دعتگاٍ دس ُش حالتی کَ تاؽذ، آژیش فؼال خْاُذ ؽذ

 :(CHIME) صّى دیٌگ داًگ -۳

 . دعتگاٍ، لاتلیت دیٌگ داًگ سا داسد۱صّى ؽواسٍ ی 

 .سا فؼال یا غیشفؼال کٌیذ (CHIME) تْعػ ایي گضیٌَ هی تْاى دیٌگ داًگ

ّ ؽٌیذى صذای دیٌگ داًگ ایي گضیٌَ فؼال ؽذٍ ّ  ّ  تا فؾاس دادى یکثاس کلیذُای :کٌتشل دیٌگ داًگ تْسط سیوْت
 . تاس صذای دیٌگ داًگ، غیشفؼال خْاُذ ؽذ۲تا فؾاس دادى هدذد ایي کلیذُا ّ ؽٌیذى 

 :(CHIRP) تک آژیش -۴

 :دعتگاٍ دس ٌُگام فؼال ّ غیشفؼال ؽذى تَ دّ سّػ صیش هی تْاًذ تک آژیش تضًذ

 .تاؽذ، تک آژیش اص تلٌذگْی داخلی پخؼ خْاُذ ؽذ (DISABLE) غیشفؼال CHIRP دس صْستی کَ .1
 (حالت پیؼ فشض). تاؽذ، تک آژیش اص تلٌذگْی داخلی ّ خاسخی پخؼ هی ؽْد (ENABLE) فؼال CHIRP دس صْستی کَ .2

 :(AC ALARM) ُطذاس لطعی بشق ضِش -۵

 .دس صْستی کَ لطغ تشق ؽِش تیؼ اص چِاس عاػت غْل تکؾذ، دعتگاٍ یک دّسٍ آژیش خْاُذ صد (ENABLE) تا فؼال کشدى ایي گضیٌَ

۶- RELAY MODE: 

َ ای ّ دائن، لاتل کٌتشل هی تاؽذ۲ایي خشّخی تْعػ سیوْت دس . دعتگاٍ داسای یک خشّخی سلَ تش سّی تشد پٌل هی تاؽذ تشای .  حالت لحظ
َ ای  .لاتل اًتخاب هی تاؽذ (ON-OFF) یا دائن (PULSE 2sec) تٌظین ػولکشد ایي سلَ، حالت لحظ



 ای َ  ثاًیَ فؼال ّ عپظ ۲سیوْت سلَ تشای  تا اًتخاب ایي حالت تا یک تاس فؾاس کلیذ :(PULSE 2 sec) حالت لحظ
 .غیشفؼال هی ؽْد

 حالت دائن (ON-OFF): سیوْت، سلَ فؼال ؽذٍ ّ تا فؾاس هدذد ایي کلیذ، سلَ   تا اًتخاب ایي حالت تا یک تاس فؾاس کلیذ
 .غیشفؼال هی ؽْد

َ ی سیوْت ُا ّ چطوی بی سین  :حزف ّ اضاف

 .ػذد عٌغْس تی عین سا داسد ۸ ػذد سیوْت ّ ۸ دعتگاٍ، لاتلیت رخیشٍ کشدى
 

 :خِت اظافَ کشدى سیوْت ُا تَ دعتگاٍ پظ اص تاص کشدى لفل دعتگاٍ، تَ سّػ صیش ػول کٌیذ :اضافَ کشدى سیوْت

 

سا فؾاس  * تشای خشّج اص هٌْی سیوْت، کلیذ. چٌاًچَ سیوْت لثالً دس دعتگاٍ رخیشٍ ؽذٍ تاؽذ، هحل حافظَ آى ًؾاى دادٍ هی ؽْد :ًکتَ

 .دُیذ

 :خِت حزف کشدى یک سیوْت، اص سّػ صیش اعتفادٍ کٌیذ :حزف کشدى سیوْت

 

 
َ ی سیوْت ُا اص سّػ صیش اعتفادٍ کٌیذ  :خِت حزف ُو

 

 .سا فؾاس دُیذ * ّ تشای اًصشاف کلیذ

 :اضافَ کشدى سٌسْس بی سین

 .صّى هشتْغَ سا اًتخاب کٌیذ D0 ّ D1 خاهپشُای هی تْاًیذ تا اعتفادٍ اص (۳ ّ ۲ صّى ُای). صّى تی عین هی تاؽذ ۲ ایي دعتگاٍ داسای

 :هشاحل اظافَ کشدى عٌغْس تی عین

 سا تَ صْست دلخْاٍ تٌظین کٌیذ ۷ تا ۰ خاهپشُای. 



 خاهپشُای D1 ّ D0 ؽکل سّتَ سّ تٌظین کٌیذ ۲ سا تَ یکی اص. 
 تاتشی چؾن سا هتصل کشدٍ ّ دسب چؾن سا تثٌذیذ. 

 :تَ سّػ صیش هی تْاى عٌغْس تی  غین سا تَ دعتگاٍ اظافَ کشد

 

 

 :حزف کشدى سٌسْس بی سین
 :خِت حزف عٌغْسُای تی عین اص هغیش صیش اعتفادٍ کٌیذ

 

 :خِت حزف کل عٌغْسُای تی عین اص سّػ صیش اعتفادٍ کٌیذ

 
 .سا فؾاس دُیذ * تشای اًصشاف، کلیذ :ًکتَ

 تٌظیوات تلفي کٌٌذٍ: بخص دّم

ٍ ُا ّ پیغام صْتی ٍ ی ضواس  :رخیش

 :تَ تشتیة صیش ػول کٌیذ  تشای ساٍ اًذاصی تلفي کٌٌذٍ

َ ی .1 ۰۲۱ :هثال. رخیشٍ کٌیذ ۰ دس صْستی کَ اص تلفي ثاتت اعتفادٍ هی کٌیذ، پیؼ ؽواسٍ هحل ًصة سا دس حافظ

ؽواسٍ تلفي ُایی کَ هی خْاُیذ تَ آًِا پیام اسعال ؽْد، دس 
(.سا فؾاس دُیذ* تشای اًصشاف اص رخیشٍ، کلیذ  ). رخیشٍ کٌیذ ۱۵ تا ۱ حافظیَ ی

 



 .رخیشٍ کٌیذ ۳۰ تا ۱۶ ؽواسٍ تلفي ُایی سا کَ هی خْاُیذ تا آًِا تواط صْتی تشلشاس ؽْد، دس حافظَ .2
ٍ ُا تایذ کاهل ّ ُوشاٍ تا پیؼ ؽواسٍ ّاسد ؽًْذ :ًکتَ .ؽواس

 
(.سا فؾاس دُیذ ENTER تشای تْلف پخؼ یا ظثػ صذا ). پیام صْتی سا ظثػ کٌیذ ّ عپظ پیام صْتی سا اهتحاى کٌیذ .3

 

 .اسعال پیام سا اهتحاى کٌیذ .4
 .ؽواسٍ گیشی اص غشیك عین کاست سا اهتحاى کٌیذ .5

 

 .ؽواسٍ گیشی اص غشیك خػ ثاتت سا اهتحاى کٌیذ .6

ٍ ُای حافظَ  :حزف ضواس

ٍ ُای حافظَ تَ سّػ صیش ػول کٌیذ  :تشای حزف یکی اص ؽواس

 

ٍ ُای رخیشٍ ضذٍ دس حافظَ  :بشسسی ضواس

ٍ ُای رخیشٍ ؽذٍ سا هؾاُذٍ کٌیذ تَ سّػ صیش ػول کٌیذ  :دس صْستی کَ هی خْاُیذ یکی اص ؽواس

 

ٍ ُای رخیشٍ ؽذٍ سا هؾاُذٍ کٌیذ تَ سّػ صیش ػول کٌیذ َ ی ؽواس  :دس صْستی کَ هی خْاُیذ ُو

 

َ ی تؼذی ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ CHECK تا ُش تاس فؾاس دادى کلیذ  .حافظ

 :هٌْی تٌظیوات تلفي کٌٌذٍ

 . سا ّاسد کٌیذ۲ّ عپظ ػذد ### عپظ کذ  MEMخِت ّسّد تَ تخؼ تٌظیوات تلفي کٌٌذٍ اتتذا کلیذ ، 

 

 :ایي لغوت ؽاهل تخؼ ُای صیش هی تاؽذ

1. TRG MODE 
2. LINE DIALING 
3. GSM ALARM 
4. SMS MODE 
5. LOG MODE 
6. JAMMING 

تشای .  صفحَ کلیذ اعتفادٍ کٌیذ۶ ّ ۴تَ تخؼ تؼذی ّ تشای تغییش حالت ُش تخؼ اص کلیذ ُای  CHECK دس ُش تخؼ تا صدى کلیذ :ًکتَ

 .سا فؾاس دُیذ * خشّج اص ُش لغوت ًیض کلیذ



۱- TRG MODE: 

 :ایي دعتگاٍ داسای دّ ًْع تحشیک هی تاؽذ

 .، ؽواسٍ گیشی هتْلف هی ؽْد(آژیش لطغ ؽْد)دس ایي حالت ُشگاٍ تحشیک لطغ ؽْد  :(LEVEL TRIGGER) تحشیک سطحی .1
ٍ ُا تواط هی گیشد :(EDG TRIGGER) تحشیک لبَ پالس .2  .دس ایي حالت حتی اگش تحشیک لطغ ؽْد، دعتگاٍ تا تواهی ؽواس

 .دعتگاٍ دس صْست پیؼ فشض دس حالت تحشیک عطحی لشاس داسد :ًکتَ

۲- LINE DIALING: 

 ایي تخؼ سا دس صْست اعتفادٍ اص خػ تلفي ثاتت، فؼال ّ دس غیش ایي صْست غیشفؼال کٌیذ :فعال ّ غیشفعال ضذى . 
 دس ایي تخؼ هی تْاى حالت ؽواسٍ گیشی :تعییي حالت ضواسٍ گیشی (pulse-tone) سا اًتخاب کشد . 

 .تَ دسعتی ػول ًوی کٌذ tone دس تشخی اص هشاکض هخاتشات، ؽواسٍ گیشی :ًکتَ

۳- GSM ALARM: 

 :ایي تخؼ داسای دّ حالت هی تاؽذ

 ُای رخیشٍ ؽذٍ دسحافظَ ی . کَ تَ صْست پیؼ فشض ًیض فؼال هی تاؽذ :حالت اّل ٍ پظ اص تحشیک، دعتگاٍ تشای تواهی ؽواس 
 هتي پیغام سا اسعال هی کٌذ ّ عپظ دس صْست اداهَ داؽتي تحشیک یا فؼال تْدى حالت تحشیک لثَ، تَ تشتیة تا تواهی ۱۶ تا ۱

ٍ ُای هْخْد دس حافظَ  دس هشحلَ آخش تواط ُای .  تْعػ عین کاست تواط گشفتَ ّ پیغام صْتی سا پخؼ هی کٌذ۳۰ تا ۱۶ؽواس
دس هذتی کَ دعتگاٍ هشاحل تاال سا اًدام هی دُذ، تَ هحط . ًاهْفك سا اتتذا تا عین کاست ّ عپظ تا خػ تلفي ثاتت پیگیشی هی کٌذ

ٍ ُای   حافظَ دس حیي پخؼ پیغام، اػالم ُؾذاس تْعػ تلفي ۱۷ یا ۱۶دسیافت پیاهک ّ دعتْس تْلف، یا ّاسد کشدى سهض تْعػ ؽواس
 .کٌٌذٍ هتْلف هی ؽْد

 ایي حالت تشای کٌتشل تیؾتش سّی دعتگاٍ هی تاؽذ ّ دس صْست فؼال ؽذى پظ اص تحشیک، دعتگاٍ تشای ؽواسٍ رخیشٍ  :حالت دّم
 هتي پیغام ُؾذاس سا اسعال هی کٌذ ّ عپظ دس صْست اداهَ داؽتي تحشیک یا فؼال تْدى حالت تحشیک لثَ، تا ۱ؽذٍ دس حافظَ 

اگش ؽواسٍ گیشی تا ّاسد کشدى سهض .  تْعػ عین کاست تواط هی  گیشد ّ پیغام صْتی سا پخؼ هی کٌذ۱۶ؽواسٍ هْخْد دس حافظَ 
ٍ ُای رخیشٍ ؽذٍ دس حافظَ   هتي پیغام سا اسعال هی کٌذ ّ عپظ دس صْست اداهَ ۱۵ تا ۲هتْلف ًؾْد، دعتگاٍ تشای ؽواس

ٍ ُای هْخْد دس حافظَ   تْعػ عین کاست تواط ۳۰ تا ۱۷داؽتي تحشیک یا فؼال تْدى حالت تحشیک لثَ تَ تشتیة تا تواهی ؽواس
 .گشفتَ ّ پیغام سا پخؼ هی کٌذ ّ دس هشحلَ آخش، تواط ُای ًاهْفك سا اتتذا تا عین کاست ّ عپظ تا خػ تلفي ثاتت پیگیشی هی کٌذ

 

۴- SMS MODE: 

ٍ ُای هْخْد دس حافظَ . پیاهک ُؾذاس اسعال هی کٌذ ۱۵ تا ۱ دعتگاٍ دس حالت پیؼ فشض، پظ اص تحشیک ؽذى، تشای کلیَ ؽواس
هی تْاًیذ ایي حالت سا تغییش دادٍ تا پظ اص  TRG تا اًتخاب گضیٌَ. ؽْد، اسعال پیام هتْلف ًوی ؽْد حتی اگش تحشیک لطغ (FULL حالت)

 .اسعال پیام ًیض هتْلف ؽْد (آژیش)لطغ تحشیک 

 



۵- LOG MODE: 

 .هی تاؽذ (التصادی) Economic ّ (کاهل) Full ایي تخؼ داسای دّ لغوت

1. Full: دعتگاٍ تواهی گضاسؽات سا اسعال خْاُذ کشد. 
2. Economic: دعتگاٍ فمػ پیام ُای ُؾذاس سا اسعال هی کٌذ. 

۶- JAMMING: 

تا فؼال ؽذى ایي گضیٌَ، دس صْستی کَ دس . سا فؼال ّ یا غیشفؼال ًوْد Jammer دس ایي لغوت هی تْاى ُؾذاس اعتفادٍ اص هحذّد کٌٌذٍ آًتي
 .هحل ًصة دعتگاٍ، اص دعتگاٍ تعؼیف کٌٌذٍ عیگٌال آًتي اعتفادٍ ؽْد، دعتگاٍ یک پیام ُؾذاس تشای هذیش اسعال خْاُذ کشد

 :(Password) تغییش سهض -۷

 :اص سّػ صیش هی تْاى سهض ّسّدی سا تغییش داد

پظ اص تغییش سهض ّسّد دعتگاٍ، تایغتی سهض  :ًکتَ
 .خذیذ سا دس ًشم افضاس گْؽی ُْؽوٌذ خْد ًیض تغییش دُیذ، دس غیش ایي صْست دعتگاٍ دعتْسُای ًشم افضاس سا اخشا ًوی کٌذ

 :ضاسژ سین کاست اص طشیك صفحَ کلیذ -۸

 :اص سّػ صیش خِت ؽاسژ عین کاست هی تْاى اعتفادٍ کشد

 

 .ًیض اهکاى پزیش اعت Android ّ iOS ؽاسژ عین کاست اص غشیك ًشم افضاس :ًکتَ

ٍ ای تشای هذیش عیغتن اسعال خْاُذ کشد :ًکتَ  .دعتگاٍ تالیواًذٍ ؽاسژ سا تَ صْست دّس

 :تٌظین ساعت ّ تاسیخ -۹

 سلوی ّاسد کٌیذ ّ ۶ عاػتَ ّ ۲۴ّاسد هٌْی تٌظین عاػت ؽْیذ ّ عپظ عاػت سا تَ صْست  MEM → ##۳ تشای تٌظین عاػت تْعػ کذ
 .سا فؾاس دُیذ ENTER کلیذ

 :بشای هثال

 ۰۸:۲۰:۰۰ یعٌی        → دلیمَ        ۲۰ ّ ۸ساعت 

سا  ENTER  سلوی ّاسد کشدٍ ّ کلیذ۶ّاسد هٌْی تٌظین تاسیخ ؽْیذ ّ عپظ تاسیخ سا تَ صْست  MEM → ##۴ تشای تٌظین تاسیخ تْعػ کذ
 .فؾاس دُیذ

 :بشای هثال

 ۹۵/۰۱/۰۱ یعٌی       →یکن فشّسدیي هاٍ سال ًْد ّ پٌج     

 .رخیشٍ ّ اسعال گضاسػ ُا ّ ُوچٌیي ػولکشد صهاى عٌح ُا تا تْخَ تَ تاسیخ ّ عاػت تٌظین ؽذٍ اًدام خْاُذ ؽذ :ًکتَ

 :(خاهْش ّ سّضي کشدى)سیست کشدى دستگاٍ 

 ثاًیَ فؾاس ۶ سا تَ هذت ۰دس صْستی کَ دس هْاسد ًادس ًیاص تَ خاهْػ ّ سّؽي کشدى دعتگاٍ تاؽذ، لفل صفحَ کلیذ سا تاص کشدٍ ّ کلیذ 
 . ثاًیَ تَ غْل اًداهذ۲۰تاسگضاسی هدذد هوکي اعت . دُیذ

 :بشگطت بَ حالت کاسخاًَ



َ ُا ّ تاصگؾت کلیَ تٌظیوات پٌل ّ تلفي کٌٌذٍ تَ حالت پیؼ فشض هی تاؽذ :تزکش  .تشگؾت تَ حالت کاسخاًَ تَ هؼٌی پاک ؽذى حافظ

 :تشای تشگؾت تَ حالت کاسخاًَ

 .تغزیَ دعتگاٍ سا لطغ کٌیذ .1

 .سا فؾاس دُیذ ّ ًگَ داسیذ * کلیذ .2

 .عپظ تغزیَ دعتگاٍ سا ّصل کٌیذ .3
 .سّی صفحَ ًوایؼ دادٍ خْاُذ ؽذ RESET پظ اص چٌذ ثاًیَ ػثاست .4

 .سا سُا کٌیذ * عپظ کلیذ .5

 :بشگطت سهض ّسّد بَ حالت پیص فشض

 :دس صْستی کَ سهض کاستشی سا فشاهْػ کشدیذ

 .اتتذا تغزیَ دعتگاٍ سا لطغ کٌیذ .1

 .سا ًگَ داسیذ # کلیذ .2

 .عپظ تغزیَ دعتگاٍ سا ّصل کٌیذ .3
 .سا سُا کٌیذ#  ثاًیَ کلیذ ۵تؼذ اص  .4

 . تغییش هی یاتذ۰۰۰۰دس ایي حالت سهض کاستشی سیغت ؽذٍ ّ تَ چِاس ػذد  .5

 

 :تٌظیوات ساٌُوای سشیع

 

 

 



 


