
 (paradox) دزدگیر اماکن پارادوکس

باشد. در جهان میدزدگیر اماکن های های تولید کننده تجهیزات امنیتی، سیستمشرکت پارادوکس کانادا یکی از معتبرترین شرکت

این کمپانی با تولید محصوالت متنوع در زمینه تجهیزات حفاظتی و اعالم سرقت توانسته سهم زیادی از بازار دزدگیر اماکن و منازل 

ا، هدهد که بتوانند از پارادوکس در تمامی مراکز )بانکهای مختلف این امکان را به کاربران میرا تصاحب کند. تولید دزدگیر در مدل

 خانواده اسپکترا ۳همه محصوالت خود را در  ۲۰۰۷ی از سال کمپان این. کنند استفاده( …ها، ادارات، اماکن حساس و منازل، مغازه

(Spectra)ماژالن ، (Magelan) و دیجیپلکس (Digiplex) کندتولید می. 

 صفحه کلیدهای دزدگیر اماکن پارادوکس

 K636صفحه کلید 

 

 K636 کلید مدلجدول کارایی صفحه 

 شرح عملکرد کارایی کلید

 

 .مشکلی در حال وقوع است :ON نمایش دهنده مشکل

 

 .هشداری رخ داده است :ON نمایش حافظه هشدارها

 

 .اندها قطع موقت شدهزون :ON برنامه ریزی قطع موقت

 تا 
های به ترتیب به زونتا کلیدهای

 .اندنسبت داده شده ۱۰تا  ۱

 شدن کلید: تاخیر ورودی یا باز شدن زونروشن 

 .چشمک زدن کلید: ناحیه در حالت هشدار است

 

arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

.پارادوکس مراجعه نمایید  

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار



 

sleep arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

.پارادوکس مراجعه نمایید  

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

stay arming 

توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر برای 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

 off کلید
ON: غیر مسلح 

OFF: سیستم مسلح شده است. 

 AC کلید ∽
ON: سیستم روشن است. 

OFF: سیستم خاموش 

stay D کلید StayD  

ON:  روشن بودنStayD 

OFF:  خاموش بودنStayD 

 

 

 کلید پاور
به منظور انجام برنامه ریزی سریع سیستم، یکبار این کلید 

 .را وارد کنید Master Code را فشار داده و

 .شده نصب شود، تنها بخش )پارتیشن( اول را نمایش خواهد دادبندی های بخشاگر این صفحه کلید بر روی سیستم :نکته

 K10LEDV/H صفحه کلید

  .باشندهای سمت چپ مربوط به پارتیشن اول و سمت راست مربوط به پارتیشن دوم میچراغ

 K10LEDV/H جدول کارایی صفحه کلید مدل

 شرح عملکرد کارایی کلید

 

 .است مشکلی در حال وقوع :ON نمایش دهنده مشکل

 

 .هشداری رخ داده است :ON نمایش حافظه هشدارها

 

 .اندها قطع موقت شدهزون :ON برنامه ریزی قطع موقت

تا 

 

های به ترتیب به زونتا کلیدهای 

 .اندنسبت داده شده ۱۰تا  ۱

 روشن شدن کلید: تاخیر ورودی یا باز شدن زون

 .چشمک زدن کلید: ناحیه در حالت هشدار است



 

arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

sleep arming 

دزدگیر برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

stay arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON:  شده استسیستم مسلح . 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

 off کلید
ON: غیر مسلح 

OFF: سیستم مسلح شده است. 

 AC کلید ∽
ON: سیستم روشن است. 

OFF: سیستم خاموش 

stay D  کلید StayD 

ON:  روشن بودنStayD 

OFF:  خاموش بودنStayD 

 

 

 کلید پاور
به منظور انجام برنامه ریزی سریع سیستم، یکبار این کلید 

 .را وارد کنید Master Code را فشار داده و

K37  

 



 K37 و K35 های مدل هایجدول شرح کلیدها و چراغ

 شرح عملکرد کارایی کلید

 

 .مشکلی در حال وقوع است :ON نمایش دهنده مشکل

 

 .هشداری رخ داده است :ON نمایش حافظه هشدارها

 

اندها قطع موقت شدهزون :ON برنامه ریزی قطع موقت . 

تا 

 

های به ترتیب به زونتا کلیدهای 

 .اندنسبت داده شده ۱۰تا  ۱

 روشن شدن کلید: تاخیر ورودی یا باز شدن زون

 .چشمک زدن کلید: ناحیه در حالت هشدار است

 

arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

sleep arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

stay arming 

رای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر ب

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

 off کلید
ON: غیر مسلح 

OFF: سیستم مسلح شده است. 

 AC کلید ∽
ON: سیستم روشن است. 

OFF: سیستم خاموش 

stay D  کلید StayD 

ON:  روشن بودنStayD 

OFF:  خاموش بودنStayD 

 

 

 کلید پاور
به منظور انجام برنامه ریزی سریع سیستم، یکبار این کلید 

 .را وارد کنید Master Code را فشار داده و



   
برای انجام تنظیمات صفحه کلید، فشرده و نگه داشته 

  .شود

 

♪ (i)  ها، فشرده و نگه داشته شوددار کردن زونبرای زنگ. 

 دزدگیر اماکن پارادوکس K37 و K35 هاینمایشگر مدلهای شرح آیکون

  

 K32RF وK32صفحه کلیدهای 

 

 K32RF و  K32های های مدلجدول شرح کلیدها و چراغ

 شرح عملکرد کارایی کلید

 

 .مشکلی در حال وقوع است :ON نمایش دهنده مشکل

 

 .هشداری رخ داده است :ON نمایش حافظه هشدارها

 

ریزی قطع موقتبرنامه   ON: اندها قطع موقت شدهزون . 

تا 

 

به ترتیب به تا کلیدهای 

اندنسبت داده شده ۱۰تا  ۱های زون . 

 روشن شدن کلید: تاخیر ورودی یا باز شدن زون

 .چشمک زدن کلید: ناحیه در حالت هشدار است

 

arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

مراجعه نماییدپارادوکس  . 

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار



 

sleep arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

stay arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

 off کلید
ON: غیر مسلح 

OFF: سیستم مسلح شده است. 

 AC کلید ∽
ON: سیستم روشن است. 

OFF: سیستم خاموش 

stay D    کلیدStayD 

ON:  روشن بودنStayD 

OFF:  خاموش بودنStayD 

 

 

 کلید پاور
سریع سیستم، یکبار این به منظور انجام برنامه ریزی 

 .را وارد کنید Master Code کلید را فشار داده و

 

 
برای انجام تنظیمات صفحه کلید، فشرده و نگه داشته 

  .شود

 

هایچراغ  Rx/Tx 

 POWER و

 (K32RFفقط )

 

ON: تغذیه روشن است. 

OFF: تغذیه خاموش است. 

 چشمک سریع: ارسال/دریافت اطالعات

برقچشمک کند: قطع شدن   AC 

♪ (i)  ها، فشرده و نگه داشته شوددار کردن زونبرای زنگ . 

(K32RF فقط) 
Info Key 

 
بازیابی مجدد صفحه نمایش به منظور مشاهده تمامی 

های باززون  

 

 



 K32LCD صفحه کلید مدل

 

 K32LCD های مدلجدول شرح کلیدها و چراغ

 شرح عملکرد کارایی کلید

 

 .مشکلی در حال وقوع است :ON نمایش دهنده مشکل

 

 .هشداری رخ داده است :ON نمایش حافظه هشدارها

 

اندها قطع موقت شدهزون :ON برنامه ریزی قطع موقت . 

تا 

 

های به ترتیب به زونتا کلیدهای 

 .اندنسبت داده شده ۱۰تا  ۱

 روشن شدن کلید: تاخیر ورودی یا باز شدن زون

حالت هشدار استچشمک زدن کلید: ناحیه در  . 

 

arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

sleep arming 

مطلب کارایی دزدگیر  برای توضیحات بیشتر به

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار

 

stay arming 

برای توضیحات بیشتر به مطلب کارایی دزدگیر 

 .پارادوکس مراجعه نمایید

ON: سیستم مسلح شده است. 

OFF: سیستم غیر مسلح شده است. 

 تاخیر خروجی :چشمک زدن

)تاخیر خروجی  :چشمک سریع ثانیه ۱۰ زون در  /(

 حالت هشدار



 

 off کلید
ON: غیر مسلح 

OFF: سیستم مسلح شده است. 

 AC کلید ∽
ON: سیستم روشن است. 

OFF: سیستم خاموش 

stay D  StayD کلید 

ON:  روشن بودنStayD 

OFF:  خاموش بودنStayD 

 

 

 کلید پاور
به منظور انجام برنامه ریزی سریع سیستم، یکبار این کلید 

 .را وارد کنید Master Code را فشار داده و

 

 
برای انجام تنظیمات صفحه کلید، فشرده و نگه داشته 

  .شود

 

 .ها، فشرده و نگه داشته شوددار کردن زونبرای زنگ  ♪

 (های صوتی )بازخوردهای شنیداریواکنش 

کنید، تایید یا عدم تایید اطالعات وارده به وسیله صدای زمانی که شما اطالعات مورد نظر خود را با استفاده از صفحه کلید وارد می

 :شود. در ادامه نوع هر کدام از این صداها معرفی خواهد شدبیپ تایید یا رد، تعیین می

شود و همچون مسلح یا غیر مسلح کردن( با موفقیت بر روی سیستم وارد می)زمانی که اطالعات مربوط به یک عملکرد  :بیپ تایید

را تولید ” بیپ-بیپ -بیپ-بیپ“دهد، صفحه کلید شما، صدای متناوب یا سیستم به یک حالت و یا مد جدید، تغییر شرایط می

 .کندمی

شود، صفحه گردد و یا هنگامی که اطالعات نادرست به سیستم داده میت قبلی خود باز میزمانی که سیستم به حال :بیپ عدم تایید

 .شما را از این جریان مطلع خواهد ساخت” بییییییییییییییییییپ“کلید شما، با انتشار صدای پیوسته 

یکی از  LED یا  Armکلیدبا چشمک شوند، این بازخوردها همواره در ادامه انواع دیگری از این بازخوردهای شنیداری، معرفی می

 :همراه خواهد بود SLEEP و یا  STAY ،Arm هایچراغ

 هشدار :بیپ پیوسته

 هشدار آتش :بیپ متغیر

 شروع تاخیر خروجی :بیپ متناوب

 ثانیه آخر تایید خروجی ۱۰ :بیپ متناوب سریع



 های دیداری بازخوردهای دیداریواکنش

رنگی تعبیه شده است که گویای وضعیت فعلی سیستم شما هستند. وضعیت هر کدام از این های بر روی صفحه کلید شما، چراغ

 .ها بیانگر شرایطی معین از سیستم استچراغ

های سیستم شما باید توسط نصاب، در سیستم فعال گردد. چنانچه ویژگی بر روی سیستم شما برنامه ریزی بسیاری از ویژگی :نکته

بوق عدم تایید را منتشر خواهد کرد و عملکرد درخواست شده، رد خواهد شد. برای اطالعات بیشتر به  نشده بود، صفحه کلید شما،

 .مطلب تنظیمات دزدگیر اماکن پارادوکس بخش تنظیمات زون مراجعه فرمایید

 قطع صدای صفحه کلید

م تایید و همچنین صدای بیپ )در زمان های تایید و عدگیرد، تنها صداهای بیپزمانی که صفحه کلید در حالت قطع صدا قرار می

کند. بنابراین زمانی که صدای صفحه کلید قطع است، در شرایطی همچون زمان فشردن یک کلید بر روی صفحه کلید( را منتشر می

 .، صدایی منتشر نخواهد کرد(Chime Zone) اندها زنگ دار شدهو یا زمانی که زون (Alarming) هشدار سیستم

 .صدا شودحه کلید باید به طور مجزا، بیهر صف :نکته

 :صداکردن قفل صفحه کلیدنحوه بی

 :K10H ،K37 ،K10V ،K636 ،K35 ،K32RF ،K32 صفحه کلیدهای

 .را برای مدت شش ثانیه نگه دارید CLEAR صدایی صفحه کلید، کلیدبرای فعال یا غیرفعال سازی بی .۱

صدایی فعال شده است و در صورتی که بیپ عدم نتشر کند، سیستم بیچنانچه صفحه کلید، بیپ تایید )بیپ متناوب( را م .۲

 .تایید )بیپ پیوسته( را منتشر نماید، این ویژگی غیرفعال شده است

 :K32LCD صفحه کلید

 .دارید نگه و فشرده را ☼برای تنظیمات صفحه کلید، کلید  .۱

 .صدا کردن فشار دهیدرا برای کنترل بی ۴کلید  .۲

 را فشار دهید arm صدایی صفحه کلید، کلیدغیرفعال سازی بیبرای فعال یا  .۳

 نور پشت صفحه کلید

 :برای تغییر نور پس زمینه، باید بر طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید

 :K32RF و K32 برای صفحه کلیدهای

 .دارید نگه و فشرده را ☼کلید  .۱



 .دهید فشار کلید، صفحه برای خود دلخواه نور سطح تنظیمات انجام برای را ☼کلید  .۲

 .را فشار دهید ENTER یا CLEAR برای خروج کلید .۳

 :K35 برای صفحه کلید

 .ثانیه نگه داشته و رها کنید ۴ مدت به را ▲کلید 

 .کنندشروع به چشمک زدن می ۶و  ۱، ۲، ۳، ۵در این حالت، کلیدهای 

برای خروج از منو و ذخیره سازی اطالعات وارد شده به و  CLEAR برای خروج از این منو بدون انجام عملیات ذخیره سازی، کلید

 .را فشار دهید ENTER سیستم، کلید

توانید از کلیدهایی استفاده کنید که کارکرد آنها در زیر شرح داده شده است )با استفاده از برای انجام تنظیمات مورد نظر خود، می

 (کنید حرکت هاگزینه بین ▼ و  ▲کلیدهای 

 عملکردشرح  کلید

 تنظیم حرکت نشانه ۱

 (بیشترین روشنایی: ۷کمترین روشنایی، : ۱خاموش، : ۰تنظیم نور پس زمینه ) ۲

 (کنتراست باال: ۴کنتراست پایین، : ۰برای تنظیم کنتراست ) ۳

۵ 
بیشترین روشنایی : ۷کمترین روشنایی خودکار، : ۱غیر فعال، : ۰برای تنظیم کاهش سطح نور پس زمینه به صورت خودکار )

 (خودکار

 (دقیقه ۲: ۶دقیقه،  ۱: ۵ثانیه،  ۲۰: ۴ثانیه،  ۱۰: ۳ثانیه،  ۵: ۲ثانیه،  ۱: ۱غیرفعال، : ۰برای تنظیم تاخیر کاهش نور خودکار ) ۶

 :K37 صفحه کلید

 .ثانیه نگه داشته و رها کنید ۴ مدت به را ▲کلید  .۱

 .شروع به چشمک زدن خواهند کرد ۲و  ۱کلیدهای  .۲

و برای خروج از منو و ذخیره سازی اطالعات  CLEAR برای خروج از این منو بدون انجام عملیات ذخیره سازی، کلید .۳

 .را فشار دهید ENTER وارد شده به سیستم، کلید

 توانید از کلیدهایی استفاده کنید که کارکرد آنها در زیر شرح داده شده است )بابرای انجام تنظیمات مورد نظر خود، می .۴

 کنید( حرکت هاگزینه بین ▼ و ▲استفاده از کلیدهای 

 شرح عملکرد کلید

 تنظیم حرکت نشانه ۱

 (ثانیه ۱۵=  ۱۵ثانیه و  ۵=  ۵برای تنظیم تاخیر کاهش نور خودکار )  ۲



 :K636 و K10H ،K10V صفحه کلیدهای

 .را فشرده و نگه دارید MEM کلید .۱

 .روشن خواهد شد MEM کلید .۲

 .را فشار دهید MEM سطح روشنایی پس زمینه کلیدبه منظور تنظیم  .۳

 .را فشار دهید ENTER یا CLEAR برای خروج کلید .۴

 :K32LCD برای صفحه کلید

 .و نگه دارید فشرده را ☼کلید  .۱

 .را فشار دهید ۲برای تغییر نور پس زمینه کلید  .۲

 .را فشار دهید i کلید نمایش صفحه کردن فعال برای. کنید حرکت هاگزینه بین ▼ و ▲میتوانید با استفاده از کلیدهای  .۳

 (K37 و K32RF مد ذخیره انرژی )مختص صفحه کلیدهای

قطع شود، صفحه نمایش ماژول خاموش خواهد شد  DC چنانچه تامین کننده برق (Wireless) برای صفحه کلیدهای بدون سیم

 (ثانیه ۲۰بعد از  K37 رخ خواهد داد )برای مدلو وارد مد ذخیره سازی برق خواهد شد. این اتفاق بعد از حدود یک دقیقه 

 :های پیشرفته سیستم دزدگیر اماکن پارادوکسویژگی

 (PGMs) ریزیهای قابل برنامهخروجی

باشد. زمانی که اتفاق خاصی در حوزه حفاظتی سیستم رخ  PGM تواند شامل چندسیستم امنیتی دزدگیر اماکن پارادوکس می

توان توان کارهای زیادی انجام داد، به عنوان مثال میها میPGM آید، با استفاده ار اینپیش میدهد و یا شرایط خاصی می

 نصاب چنانچه.  …بسته کرد و  /ها را روشن نمود، درب گاراژ را بازسنسورهای دود را از کار انداخت و یا در محل کار و یا خانه، برق

، [1]&[۲]، [2]&[۳]، [4]&[۵]، [5]&[۶] کلیدهای داشتن نگه و فشردن با نیدتوا می شما باشد، کرده ریزی برنامه را سیستم شما

ها را فعال نمایید. برای بازیابی مجدد سنسورهای دود تنها کافی است PGM های مربوط بههر یک از ویژگی [7]&[۸]، [8]&[۹]

 .را سه ثانیه فشرده و نگه داریدو یا کلید  را همزمان فشرده و برای سه ثانیه نگه دارید [ENTER]  و [CLEAR] یا کلیدهای

 (Partitioning) بندی سیستمبخش

آورد تا سیستم امنیتی خود را به دو بخش جداگانه تحت عناوین بندی، این امکان را برای شما فراهم میوجود ویژگی بخش

“Partition 1” و “Partition 2” ها همچون توانید بسیاری از ویژگیمیبندی شد، تقسیم کنید. زمانی که سیستم شما بخش

 .ها نسبت دهیدهای سیستم را به هر کدام از این بخشها، کدهای کاربری و تعدادی از ویژگیزون

های موجود بر روی سیستم، به صورت ها، کدهای کاربری و ویژگیچنانچه سیستم شما پارتیشن بندی نشده است، تمامی زون :نکته

 .ها فعال نیستندپارتیشن K636 اند. الزم به ذکر است در مورد صفحه کلیدهاینسبت داده شده ۱خودکار به پارتیشن 



 کلیدهای کارکرد سریع

را وارد نمایید. در منوی  [MASTER CODE] را فشار داده و سپس کد مدیـریتیبرای ورود به منوی برنامه ریزی، کلید 

 :برنامه ریزی موارد زیر را انجام دهید

 :[2] + [MEM] آزمایشگزارش 

شود، این عملگر، به منظور آزمایش صحت کارکرد سیستم، چنانچه سیستم شما به وسیله مرکز کنترل و مشاهده، کنترل می

 .فرستدسیگنالی را به مرکز می

 PC: [MEM] +[P1C]تماس گرفتن با 

 .شودرل گرفته میتماسی با مرکز مشاهده و کنت WinLoad در این بخش، با استفاده از نرم افزار

 PC: [MEM] +[P1C]پاسخ دادن به 

 افزارشود، پاسخ دهد. این کار با استفاده از نرمدر این بخش سیستم امنیتی شما، باید تماسی را که از طرف مرکز کنترل گرفته می

WinLoad شودانجام می. 

 [MEM]+]۹لغو کردن ارتباط: ]

 .خواهد شدقطع  WinLoad تمامی ارتباطات با نرم افزار

 های ارتباط با دزدگیر اماکن پارادوکسروش

 (IP 100) برقراری ارتباط از طریق اینترنت

توانید از طریق اینترنت به سیستم امنیتی دزدگیر رسد( میکه به صورت جداگانه به فروش می) IP100 با استفاده از ماژول اینترنت

آورد تا با استفاده از تمامی مرورگرهای ی این امکان را برای شما فراهم میاماکن پارادوکس خود دسترسی داشته باشید. این ویژگ

اینترنتی، قادر باشید سیستم خود را از راه دور، مشاهده و کنترل نمایید. همچنین چنانچه اتفاق مهمی )همچون هشدارها، 

گی شما را از طریق فرستادن ایمیل، مطلع مسلح/غیرمسلح شدن سیستم و مشکالت موجود( در حوزه مورد نظر شما رخ دهد، این ویژ

 .خواهد ساخت

توانید از وارد شدن فرزند خود به خانه مطلع شوید و یا زمانی که در یکی به عنوان نمونه زمانی که شما در محل کار خود هستید، می

توانید به صورت زنده، نین شما میدهد از طریق دریافت ایمیل از آن اطالع پیدا کنید. همچهای منزل شما، هشداری رخ میاز زون

وضعیت حوزه مورد نظر خود را مشاهده کنید و یا آن را در حالت مسلح/غیرمسلح قرار دهید. به عنوان نمونه ممکن است که شما 

خود را  آورید که آیا سیستم امنیتی نصب شده در دفتراید اما به یاد نمیبرای گذراندن تعطیالت آخر هفته دفتر خود را ترک کرده

 .اید یا خیردر حالت مسلح قرار داده

با استفاده از این ویژگی تعبیه شده در سیستم خود به راحتی قادر خواهید بود تا با استفاده از لپ تاپ خود وضعیت آن را چک کرده 

هیچ نیازی به  IP100 ه ازو از راه دور و بدون نیاز به بازگشت به دفتر خود، سیستم را در وضعیت مسلح قرار دهید. برای استفاد



گیرد. به این نحو که با کمک صفحه نصب نرم افزار نیست. این ویژگی تنها با استفاده از مرورگرهای اینترنتی مورد استفاده قرار می

 .دهداینترنتی که دارای کارکرد بسیار ساده است، کنترل را در دستان شما قرار می

 (PCS 100) برقراری ارتباط از طریق ارسال پیامک

شما قادر خواهید بود تا با سیستم امنیتی خود از طریق ارسال و یا دریافت پیامک، رابطه  PCS100 -GSM با استفاده از ماژول

برقرار کنید )این ماژول باید به صورت جداگانه خریداری شود( این ماژول امکان دریافت پیامک بر روی تلفن همراه شما، به هنگام 

توانید آورد. همچنین با استفاده از این ویژگی مین به صدا درآمدن هشدار و یا بروز مشکل در سیستم را فراهم میرخدادهایی همچو

 .سیستم خود را با فرستادن پیامک به حالت مسلح و غیر مسلح درآورید

 دریافت پیامک

 :برای دریافت پیامک از سیستم خود، مراحل زیر را باید انجام دهید

  را که قصد دریافت پیامک بر روی آن دارید، برای سیستم تعریف کنیدشماره تلفنی. 

  )معین کنید که با پیشامد کدامیک از اتفاقات در سیستم )هشدار، مسلح/غیرمسلح کردن، مشکالت و بازیابی مشکالت

 .پیامک برای شما ارسال گردد

 داده شده است ها( نسبتها )پارتیشنمعین کنید که این شماره تلفن به کدامیک ازبخش. 

 :برای ارسال پیامک GSM نحوه نصب ماژول

 .را فشار دهیدکلید  .۱

 .خود را وارد نمایید Master Code کد مدیریتی .۲

 .را فشار دهید [ARM] کلید .۳

[ یکی از هشت ۰۸[ تا ]۰۱ای بین ]و یا با وارد کردن شماره [▼]/[STAY] و [▲]/[SLEEP]  با استفاده از کلیدهای .۴

 .را فشار دهید [ENTER] ه قصد برنامه ریزی آن را دارید، انتخاب نمایید و سپس کلیدشماره تلفنی ک

 .را فشار دهید [ENTER] شماره تلفن مورد نظر را وارد کرده و کلید .۵

معین کنید که با رخداد کدام دسته از رویدادها، قصد دارید تا از سیستم پیامک دریافت کنید. توضیحات بیشتر در جدول  .۶

 .آورده شده است (ل انتخاب رویدادهازیر )جدو

 .را فشار دهید [ENTER] کلید .۷

 .[ و یا هردو، انتخاب کنید۲[ و یا ]۱بخش )پارتیشن( منتسب به این شماره تلفن را با فشردن کلید ] .۸

 .را فشار دهید [ENTER] برای ذخیره سازی کلید .۹

 

 

 



 :جدول انتخاب رویدادها

 پیامک فرستاده خواهد شدرویدادهایی که در صورت رخدادن،  انتخاب 

 …هر گونه هشدار همچون دزد، آتش و ۱

 مسلح شدن و یا غیر مسلح شدن ۲

 …بروز هر مشکلی همچون عدم اتصال باتری و  ۳

 …بازیابی مشکالت همچون بازیابی باتری و  ۴

 هانمونه پیامک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اماکن پارادوکسفرستادن پیامک به منظور مسلح یا غیرمسلح کردن دزدگیر 

توانید با فرستادن پیامک از هر تلفن همراهی، سیستم خود را در حالت مسلح و یا غیرمسلح قرار دهید. این پیامک باید به شما می

ای فرستاده شود که توسط اپراتور تلفن همراه شما فراهم آمده است. دستوراتی که در متن پیامک برای سیستم  GSM شماره تلفن

 :شود دارای فرمت و فابل بندی خاصی است که در ادامه شرح داده شده استما فرستاده میامنیتی ش

 C]نوع عملیات[.]کد کاربری].A[هاشماره تلفن[.]بخش[



 .پیامک باید به زبان انگلیسی فرستاده شده و تمامی حروف نوشته شده باید بزرگ باشند :نکتـه

 :جدول زیر توجه نماییدبرای روشن شدن بیشتر موضوع، به توضیحات در 

 توضیحات متن پیامک 

 کد کاربری :۱۲۳۴

 مسلح کردن :عملیات

 پارتیشن شماره یک :مورد نظر بخش پارتیشن

 شماره تلفن: ۵۵۵۵۵۵۱۲۳۴

C1234.ARM.A1.5555551234 

 کد کاربری :۱۲۳۴

 غیرمسلح کردن :عملیات

 پارتیشن شماره یک :مورد نظر بخش پارتیشن

 شماره تلفن: ۵۵۵۵۵۵-۱۲۳۴ 

C1234.OFF.A1.5555551234 

 .شود، استمنظور از شماره تلفن، شماره تلفنی که بعد از انجام و برای تایید عملیات، به آن پیامک فرستاده می :نکته

 کد کاربری

قبل از این نخستین بخش از پیامک فرستاده شده، کد کاربری است )همان کد استفاده شده برای سیستم دزدگیر(. در متن پیامک 

 :C1234گذاشته شود. مثال ”C”کد حتما باید کارکتر

 عملیات

امکان مسلح کردن و یا غیرمسلح کردن سیستم در این بخش موجود است. دستور این کار، بعد از وارد کردن کد کاربری وارد 

ف بزرگ را تایپ کرده و برای غیر با حرو  ARM کلمهشود. برای مسلح کردن سیستم، شود،بعد از آن نیز، یک نقطه گذاشته میمی

 :C1234.ARM. را تایپ کنید. مثال OFF مسلح کردن سیستم، کلمه

 جزئیات

ها به صورت جداگانه، امکان پذیر است. قبل از قرار دادن شماره بخش با این ویژگی، امکان مسلح یا غیرمسلح کردن هر یک از بخش

 A قصد داشته باشید چند پارتیشن را مسلح و یا غیرمسلح کنید، باید بعد از حرفرا قرار دهید. چنانچه  ”A“ مورد نظر، باید حرف

ای از های مورد نظر خود را تایپ کرده و بین آنها از کاما ),( استفاده کنید. همچنین ممکن است بخواهید مجموعهو شماره پارتیشن

 A سر هم است. در چنین حالتی کافی است که بعد از حرف ها را مسلح یا غیرمسلح کنید که شماره آنها به ترتیب و پشتپارتیشن

را وارد نمایید و در نهایت هم شماره آخرین پارتیشن را وارد کنید. شماره این  TO شماره پارتیشن ابتدایی را وارد کرده و بعد کلمه

 :ها در لیست باید به ترتیب باشد. مثالبخش

.C1234.ARM.A1 و یا .C1234.ARM.A1TO2 



 تلفنشماره 

بعد از اینکه سیستم شما پیامک را دریافت نمود و وضعیت سیستم را تغییر داد، به منظور تایید انجام دستور شما، پیامکی به این 

 :شود. مثالشماره فرستاده می

C1234.ARM.A1,3,5TO7.5555551234 

 IP اطالعات

خود، از طریق پیامکی که سیستم برای شما ارسال میکند،  سیستم IP توانید آدرسشما می GSMبرای استفاده از ماژول اینترنتی، 

نماید. برای دریافت این پیامک، را ارسال می IP دریافت نمایید. به عبارت دیگر، این ماژول به شماره تلفن معین، پیامکی حاوی آدرس

ن ساختار نرم افزار از راه دور مورد استفاده تواند برای پیکربندی و تبییمورد نظر می IP .نیاز به وارد نمودن کد کاربری معتبری است

 :قرار گیرد. به عنوان مثال

C1234.IP.5555551234 

 GSM شماره تلفن ماژول

 .(دستگاه خود را در این بخش وارد کنید )با پشتیبانی سرویس سیستم تلفن خود تماس بگیرید GSM شماره تلفن ماژول

 (Voice-Guided VDMP3) ارتباط از طریق تلفن

رسد( با استفاده از توانید با استفاده از یکی دیگر از لوازم جانبی سیستم امنیتی خود )که به صورت جداگانه به فروش میما میش

نام دارد، شرایطی را فراهم سازید که  VDMP3 توانید با برنامه ریزی این ماژول کهتلفن با این سیستم در تماس باشید. شما می

هایی که در حافظه خود ثبت کرده است، تماس بگیرد. به عنوان نمونه قادر باشد در مواقع ضروری با شمارهسیستم امنیتی منزل شما 

آورد تا تمامی کارمندان دهد، استفاده از این ماژول این امکان را فراهم میزمانی که در مغازه شما در ساعات تعطیلی، هشداری رخ می

منطقه ) ” Press 1 to disarm. Zone 3.Area 1 in Alarm“ :هایی همچونپیغاماز طریق تلفن از وضعیت موجود به واسطه 

 .را فشار دهید.( خبردار شوند ۱. برای غیر مسلح کردن کلید  ۳زون  .در حالت هشدار است ۱

لح کنید تماس گرفته و سیستم خود را مسلح و یا غیرمس VDMP3 همچنین شما قادر هستید که با استفاده از خط تلفن با ماژول

اید، ها را فعال گردانید. شما قادر خواهید بود تا تمامی دستورات خود را از طریق تلفنی که با آن تماس گرفته PGM و یا اینکه

 :تر شدن مساله به این مثال توجه کنیدهمچون یک صفحه کلید، وارد سیستم گردانید. برای روشن

اید و به دالیل امنیتی مایل هستید که المپ دفتر کار خود را روشن کنید. کرده فرض کنید که شما به دلیلی دفتر کار خود را ترک

 .تماس گرفته و المپ اتاق را روشن کنید VDMP3 توانید با استفاده از تلفن خود بابه راحتی می

 VDMP3 دستور العمل

 :VDMP3 برای تماس گرفتن با



 .ه آن متصل است، تماس بگیریدب VDMP3 از طریق یک خط تلفن، با شماره تلفن که سیستم

متصل است، دستگاه منشی تلفنی نیز فعال است، زمانی که خط شما زنگ خورد،  VDMP3 چنانچه بر روی خط تلفن که :نکته

 .گوشی را قطع کرده و در محدوده زمانی که توسط نصاب برای سیستم تعریف شده است، دوباره شماره مورد نظر را بگیرید

 .شود تا کد کاربری خود را وارد نماییدماس شما را جواب داد، از شما خواسته میت VDMP3 زمانی که

های پیش روی شما برای شما شرح داده خواهد شد. همچنین انتخاب برای( …در این حالت، وضعیت سیستم )مسلح ، غیرمسلح و 

 .اعالم خواهد شد (۲ها )( و کنترل ویژگی۱مسلح و غیرمسلح کردن سیستم )

دقیقه صبر کنید. چنانچه عمدا  ۲چنانچه در حین تماس به هر دلیل، ارتباط قطع شد، باید پیش از برقراری مجدد تماس،  :نکته

 .را فشار دهید ”#“کنید، به منظور اینکه منتظر نماید،پیش از قطع تماس تنها کافی است کلید تماس را قطع می

 :ی شما شرح خواهد دادشکل زیر نحوه استفاده بهینه از این ویژگی را برا

 

 



 

 :پارادوکس دزدگیر اماکن مسلح کردن و غیرمسلح کردن

های سیستم آورد که بتوانید از ویژگیاین امکان را برای شما فراهم می .های مسلح کردن سیستم،آشنایی تمام و کمال با تمامی حالت

ها، به بخش بندی نشده است، تمامی بخشما بخشامنیتی خود به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنید. چنانچه سیستم ش

 .نسبت داده خواهند شد ۱)پارتیشن( شماره 

خواهد شد. ” قطع موقت“ها باز است و شما قادر به مسلح کردن سیستم نیستید، سیستم شما وارد حالت چنانچه یکی از زون :نکته

را فشار دهید و یا اینکه برای  [ENTER] کرده و سپس کلیدشماره دو رقمی زونی که قصد دارید آن را قطع موقت کنید، وارد 

 .را فشار دهید [ENTER] ها، کلیدقطع موقت کردن تمامی زون

 :(Regular Arming) مسلح کردن منظم

ین حالت هایی را که در بخش مورد نظر شما قرار دارند، مسلح کرد. در نظر داشته باشید که اتوان تمامی زونبا استفاده از این مد می

 .نیز فعال گردد One-Touch Armingو یا  Auto-Arming تواند با استفاده ازمسلح شدن، می

 :Regular Arm برای اجرای

 .ها را ببندیددر بخش مورد نظر خود، تمامی زون .۱

 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نمایید [ARM] کلید .۲

برای انتخاب هر دو ( ۲یا  ۱به بخش مورد نظر خود را وارد کنید ) چنانچه به هر دو بخش دسترسی دارید، شماره مربوط .۳

 .بخش، کلید دیگر را نیز بعد از بوق تایید فشار دهید

Sleep Arming: 

آورد، با این تفاوت که در این مد سطح را برای شما به ارمغان می .، این مد نیز فضای حفاظت شدهStay Arming همچون حالت

ابل تامین است. برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید که در یک خانه دو طبقه، فضای از امنیت، ق .باالیی

قرار دهید، فضای  Sleep Arming حالت.شود. چنانچه مد سیستم را در محافظت می Stay Arming محیط در مد .اطراف و

و این امکان برای شما فراهم است که  (.شوندرکتی نیز فعال میشوند )سنسورهای حاطراف خانه نیز، همچون طبقه اول محافظت می

 .خود به راحتی رفت و آمد کنید .در طبقه دوم و محوطه اتاق خواب

قطع موقت هستند. به عنوان مثال در  Sleep Arming فعال بودن مد.شود که به هنگام هایی اطالق میبه زون Sleep هایزون

هایی که توسط نصاب برای هستید، تمامی ساختمان و محوطه شما به غیر از اتاق خواب و یا سایر بخشخواب  .شب، زمانی که شما

-One و یا Auto-Arming توان با استفاده ازرا می .تعریف شده است، در حالت مسلح خواهد بود. این مد مسلح بودن .سیستم

Touch Arming نیز فعال نمود. 

 :Sleep Arm برای اجرای



 .(Sleep هایها را ببندید )به غیر از زونتیشن مورد نظر خود، تمامی زوندر پار .۱

 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نمایید [SLEEP] کلید .۲

برای انتخاب هر دو جزء، ( ۲یا  ۱چنانچه به هر دو جز دسترسی دارید، شماره مربوط به جز مورد نظر خود را وارد کنید ) .۳

 .بوق تایید فشار دهیدکلید دیگر را نیز بعد از 

Stay Arming: 

آورد که بتوانید زمانی که محیط اطراف خانه کامال مسلح است، در داخل ساختمان فعال بودن این مد این امکان را برای شما فراهم می

، قطع موقت Stay شود که به هنگام فعال کردن مد مسلح بودنهایی اطالق میبه زون Stay هایبه راحتی رفت و آمد کنید. زون

ها توانید بدون مسلح کردن سایر زونشوند. به عنوان نمونه چنانچه شما قصد داشته باشید که شبی را در خانه بگذرانید، میمی

-One توان با استفاده ازرا می Stay ها را در حالت مسلح قرار دهید. مد مسلح بودنها و پنجرههمچون سنسورهای حرکت، درب

Touch Arming  یاو Auto-Arming نیز فعال نمود. 

 :Stay Arm برای اجرای

 (Stay هایها را ببندید )به غیر از زوندر پارتیشن مورد نظر خود، تمامی زون .۱

 .را فشرده و کد کاربری خود را وارد نمایید [STAY] کلید .۲

برای انتخاب هر دو ( ۲یا  ۱)چنانچه به هر دو بخش دسترسی دارید، شماره مربوط به بخش مورد نظر خود را وارد کنید  .۳

 .بخش، کلید دیگر را نیز بعد از بوق تایید فشار دهید

 :(Bypassing a Zone) قطع موقت یک زون

ها را قطع غیرفعال کنید. در این حالت بعضی مواقع ممکن است شرایطی رخ دهد که بواسطه آنها قصد داشته باشید یکی از زون

موقت این کار را انجام دهید. به عنوان مثال ممکن است زمانی که در بخشی از منزل شما، کارکنان توانید با استفاده از مد قطع می

های مربوط بخش خانه را برای مدتی معین، از کار بیاندازید. زمانی که سیستم شما تعمیرات مشغول کار هستند، شما بخواهید زون

اند، به حالت عادی بازگشته و در صورتی که این در حالت قطع موقت بودههایی که تا پیش از به حالت غیرمسلح درآمد، تمامی زون

 .گیرندها، تمامی آنها در حالت مسلح قرار میدوباره سیستم خود را مسلح کنید، همچون سایر زون

توان با ا میروشن خواهد شد. همچنین مد قطع موقت ر [BYP] ها در حالت قطع موقت قرار دارند، کلیدزمانی که تعدادی از زون

فعال نمود. چنانچه برنامه  ”(One-Touch Bypassing programming) قطع موقت با استفاده از یک کلید“استفاده از برنامه 

را برای مدت سه ثانیه فشار داده تا وارد محیط برنامه ریزی قطع موقت شوید. برای برداشتن مد  [BYP]مذکور فعال باشد، کلید 

، تمامی [CLEAR] ون، در مرحله سوم، شماره زون مورد نظر خود را دوباره وارد کنید و یا با فشردن کلیدقطع موقت برای یک ز

را همزمان  [ENTER] و [CLEAR]های قطع موقت شده، کلید های فعلی سیستم را حذف کنید. برای پاک کردن زونورودی

 .فشار دهید

 :هابرای اجرای قطع موقت زون

 .دهیدرا فشار  [BYP] کلید .۱



 .کد کاربری خود را وارد نمایید .۲

 .شروع به چشمک زدن خواهد کرد [BYP] کلید .۳

 .را فشار داده و یا به مرحله پنجم بروید [ENTER] ها کلیدبرای قطع موقت تمامی زون .۴

ا، روشن های مورد نظر شمهایی که قصد دارید آنها را در حالت قطع موقت قرار دهید، شماره زونبا وارد کردن شماره زون .۵

خواهد شد. بنابراین چنانچه زون شما، مداوم روشن بود: زون باز است، چشمک زدن: زون قطع موقت شده است، چراغ 

 .خاموش است: زون بسته است و قطع موقت نشده است

 برای خارج شدن، بدون انجام ذخیره سازی، .را فشار دهید [ENTER] برای انجام ذخیره سازی و خروج از سیستم کلید .۶

 .را دو بار فشار دهید [CLEAR] کلید

 :(Bypass Recall Feature) هایی که قبال قطع موقت شده بودندویژگی یادآوری زون

های های که پیش از این برای قطع موقت کردن زونبعد از اینکه شما سیستم خود را در حالت غیرمسلح قرار دهید، تمامی ورودی

هایی را که نوبت قبل )زمانی که سیستم توانید زونشوند. با استفاده از این ویژگی مید پاک میایمورد نظر خود، وارد سیستم کرده

اند و شماره آنها در حافظه سیستم ذخیره شده است، دوباره در حالت قطع موقت قرار دهید. به قطع موقت بوده (شما مسلح بود

هایی که آورد تا از دوباره کاری برای برنامه ریزی دستی زونفراهم می عبارت دیگر استفاده از این ویژگی، این امکان را برای شما

 .اند، اجتناب کنید و آنها را از روی حافظه سیستم بازیابی نماییدهمچون دفعه قبل، قطع موقت بوده

 :Regular Arm برای اجرای

 .را فشار دهید [BYP] کلید .۱

 .کد کاربری خود را وارد نمایید .۲

 .دهید را فشار [BYP] کلید .۳

 .را فشار دهید [ENTER] کلید .۴

 :(One-Touch Arming) مسلح کردن با فشردن یک کلید

این ویژگی  .آورد تا بدون نیاز به وارد کردن کدهای کاربری، سیستم خود را مسلح کنیداین ویژگی این امکان را برای شما فراهم می

چنانچه این ویژگی در سیستم شما فعال باشد، شما را قادر خواهد  .ردندفعال گ باید پیش از استفاده، در سیستم شما به وسیله نصاب

ساخت که تنها با فشار یک دکمه و بدون نیاز به وارد کردن کد دسترسی، سطح امنیتی سیستم خود را تغییر دهید. به عبارت دیگر: 

 : مراحل انتقالی زیر را طی کنید

Full Arm ⇐ Sleep Arm ⇐ Stay Arm ⇐ Disarm 

 :One-Touch با استفاده از مد Regular Arming حالت

بندی شده را فشرده و نگه دارید. چنانچه سیستم شما بخش [ARM] ها در بخش مورد نظر خود کلیدبرای مسلح کردن تمامی زون

مستخدمین و یا شروع به چشمک زدن خواهند کرد. یکی از کارکردهای اصلی این ویژگی، زمانی است که ( ۲یا  ۱است، کلیدهای )



توانند با استفاده از این ها و سایر افراد در بخش خدمات قصد وارد شدن به منطقه را دارند. در این صورت این افراد مینظافت چی

 .های سیستم امنیتی شما، سیستم را در حالت مسلح قرار دهندویژگی و بدون دسترسی به سایر ویژگی

 :One-Touch دبا استفاده از م Stay Arming حالت

 (.اند، مسلح نخواهند شدتعریف شده Stay های که در حالترا فشرده و نگه دارید. )زون [STAY] برای مسلح کردن محیط، کلید

 :One-Touch با استفاده از مد Sleep Arming حالت

اند، مسلح نخواهند تعریف شده Sleep های که در حالترا فشرده و نگه دارید. )زون [Sleep] ها، کلیدبرای مسلح کردن تمامی زون

 (.شد

 :One-Touch ریزی قطع موقت با استفاده از مدبرنامه

 .را فشرده و نگه دارید [BYP] برای دسترسی به مد برنامه ریزی قطع موقت، کلید

 :پارادوکس دزدگیر اماکن StayD مسلح و غیرمسلح کردن با استفاده از

 .دهد، چرا که عالوه بر افزایش امنیت سیستممندی شما را تا حد بسیار زیادی افزایش میتمیزان رضای Stay D استفاده از مد

 .ایساعته روز و هفت روز هفته، بدون اینکه لحظه ۲۴دزدگیر اماکن پارادوکس ، کارکرد با آن نیز بسیار ساده است. این مد در تمامی 

کند. نکته جالب شوید نیز، از شما حفاظت میمسلح وارد می .اینطقهسیستم در وضعیت غیرمسلح قرار گیرد، حتی زمانی که به م

مسلح کنید، به یاری شما خواهد آمد و سیستم را به صورت  .توجه اینکه این مد، چنانچه شما فراموش کنید که سیستم خود را مجدد

 .و بسیار سریع، در وضعیت مسلح قرار خواهد داد .خودکار

دهد. ا خروج به یک منطقه را دارید، سیستم به صورت موضعی غیرمسلح شده و به شما اجازه عبور میزمانی که شما قصد ورود و ی

برای انجام این کار تنها الزم است که با کنترل از راه دور خود، سیستم را از این فرایند مطلع سازید. سپس از مسیر تعریف شده برای 

ر شما، مجدد منطقه را در حال مسلح قرار خواهد داد. در این بازه زمانی، سایر سیستم، عبور کنید و در نهایت سیستم بعد از عبو

ها در حالت مسلح باقی خواهند ماند. نتیجه استفاده از این مد، اطمینان همیشگی از مسلح و امن بودن حوزه مورد نظر شما و زون

 .بود فراموش کردن نگرانی اینکه آیا هم اکنون سیستم مسلح است یا خیر، خواهد

تواند برای شما مزایای دیگری را نیز به دنبال داشته باشد و شما را از برخی امور عالوه بر موارد مذکور، استفاده از این سیستم می

توانید از عبور و مرور فرزندانتان در نزدیکی مناطق خطرناک برای آنها، همچون بالکن، استخر و یا مطلع سازد. به عنوان نمونه می

 .ورودی، مطلع شوید هایدرب

 :Stay D روشن/خاموش کردن مد

 :Stay D روشن کردن مد



  [StayD →[STAY]+[CODE]+[STAY] روشن شدن

را مجددا حداکثر تا  [STAY] را فشار دهید و کد خود را وارد نمایید، سپس کلید [STAY] برای روشن کردن این مد ابتدا کلید

 سیستم روشن خواهد شد و  Stay D ، چراغStay Dده ثانیه بعد از وارد کردن کد، فشار دهید. به نشانه تایید روشن شدن مد 

 .گرفت خواهد قرار مد این در شما

 :Stay D خاموش کردن مد

  [StayD →[OFF]+[CODE]+[OFF] خاموش شدن

را مجددا حداکثر تا ده  [OFF] را فشار دهید و کد خود را وارد نمایید، سپس کلید [OFF] برای خاموش کردن این مد ابتدا کلید

در  StayD روشن خواهد شد و مد OFF ، چراغStayDثانیه بعد از وارد کردن کد، فشار دهید. به نشانه تایید خاموش شدن مد 

نیتی شما، همچون یک سیستم عادی، کارایی شود. با خاموش شدن این مد در سیستم شما، سیستم امسیستم شما خاموش می

 .خواهد داشت

 : تغییر در مد مسلح شدن سیستم دزدگیر اماکن پارادوکس

 :Sleep به Stay وضعیت از –تغییر در سطح امنیت 

[SLEEP]  چراغ شدن روشن ← تاخیر ←برای دو ثانیه Sleep 

مسلح خواهند شد،  SLEEP هایی که در مددارید. تمامی زونرا برای دو ثانیه نگه  [SLEEP] برای تمامی صفحه کلیدها، کلید

آورند که به اتاق خواب خود بروید. زمانی که تاخیر خروجی به حالت تاخیر خروجی درخواهند آمد و این امکان را برای شما فراهم می

 Sleep د آمد. هم اکنون سیستم در مدبه پایان رسید و شما در اتاق خواب خود بودید، سایر نواحی داخلی، به حالت مسلح در خواهن

 .قرار دارد

 :Stay به Sleep وضعیت از –تغییر در سطح امنیت 

[STAY]  غچرا شدن روشن ←برای دو ثانیه Stay 

 Sleep ای، از حالترا بر روی صفحه کلید نصب شده در اتاق خواب خود، فشار دهید. سیستم شما به صورت لحظه [STAY] کلید

غییر وضعیت خواهد داد و این امکان را برای شما فراهم خواهد آورد تا اتاق خواب خود را ترک کرده و آزادانه در ت Stay به حالت

های ، اتاق خواب را ترک کنید، تمامی زونStay چنانچه شما تصادفا، بدون تغییر دادن شرایط به حالت .محوطه خانه حرکت کنید

در اختیار شما قرار  Stay ری خواهند شد و زمان کافی را برای تغییر وضعیت به حالتوارد دوره تاخی Sleepمسلح شده در حالت، 

 .خواهند داد

 :Full به Stay وضعیت از –ترک منطقه 



 Arm چراغ شدن روشن ← تاخیر ←برای دو ثانیه  [ARM] :صفحه کلید

نگه دارید. با این کار، دوره زمانی تاخیر را بر روی صفحه کلیدی که مسیر خروجی، به آن منتسب است، فشرده و  [ARM] کلید

هایی که در شود. بعد از اینکه محل را ترک کردید، تمامی زونهایی که در مسیر خروج قرار دارند، فعال میخروجی برای تمامی زون

 .قرار دارد Full شوند. هم اکنون سیستم در حالتمسیر خروج قرار داشتند، دوباره مسلح می

 :Stay به Full وضعیت از –ورود به منطقه 

 Stay روشن شدن چراغ← [CODE] :صفحه کلید

حالت تاخیر  .هایی که به مسیر ورودی منتسب هستند واردشوید، تمامی زونوارد می .ایزمانی که با عبور از مسیر ورودی، به منطقه

ورودی نسبت  .کی از صفحه کلیدهایی که به مسیرآورند. بر روی یشوند که از این طریق امکان ورود شما به منزل را فراهم میمی

 .های ورودیشود. زون Stay تاخیر ورودی پایان داده و وارد مد .داده شده است، کد کاربری معتبر را وارد کرده تا سیستم به این

 قرار دارد Stay دوباره در مد مسلح قرار خواهند گرفت. هم اکنون سیستم در حالت

 :تغییر حالت مسلح بودن سیستمخروج از منطقه بدون 

[OFF] برای دو ثانیه 

را  [OFF]توانید بر روی هر کدام از صفحه کلیدها، کلید برای خروج از منطقه بدون نیاز به تغییر وضعیت مسلح بودن سیستم، می

 .فشرده و برای مدت دو ثانیه نگه دارید

 :StayD تنظیمات پیشرفته

 :(Window Mode & Rearming delay) مد پنجره و تاخیر مسلح شدن مجدد

کند که بدون به صدا در قرار دارد، فعال بودن این مد این امکان را برای شما فراهم می Stay برای سیستمی که در حالت مسلح

ی را فشار دهید و سپس کد دسترس [OFF] های خارجی را باز کنید. برای وارد شدن به مد پنجره، کلیدآمدن هشدار، یکی از زون

هایی که قابل باز شدن هستند، شروع به چشمک زدن خواهند کرد. سیستم در همین لحظه، تاخیر خود را وارد کنید. تمام زون

ها را باز کرد. سیستم به شما ها و یا پنجرههای خارجی همچون دربتوان یکی از زونکند که به واسطه آن میخروجی را ایجاد می

رسد. زمانی که شما دهد و به محض اینکه اولین زون باز شد، تاخیر زمانی به اتمام مینها یک زون را میتنها اجازه باز کردن یک و ت

 .گرددبرمی مسلح حالت به دوباره مذکور زون( …بندید )درب، پنجره و زون باز شده را دوباره می

رستی بسته شود، زمان تاخیری را در اختیار شما به د.وقتی که قصد بستن زونی را دارید، سیستم به منظور اینکه زون مورد نظر 

شود، و برای اینکه این زون می.، زمانی که شما زون مورد نظر را بستید، آغاز ”تاخیر زمانی دوباره مسلح شدن“خواهد گذاشت. این 

چرا که در صورت  .ا صادق استاین تاخیر، بسته بماند. این نکته به خصوص درمورد پنجره .دوباره مسلح شود، باید در تمامی طول بازه

 .به صدا درخواهد آمد.چفت نشدن صحیح آنها، صدای آژیر هشدار اشتباها 



 :(Live View Mode) مد نمای زنده

حرکتی را که منجر به صدا در آمدن هشدار  [CLEAR] توانید با فشردن کلیددهد، میزمانی که هشدار در سیستم شما رخ می

ها، این تغییر را نمایش های زون بر روی صفحه کلید، در لحظه وقوع باز و بسته شدن هر کدام از زوناغشده است، مشاهده کنید. چر

 .دهندمی

 :(Fast Exit) خروج سریع

در حالت مسلح قرار دارد، این ویژگی این امکان را برای شما فراهم  Stay و یا Sleep زمانی که سیستم شما در یکی از مدهای

هایی که هم اکنون در حالت مسلح قرار دارند، خارج شوید. اینکه سیستم خود را از حالت مسلح خارج کنید، از زون تا بدون .آوردمی

را برای آغاز شدن تاخیر خروجی فشرده و نگه دارید. بعد از تمام شدن مدت  [OFF] برای انجام این کار تنها کافی است که کلید

 .ی، سیستم به حالت قبلی خود تغییر مکان خواهد دادزمان در نظر گرفته شده برای تاخیر خروج

 : دزدگیر اماکن پارادوکس (Auto Arming) مسلح کردن خودکار

 :(Timed Auto Arming) مسلح شدن خودکار زمان بندی شده

، Regular Arming سیستم امنیتی شما قادر است که خود را روزانه، در زمان معینی در حالت مسلح قرار دهد. همچون حالت

 .های باز را قطع موقت خواهد کردسیستم شما تمام زون

 :Auto-Arm برای برنامه ریزی زمان سنج

 .را فشار دهیدکلید  .۱

 .خود را وارد نمایید Master Code کد مدیریتی .۲

 .را فشار دهید. این کلید شروع به چشمک زدن خواهد کرد [BYP] کلید .۳

 .را فشار دهید[ ۲و برای تنظیم بخش دوم، کلید ][ ۱( اول، کلید ]برای تنظیم کردن بخش )پارتیشن .۴

” ۱۸:۳۵“ساعته همچون  ۲۴زمان مورد نظر خود، برای مسلح شدن خودکار سیستم را وارد نمایید. )این زمان باید در فرمت  .۵

 .(وارد دستگاه شود

کلید  Stay Arm و مد[ ۲کلید ] Sleep Arm ، مد[۱کلید ] Regular Arm برای مسلح کردن بخش مورد نظر در مد .۶

 .را فشار دهید [۳]

 :Auto-Arm برای غیرفعال کردن موقت برنامه ریزی زمان سنج

 .را فشار دهیدکلید  .۱

 .خود را وارد نمایید Master Code کد مدیریتی .۲

 .را فشار دهید. این کلید شروع به چشمک زدن خواهد کرد [BYP] کلید .۳

 .را فشار دهید [۲و برای تنظیم بخش دوم، کلید ][ ۱ول، کلید ]برای تنظیم کردن بخش )پارتیشن( ا .۴



 .را فشرده و نگه دارید [Sleep] کلید Auto Arm برای غیرفعال نمودن موقتی تایمر مربوط به .۵

 :(No Movement Auto Arming) مسلح شدن خودکار زمان عدم مشاهده حرکت

زمان  .های الزم توسط نصاب، هنگامی که برای مدتریزیلزوم با انجام برنامهکه در صورت  .سیستم امنیتی شما این قابلیت را داراست

ای، حرکتی در حوزه استحفاظی سیستم امنیتی شما رخ ندهد، به صورت خودکار به حالت مسلح در آمده معین و از پیش تعیین شده

که به تنهایی زندگی  .است که برای منازل افرادی برای مرکز کنترل و مشاهده ارسال نماید. کارایی این ویژگی هنگامی .و سیگنالی

برند. این ویژگی با اعالم هایی با احتمال حمله ناگهانی رنج میگیرد. به ویژه افرادی که از بیماریکنند، مورد استفاده قرار میمی

م به ذکر است که سیستم امنیتی، در نجات جان افراد ایفا نماید. الز .ایتواند نقش تعیین کنندهوضعیت در مدت زمان معین، می

 .نمایدهای باز را قطع موقت میتمامی زون

 :(Display Mode) مد نمایش

دارای دو مد نمایش است. به صورت پیش فرض، صفحه کلید مذکور تمامی اتفاقاتی را که در حوزه تحت  K32RF صفحه کلید مدل

های هایی که در حالت هشدار قرار دارند، زونزون :)اتفاقاتی همچوندهد دهند، به محض وقوع نمایش میپوشش سیستم رخ می

هایی در صفحه آورد تا تنها زونبر این حالت، نصاب با برنامه ریزی صفحه کلید، این امکان را فراهم می عالوه.( …قطع موقت شده و 

دی هستند. چنانچه مایل هستید تا وضعیت تمامی کلید نمایش داده شوند که یا در حالت هشدار قرار دارند و یا دارای تاخیر ورو

 .را فشار دهید [і] ها را مشاهده فرمایید، تنها کافی است کلیدزون

قابل مشاهده خواهند بود. اطالعات  [і] هایی که باز هستند اما هشداری برای آنها به صدا در نیامده است، تنها با فشردن کلیدزون

 دت زمان سی ثانیه بر روی صفحه نمایش نقش خواهد بست )بیست ثانیه برای صفحه کلیدهایبرای م [і] مذکور با فشردن کلید

K37  بیست ثانیه برای صفحه کلیدهای صفحه نمایش زون( ها بعد از گذشت سی ثانیه خاموش خواهد شدK37) 

 : هشدارها در دزدگیر اماکن پارادوکس

 :نمایش هشدار

 هد، شماره زون مذکور بر روی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن خواهد کرد، کلیدها هشداری رخ دچنانچه در یکی از زون

[MEM] ها در حافظه سیستم ثبت خواهند شد. تا زمانی که سیستم را در حالت غیر مسلح قرار ندهید، روشن خواهد شد و این زون

رد نظر را به حالت نرمال و عادی بازگردانید، تا چراغ مربوط به زون تحت هشدار، به چشمک زدن ادامه خواهد داد. حتی اگر زون مو

ها )به زمان غیر مسلح کردن سیستم، چشمک زدن چراغ زون، ادامه خواهد داشت. به منظور خروج از این حالت و نمایش مجدد زون

شما غیرمسلح  را فشار دهید. زمانی که سیستم [CLEAR] صورت زنده بر روی صفحه کلید( پیش از غیر مسلح کردن سیستم، کلید

 .همچنان روشن خواهد ماند [MEM] شود، اما کلیدشد، کلید مربوط به زونی که هشدار در آن رخ داده است، خاموش می

را فشار دهید. حافظه هشدارها، تا زمان اتفاق افتادن  [MEM] هایی که هشدار در آنها رخ داده است، کلیدبرای نمایش شماره زون

خیره خواهد شد و بعد از اینکه هشدار دیگری رخ داد، این حافظه پاک شده و اطالعات مروبط به هشدار هشدار بعدی، در سیستم ذ

 :شودجدید، در آن ذخیره خواهد گردید. در یکی از حالت زیر حافظه هشدار سیستم شما پاک می



 هشدار بعدی رخ دهد. 

 کد دسترسی معتبری وارد شود. 

 سیستم شما در حالت Full-Arming گیرد قرار. 

 غیرمسلح کردن و غیرفعال نمودن هشدارها

 USER]) را فشرده و کد کاربری خود [OFF] به منظور غیر مسلح کردن سیستم مسلح شده و یا خاموش کردن هشدار، کلید

CODE]) د. زمانی شونهای ورودی، با یکی از دو تایمر تاخیر ورودی برنامه ریزی میهای ورودی همچون دربرا وارد نمایید. نقطه

منتشر  ”بیپ“شوند، تا زمانی که شما سیستم را در حالت غیرمسلح قرار دهید، صفحه کلید صدای های ورودی باز میکه نقطه

 .کند. الزم به ذکر است که تا زمانی که این تاخیر ورودی تمام نشود، هشداری به صدا در نخواهد آمدمی

که از قبل، کد کاربری وی، به آن بخش نسبت داده شده باشد. به غیر از  .سلح کندهر کاربری تنها قادر است بخشی را غیرم :نکته

 .برای آنها فعال است PMG و یا انتخاب فقط .کاربرانی که برای آنها انتخاب فقط مسلح کردن

 :برای غیرمسلح کردن سیستم

 کلید [OFF] را فشار دهید و کد کاربری خود [USER CODE] را وارد نمایید. 

Panic Alarm آیدهشداری که توسط کاربر در مواقع اضطراری به صدا در می. 

کند. این هشدار بالفاصله بعد از اینکه دو کلید را اعالم می Panic با استفاده از این ویژگی، سیستم شما، سه نوع مختلف هشدار

شوند، به صدا در خواهد آمد. بسته به شته میاند( به صورت همزمان فشرده و برای سه ثانیه نگه دامعین )که در ادامه لیست شده

توانند به صورت شنیداری )آژیر یا زنگ( تعریف شوند و هم به صورت هشدارهای هم می Panic تنظیمات دلخواه شما، هشدارهای

ه فشردن کلیدهای نماید( تعریف شوند. به عنوان نمونهای خاصی را به مرکز کنترل و مشاهده ارسال میبدون صدا )که مستقیما پیغام

 .و یا هر پیغام دیگری که مورد نظر شماست، باشد” خبر دادن به پلیس“تواند به معنای می[ ۳و ][ ۱]

 .تحت تایید شرکت، بر روی سیستم شما تنظیم گردد .الزم به ذکر است که این ویژگی باید فقط و فقط توسط نصاب

 [ ۱فشردن و نگه داشتن کلیدهای ][ ۳و :]هشدار Panic (نوع اول )مثال پلیس 

 [ ۴فشردن و نگه داشتن کلیدهای ][ ۶و :]هشدار Panic (نوع دوم )مثال موارد پزشکی و اورژانس 

 [ ۷فشردن و نگه داشتن کلیدهای ][ ۹و :]هشدار Panic (نوع سوم )مثال آتش 

 :هشدار آتش

کشد و تا زمانی که قطع ایی و در هر مرتبه، سه بار آژیر میهای دو ثانیهبازه .آید، سیستم شما طیوقتی هشدار آتش به صدا در می

تعریف شده باشد، ” زون تاخیر آتش“یابد. چنانچه زونی به عنوان معتبری وارد نشده است، ادامه می .صدا نشده و یا کد دسترسی

هد داشت. این تاخیر باعث اجتناب با مرکز کنترل و مشاهده تماس بگیرد، تاخیری وجود خوا .پیش از آنکه سیستم به صورت خودکار

 .و اشتباه به مرکز کنترل و مشاهده خواهد شد .از فرستادن هشدارهای غلط



و حریقی اتفاق نیافتاده بود، خواهشمند است سریعا با مرکز کنترل و مشاهده  .چنانچه هشدار آتش، اشتباها به صدا درآمد :نکته مهم

 .الزم آنها خودداری شودتا از اقدامات غیر  .تماس حاصل فرمایید

 اگر زون تاخیر آتشی، به صورت ناگهانی آژیر کشید، چه باید کرد؟

 کلید [CLEAR] را تا سی ثانیه از رخداد هشدار فشار دهید. 

 تالش کنید که مشکل را بر طرف نمایید. 

  لیدثانیه، هشدار مجددا به صدا در خواهد آمد. ک ۹۰چنانچه مشکل همچنان پابرجا ماند، بعد از [CLEAR]  را مجدد

 .فشاردهید

 : آزمایش و نگهداری سیستم دزدگیر اماکن پارادوکس

 قرار دارد و چراغ .زمانی که سیستم شما در حالت غیرمسلح “OFF” زدن در  .خاموش است، سنسورهای حرکت را با قدم

های مربوطه که آیا چراغ و چک کنید .های تحت پوشش را باز و بسته کنیدهای تحت پوشش فعال نمایید. دربحوزه

 .شوندروشن می

 هرگز برای آزمایش سنسورهای آتش، از شعله و یا مواد مشتعل استفاده نکنید. 

 معمول، به تست دیگری نیاز نیست. توصیه  .هایشود، به غیر از تستاستفاده می .زمانی که از سیستم، در شرایط عادی

 .تعویض گرددشود که باتری ذخیره هر سه سال یکبار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حفاظت و امنیتبرگرفته از سایت  


