
 

  MGو  SP راهنماي استفاده كاربر از دستگاه اعالم سرقت پارادوكس سري 

  

  فعال كردن دستگاه :

  براي فعال كردن دستگاه در حالت مسلح كامل ، تنها كافيست كه كد كاربر را وارد كنيد. -

  : غير فعال كردن دستگاه

زم به ذكر است كه چنانچه داراي براي غير فعال كردن دستگاه ، هنگامي كه دستگاه فعال است و يا كيپد در حالت هشدار زمان ورود قرار دارد ، كد كاربر را وارد كنيد. ال -

  چند پارتيشن هستيد ، فقط پارتيشن تحريك شده با زدن كد ، غير فعال ميشود.

  تغيير كد كاربر :

  فشار دهيد.را  دكمه 

 .كد مستر دستگاه كه توسط نصاب به شما داده شده را وارد نماييد 

 كاربر مربوطه كه نياز به تغيير دارد را وارد نماييد. ( اطالعات كاربران سيستم شما در جدول ذيل مشخص شده است ) شماره 

 .كد دلخواه جديد را وارد نماييد 

 .كد جديد را تكرار نماييد 

 فشار دهيد . را  دكمه 

  را فشار دهيد. دكمه 

 

  ) PCS250طريقه فعال و غير فعال كردن دستگاه از طريق پيامك ( در صورت داشتن ماژول 

  طبق فرمول زير پيامك را به شماره سيمكارت موجود در دستگاه ارسال فرماييد.

C[كد كاربر]. ARM.A[شماره پارتيشن].براي فعال كردن دستگاه                                                                                                                     شماره تلفن سيم كارت  :  

C[كد كاربر]. OFF.A[شماره پارتيشن].براي غير فعال كردن دستگاه                                                                                                                 شماره تلفن سيم كارت  :  

C            .ARM.A1.09                                  : فعال       C            .OFF.A1.09                                : مثال كد فعال و غير فعال شما                                غير فعال :  

  تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه:

  را فشار دهيد و كد كاربر را وارد كنيد. دكمه 

  را فشار دهيد. دكمه 

  را فشار دهيد. [5]دكمه 

  :١٨:٣٠به ترتيب ساعت و دقيقه را وارد كنيد. مثال 

  :٢٠/٠١/٢٠٢٠تاريخ را به ترتيب سال، ماه و روز وارد كنيد. مثال 

 ١٢ساعته بزنيد و اگر ساعت وارد كرده بعد از  ٢٤را براي انتخاب حالت  ١عد از وارد كردن ساعت و دقيقه عدد ب ١١:٣٠باشد مانند  ١٢نكته: اگر ساعت وارد كرده قبل از ساعت 

  تنظيم تاريخ دستگاه وارد مي شويد. وارد كردن ساعت و دقيقه به مرحلهبعد از  ١٤:٠٠باشد مانند 

  كد جديد كاربر  كد فعلي كاربر  شماره كاربر  نام كاربر

Master  بهتر است اين كد تغيير نكند.  كد اشتراك مها   /   ٢١٩١   ٠١  

      ٠٤  كاربر اصلي
      ٠٥  كاربر دوم

      ٣٢  كد اضطراري


