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ั
ปุ่มการใชง้ านต่างๆทีรีโมท และ keypad ของระบบสญญาณเตื
อนภ ัยแบบเดินสาย DSC PC1832
หน้าจอ Keypad

ปุ่ม Away

ปุ่ม Stay

ปุ่ม Panic

ปุ่ม Unlock

ส ัญล ักษณ์ของ Keypad
Fire - แสดงเมือมีเหตุแจ ้งเตือนอัคคีภัยในหน่วยความจํา

Memory - แสดงเมือมีเหตุการณ์อะลามในหน่วยความจํา

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ QS Innovative
คุณบัญญัต ิ (Engineer)

Tel. 081-921-7510

คุณศิรน
ิ ันท์ (Engineer)

Tel. 094-494-8574

คุณบัญชา (Engineer)

Tel. 096-956-3925

คุณทศพล (Engineer)

Tel. 094-239-8131

ไฟ Ready (สีเขียว) - แสดงสภาวะพร ้อมเปิ ดระบบ
Program - แสดงเมือมีการเข ้าโปรแกรม
หรือยังไม่พร ้อมใช ้งาน

ไฟ Armed (สีเขียว) - แสดงการเปิ ดระบบ
System Trouble - แสดงเมือระบบมีปัญหา

Bypass - แสดงเมือมีการปิ ดโซน (Bypass)

ไฟแสดงผลที keypad
ไฟแสดงผล

AC - แสดงเมือไฟเมนเลียงระบบปกติ

การทํางาน

Ready

ไฟแสดงทีหน ้าจอ Keypad และ ติดค ้างเมือประตู/หน ้าต่างปิ ดหมด พร ้อมทีจะเปิ ดระบบ และ จะดับเมือประตู/หน ้าต่างเปิ ดค ้างไว ้

Armed

ไฟแสดงทีหน ้าจอ Keypad และ ติดค ้างเมือเปิ ดระบบ และ ดับเมือปิ ดระบบ

System Trouble

ไฟแสดงทีหน ้าจอ Keypad และ ติดค ้างเมือระบบมีปัญหา พร ้อมกับมีเสียงปี บๆ ร ้องทุก 10 วินาที สามารถกด

เพือดูปัญหาทีเกิดขึน

(ดูรายละเอียดปั ญหาทีตารางหน ้า 10 ใน คูม
่ อ
ื การใช ้งานระบบสัญญาณเตือนภัยแบบเดินสาย DSC PC1832)
ไฟแสดงทีหน ้าจอ Keypad และ ติดค ้างเมือไฟฟ้ าปกติ และ ดับลงเมือไฟฟ้ าดับ

AC

ั
วิธก
ี ารใชง้ านระบบสญญาณเตื
อนภ ัยแบบเด ินสาย DSC PC1832 (ฉบ ับย่อ)
ั
วิธส
ี งงาน

การทํางานของระบบ
เปิ ดระบบเมือออกจากบ ้าน

กดปุ่ ม Away

ที Keypad ค ้างไว ้ 2 วินาที และ/หรือ ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย หรือ

(Away Arming)

กดปุ่ ม Away

ทีรีโมต ค ้างไว ้ 2 วินาที หรือ

กดปุ่ ม

การแสดงผลที Keypad
ไฟ Armed

จะติด

[ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย] เมือรหัสถูกต ้องจะมีเสียงบีบสัน 1 ครัง

เปิ ดระบบเมืออยูใ่ นบ ้าน

กดปุ่ ม Stay

(Stay Arming)

กดปุ่ ม Stay

ที Keypad ค ้างไว ้ 2 วินาที และ/หรือ ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย หรือ
ทีรีโมต ค ้างไว ้ 2 วินาที และ อย่าออกจากพืนทีป้ องกัน

ไฟ Armed

และไฟ Bypass

หรือ System จะติด

หมายเหตุ : การเปิ ดระบบดังกล่าว จะปิ ดการทํางานของ PIR (อุปกรณ์ตรวจจับความเคลือนไหว)
ภายในบ ้านเท่านัน ทังนีระบบ Magnetic ทีติดไว ้ทีตําแหน่งประตู / หน ้าต่างยังคงทํางานอยู่
ปิ ดระบบ

กดรหัสรักษาความปลอดภัยของผู ้ใช ้งาน 4 หลักที Keypad หรือ

(Disarming)

กดปุ่ ม Unlock

การปิ ดโซน

กดปุ่ ม

(Bypass)

ใส่เลขโซนทีต ้องการปิ ด 2 หลัก [01 - 64]

ไฟโซนทีถูกปิ ดจะติดค ้าง

การยกเลิกการปิ ดโซนทําได ้โดยการใส่หมายเลขของโซนนัน 2 หลัก [01 - 64]

ไฟโซนทีถูกปิ ดจะดับ โซนนันจะไม่ถูกปิ ด

กด

่ ภาวะเตรียมพร ้อม
เพือกลับสูส

กดปุ่ ม

ทีตังมาจากโรงงาน

ใส่รหัสหลักใหม่ 4 หลัก

การตังรหัสสํารอง

กดปุ่ ม

ที Keypad ตามด ้วย [รหัสหลักเดิม] [ลําดับของรหัสหลัก (40)]
่ ภาวะเตรียมพร ้อม
เพือกลับสูส
ที Keypad ตามด ้วย [รหัสหลัก] [ลําดับของรหัสสํารอง 2 หลัก (01-72)]

ใส่รหัสสํารอง 4 หลัก
กด
การเปิ ด/ปิ ดเสียงกระดิงเตือน

กดปุ่ ม

การตังเวลาและวันที

กด

่ ภาวะเตรียมพร ้อม
เพือกลับสูส
ที Keypad ค ้างไว ้ 2 วินาที หรือ กด
ที Keypad ตามด ้วย [รหัสหลัก] แล ้วกด

ใส่เวลา 4 หลักในแบบ 24 ชัวโมง (HH-MM)
ใส่วน
ั ที 6 หลักในแบบ เดือน-วันที-ปี ค.ศ. (MM-DD-YY)
กด

จะดับ

[ใส่รหัสรักษาความปลอดภัย]

การเปลียนรหัสหลัก

กด

ไฟ Armed

ทีรีโมต ค ้างไว ้ 2 วินาที

่ ภาวะเตรียมพร ้อม
เพือกลับสูส

ไฟ Program หรือ System จะกระพริบ และ
ไฟ Armed

จะติด

