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ปุ่ มการใชง้านตา่งๆทรีโีมท และ keypad ของระบบสญัญาณเตอืนภยัแบบเดนิสาย DSC PC1832
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ไฟแสดงผลท ีkeypad

ไฟแสดงผล การทํางาน

Ready ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืประต/ูหนา้ตา่งปิดหมด พรอ้มทจีะเปิดระบบ และ จะดบัเมอืประต/ูหนา้ตา่งเปิดคา้งไว ้

Armed ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืเปิดระบบ และ ดบัเมอืปิดระบบ

System Trouble ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืระบบมปัีญหา พรอ้มกบัมเีสยีงปีบๆ รอ้งทกุ 10 วนิาท ีสามารถกด               เพอืดปัูญหาทเีกดิขนึ 

(ดรูายละเอยีดปัญหาทตีารางหนา้ 10 ใน คูม่อืการใชง้านระบบสญัญาณเตอืนภัยแบบเดนิสาย DSC PC1832)

AC ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืไฟฟ้าปกต ิและ ดบัลงเมอืไฟฟ้าดบั

วธิกีารใชง้านระบบสญัญาณเตอืนภยัแบบเดนิสาย 

ปุ่ ม Stay

ปุ่ ม Unlock ปุ่ ม Panic

ปุ่ ม Away

สญัลกัษณ์ของ Keypad

Memory - แสดงเมอืมเีหตกุารณ์อะลามในหน่วยความจําFire - แสดงเมอืมเีหตแุจง้เตอืนอัคคภัียในหน่วยความจํา

ไฟ Ready (สเีขยีว) - แสดงสภาวะพรอ้มเปิดระบบ

ไฟ Armed (สเีขยีว) - แสดงการเปิดระบบ

System Trouble - แสดงเมอืระบบมปัีญหา

AC  - แสดงเมอืไฟเมนเลยีงระบบปกติ

Program - แสดงเมอืมกีารเขา้โปรแกรม
หรอืยังไมพ่รอ้มใชง้าน

Bypass - แสดงเมอืมกีารปิดโซน (Bypass)

หนา้จอ Keypad  

วธิกีารใชง้านระบบสญัญาณเตอืนภยัแบบเดนิสาย DSC PC1832 (ฉบบัยอ่)

การทํางานของระบบ วธิสีงังาน การแสดงผลท ีKeypad

เปิดระบบเมอืออกจากบา้น กดปุ่ ม Away           ท ีKeypad คา้งไว ้2 วนิาท ีและ/หรอื ใสร่หัสรักษาความปลอดภัย หรอื ไฟ Armed        จะตดิ

(Away Arming) กดปุ่ ม Away           ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาท ีหรอื

กดปุ่ ม              [ใสร่หัสรักษาความปลอดภัย] เมอืรหัสถูกตอ้งจะมเีสยีงบบีสนั 1 ครงั

เปิดระบบเมอือยูใ่นบา้น กดปุ่ ม Stay             ท ีKeypad คา้งไว ้2 วนิาท ีและ/หรอื ใสร่หัสรักษาความปลอดภัย หรอื ไฟ Armed         และไฟ Bypass 

(Stay Arming) กดปุ่ ม Stay           ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาท ีและ อยา่ออกจากพนืทป้ีองกนั หรอื System จะตดิ

หมายเหต ุ: การเปิดระบบดงักล่าว จะปิดการทํางานของ PIR (อปุกรณ์ตรวจจับความเคลอืนไหว)

ภายในบา้นเทา่นัน ทงันรีะบบ Magnetic ทตีดิไวท้ตํีาแหน่งประต ู/ หนา้ตา่งยงัคงทํางานอยู่

ปิดระบบ กดรหัสรักษาความปลอดภัยของผูใ้ชง้าน 4 หลักท ีKeypad หรอื ไฟ Armed        จะดบั

(Disarming) กดปุ่ ม Unlock         ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาที

การปิดโซน กดปุ่ ม            [ใสร่หัสรักษาความปลอดภัย]

(Bypass) ใสเ่ลขโซนทตีอ้งการปิด 2 หลัก [01 - 64] ไฟโซนทถีูกปิดจะตดิคา้ง

การยกเลกิการปิดโซนทําไดโ้ดยการใสห่มายเลขของโซนนัน 2 หลัก [01 - 64] ไฟโซนทถีูกปิดจะดบั โซนนันจะไม่ถูกปิด

กด       เพอืกลับสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

การเปลยีนรหัสหลัก กดปุ่ ม             ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลักเดมิ] [ลําดบัของรหัสหลัก (40)] ไฟ Program หรอื System จะกระพรบิ และ

ทตีงัมาจากโรงงาน ใสร่หัสหลักใหม่ 4 หลัก ไฟ Armed        จะตดิ

กด       เพอืกลับสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

การตงัรหัสสํารอง กดปุ่ ม             ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลัก] [ลําดบัของรหัสสํารอง 2 หลัก (01-72)]

ใสร่หัสสํารอง 4 หลัก

กด       เพอืกลับสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

การเปิด/ปิดเสยีงกระดงิเตอืน กดปุ่ ม                 ท ีKeypad คา้งไว ้2 วนิาท ีหรอื กด

การตงัเวลาและวนัที กด              ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลัก] แลว้กด 

ใสเ่วลา 4 หลักในแบบ 24 ชวัโมง (HH-MM)

ใสว่นัท ี6 หลักในแบบ เดอืน-วนัท-ีปี ค.ศ. (MM-DD-YY)

กด       เพอืกลับสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม


