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วธิกีารใชง้านระบบสญัญาณเตอืนภยัไรส้าย DSC 9055 PowerSeries (แบบยอ่)

การทํางานของระบบ วธิสีงังาน การแสดงผลท ีKeypad

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

(Away Arming) กดปุ่ ม Away           ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาที

เปิดระบบเมอือยู่ในบา้น กดปุ่ ม Stay ท ีKeypad คา้งไว ้2 วนิาท ีหรอื ใสร่หัสรักษาความปลอดภยั หรอื ไฟ Armed , Stay และ ไฟสแีดงท ี     จะตดิ

(Stay Arming) กดปุ่ ม Stay           ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาท ีและ อย่าออกจากพนืทคีรอบคลมุสญัญาณเตอืนภยัไรส้าย

หมายเหต ุ: การเปิดระบบดงักลา่ว จะปิดการทํางานของ PIR (Motion Detector) ภายในบา้นเทา่นัน

ทงันรีะบบ Magnetic ทตีดิไวท้ตีําแหน่งประต ู/ หนา้ตา่งยังคงทํางานอยู่

ปิดระบบ กดรหัสรักษาความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 4 หลกัท ีKeypad หรอื ไฟสแีดงท ี       จะดบั

(Disarming) กดปุ่ ม Unlock         ทรีโีมต คา้งไว ้2 วนิาที

การยกเลกิการทํางานของโซน กดปุ่ ม Bypass ท ีKeypad คา้งไว ้2 วนิาท ี

(Bypass) ใสเ่ลขโซนทตีอ้งการปิด 2 หลกั [01 - 32]

กด       เพอืยนืยัน

กด       เพอืกลบัสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

การเปลยีนรหัสหลกั กดปุ่ ม             ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลกัเดมิ] [ลําดบัของรหัสหลกั (40)] ไฟ Program หรอื System จะกระพรบิ และ

ทตีงัมาจากโรงงาน ใสร่หัสหลกัใหม่ 4 หลกั ไฟ Armed        จะตดิ

กด       เพอืกลบัสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

การตงัรหัสสาํรอง กดปุ่ ม             ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลกั] [ลําดบัของรหัสสาํรอง 2 หลกั (01-16)]

ใสร่หัสสาํรอง 4 หลกั

กด       เพอืกลบัสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้มกด       เพอืกลบัสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

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

การตงัเวลาและวันที กด              ท ีKeypad ตามดว้ย [รหัสหลกั] แลว้กด 

ใสเ่วลา 4 หลกัในแบบ 24 ชวัโมง (HH-MM)

ใสว่ันท ี6 หลกัในแบบ เดอืน-วันท-ีปี ค.ศ. (MM-DD-YY)

กด       เพอืกลบัสูส่ภาวะเตรยีมพรอ้ม

ไฟแสดงผลท ีkeypad

ไฟแสดงผล การทํางาน

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

Armed ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืเปิดระบบ และ ดบัเมอืปิดระบบ

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

(ดรูายละเอยีดปัญหาทตีารางหนา้ 7 ใน คูม่อืการใชง้านระบบสญัญาณเตอืนภยัแบบไรส้าย)

AC ไฟแสดงทหีนา้จอ Keypad และ ตดิคา้งเมอืไฟปกต ิและ ดบัลงเมอืไฟในบา้นดบั

ปุ่ มการใชง้านตา่งๆทรีโีมท และ keypad
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ปุ่ ม Stay

ปุ่ ม Unlock ปุ่ ม Panic

ปุ่ ม Away

การควบคมุและการแสดงผลบน Keypad

< > สําหรบัเลอืนตําแหนง่ทตีอ้งการตามตวัเลอืก

จอ LCD ขนาด 2 x 16 ตวัอกัษร

ปุ่ มคําสังตา่งๆ

- Stay เปิดระบบเมอือยูใ่นบา้น

- Away เปิดระบบเมอืออกจากบา้น

- Chime เปิด-ปิดเสยีงกระดงิเตอืน
- Bypass การปิดโซน 
- Exit ออกจากระบบอยา่งรวดเร็ว

- ปุ่ นสําหรับเลอืน

- ปุ่ มแจง้เหตุอัคคภัีย

- ปุ่ มขอความชว่ยเหลอื

- ปุ่ มแจง้เหตบุกุรกุ

- ปุ่ มสําหรับยอ้นกลับ

ไฟแสดงสถานะ

Ready

Armed

Trouble

Power

     คณุบัญชา (Engineer) Tel. 096-956-3925
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- ปุ่ มสําหรับเลอืก
- ปุ่ มสําหรับยอ้นกลับ


