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1. เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของทาน
อุปกรณรักษาความปลอดภัย DSC ของทานถูกออกแบบมาใหยดื หยุนและสะดวกสบายที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปได กรุณา
อานคูมือใหละเอียดและรับคําแนะนําจากชางผูติดตั้งเกี่ยวกับการใชงานระบบและอุปกรณเพิ่มเติม โดยทุกคนทีใ่ ช
ระบบนี้ควรไดรับคําแนะนําในการใชงานเหมือนกัน ควรใสขอมูลตางๆ ลงใน “ขอมูลตางๆ ของระบบ” รวมทั้งขอมูล
ของโซน และรหัสรักษาความปลอดภัยและเก็บคูมือนีใ้ นที่ๆ ปลอดภัยเพื่อที่จะสามารถนํามาใชงานไดในอนาคต

1.1 การตรวจจับอัคคีภัย
อุปกรณรักษาความปลอดภัยนี้สามารถตอกับอุปกรณตรวจจับอัคคีภัย เชน อุปกรณตรวจจับควัน และสามารถเตือนเมื่อ
อุปกรณตรวจจับทํางาน
การตรวจจับอัคคีภยั ทีด่ ีควรมีจํานวนอุปกรณตรวจจับที่เพียงพอเหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ
อุปกรณตางๆ จะตองถูกติดตั้งใหถูกตองตามมาตรฐาน N.F.P.A. standard # 74. (N.F.P.A., Battery March Party
Quincey MA 02269) พิจารณาออกแบบทางหนีไฟ ตามคูมือนี้เพื่อเปนแนวทาง
1.2 ตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซด
อุปกรณตรวจจับชนิดนีจ้ ะทําหนาที่ตรวจจับแกสคารบอนมอนออกไซดซึ่งมีอัตรายถึงชีวิตและมีสญ
ั ญาณเตือนทีต่ ัว
ตรวจจับเมื่อมีการตรวจจับได อานรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือเลมนี้

1.3 การทดสอบ
เพื่อประกันวาระบบทํางานปกติถูกตองตามที่ออกแบบไว คุณควรจะทดสอบทุกสัปดาห โดยทําตามหัวขอ “การ
ทดสอบระบบ” ในคูมือเลมนี้ ถาระบบไมทํางานตามที่ออกแบบไว ใหติดตอบริษัทผูติดตั้งเพื่อทําการแกไข

1.4 การแจงเหตุ
ระบบนี้สามารถสงสัญญาณเตือนภัย, รายงานปญหาตาง ๆ และแจงเหตุฉุกเฉินผานสายโทรศัพทไปที่ศูนยรับแจงเหตุ
ถาคุณทําใหสญ
ั ญาณเตือนภัยถูกสงออกไปโดยไมเจตนากรุณาโทรแจงไปที่ศูนยรับแจงเหตุทันที เพื่อปองกันการเขามา
ระงับเหตุโดยไมจําเปน
หมายเหตุ การแจงเหตุจะใชงานไดเมื่อมีการโปรแกรมจากชางผูชํานาญงานการแจงเหตุจะถูกหนวงเวลา 30 วินาทีโดย
ระบบ ซึ่งสามารถยกเลิกหรือโปรแกรมเพิม่ เวลาเปน 45วินาที จากชางผูชํานาญงาน

1.5 การบํารุงรักษา
ในการใชงานปกติ ระบบตองการบํารุงรักษานอยมากโดยมีขอสําคัญดังตอไปนี้
 หามลางอุปกรณรักษาความปลอดภัยหรือเช็ดดวยผาเปยก ควรใชผาแหงหรือบิดผาใหหมาดกอนเช็ด
 ทางบริษัท DSC แนะนําใหทา นเปลี่ยนแบตเตอรรี่สํารองทุกๆ 3-5 ป (ควรเปลี่ยนใหมอยาดัดแปลงแกไข)
 สําหรับอุปกรณอื่นๆในระบบ เชน อุปกรณตรวจจับ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือของอุปกรณนั้นๆ

1.6 การทํางานทั่วไปของระบบ
ระบบความปลอดภัยของคุณประกอบดวยตูควบคุมที่มปี ุมกดในตัวและอุปกรณตรวจจับตางๆ โดยระบบจะถูกติดตั้งที่
บริเวณทางเขา/ออกหลัก ระบบประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่สํารองเก็บอยูภายใน
หมายเหตุ การบํารุงรักษาระบบควรทําโดยผูติดตั้งหรือผูใหบริการที่ชาํ นาญเทานั้น
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ไฟแสดงสถานะ
Ready
Armed
Trouble
Power

ปุมคําสั่งตางๆ

ปุมสําหรับเลื่อน

เปดระบบเมื่ออยูในบาน
เปดระบบเมื่อออกจากบาน

ปุมแจงเหตุอัคคีภัย
ปุมขอความชวยเหลือ
ปุมแจงเหตุบุกรุก

เปดปดเสียงกระดิ่งเตือน
การปดโซน (Bypass) 
ออกจากระบบอยางรวดเร็ว

ปุมสําหรับเลือก
ปุมสําหรับยอนกลับ

3. การเลือกภาษาของคียแพด
ภาษาทีแ่ สดงบนหนาจอของคียแพดสามารถเปลี่ยนไดดงั นี้
1. โดยการกดปุมลูกศร
คางไวทั้งสองปุมพรอมกัน
2. กดปุมลูกศร
เลื่อนดูภาษาที่ตองการ
3. กดปุมลูกศร
เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ

4. การเปดระบบและปดระบบรักษาความปลอดภัย
4.1 เปดระบบเมื่ออยูในบาน (Stay Arming)
การเปิ ดระบบเมื่ออยูใ่ นบ้าน โซนภายในบานจะถูกยกเลิกการทํางาน(เชนอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหว) และระบบ
จะทํางานเฉพาะโซนรอบบาน(เชน ประตูและหนาตาง) ดังนั้นทานสามารถจะอยูในบานไดในขณะที่เปดระบบอยู
ปดอุปกรณตรวจจับทั้งหมด (ไมเคลื่อนไหวและปดประตู-หนาตางทุกบาน) ไฟ “Ready” () จะติด
กดปุ่ ม Stay (
) ค้างไว้ 2 วินาที และ/หรื อ ใส่ รหัสรักษาความปลอดภัย หรือทาบคียแ ท็ก และอยาออกจากพืน้ ที่
ปองกัน ระหวางที่ระบบเริ่มทํางาน (หนวงเวลาขาออก) ไฟ Armed ( ) และไฟ “Ready” () จะติด คียแ์ พดจะร้องบี๊บ
ทุกๆ 3 วินาที เมื่อหมดเวลาหน่วงขาออก ระบบจะถูกเปิ ดและไฟ “Ready” () จะดับ, ไฟ “Armed” ( ) จะติดค้างอยู่
และคียแ์ พดจะเงียบ ไฟ “Armed” ( ) จะติด และหน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกโซน ระบบจะยกเลิกการ
ทํางานของโซนภายในบ้านอัตโนมัติ
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4.2 การเปดระบบในโหมดกลางคืน (Night Arming)
การเปดระบบในโหมดกลางคืนเมื่อระบบทํางานในโหมดมีคนอยูใ นบาน ใหทานกดปุม
ที่คียแพดโซน
ภายในทั้งหมดจะทํางานยกเวนอุปกรณตรวจจับที่ถูกกําหนดใหเปนโซนกลางคืน
โซนกลางคืนจะทํางานตอนเปดระบบเมื่อออกจากบานเทานั้น
ทานจะถูกจํากัดการเขาพื้นที่ปองกันที่ไมไดถูก
กําหนดใหเปนโซนกลางคืนเมื่อระบบทํางานแบบเต็มระบบ ทานตองแนใจวาชางติดตั้งโปรแกรมอุปกรณตรวจจับที่
ทานตองการใหเปนโซนกลางคืนถูกตอง
เมื่อโซนภายในบานทํางาน(จากการกดปุม
ที่คียแพด) ทานจะตองกดรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อปด
ระบบกอนหากทานตองการเขาสูพื้นที่ปองกันที่ไมไดถูกกําหนดใหเปนโซนกลางคืน

4.3 การเปดระบบโดยไมมีเสียงหนวงเวลา (Silent Exit Delay)
ถาระบบถูกเปดโดยการกดปุม Stay (
) หรือเปดระบบโดยไมหนวงเวลาขาเขา (
ความปลอดภัย) เสียงหนวงเวลาขาออกจะถูกปด

และกดรหัสรักษา

4.4 การเปดระบบเมื่อออกจากบาน (Away Arming)
ปดอุปกรณตรวจจับทั้งหมด (ไมเคลื่อนไหวและปดประตู-หนาตางทุกบาน) ไฟ “Ready” () จะติด แตถาไฟ “Ready”
ดับ ระบบจะไมสามารถเปดไดควรตรวจดูประตูหนาตางวาปดสนิททุกบานหรือไม และอุปกรณตรวจจับการเคลื่อนไหวหยุดทํางานหรือยังโดยไฟ “Ready” จะเปนไฟแสดงวาโซนทุกโซนเรียบรอยและระบบพรอมที่จะเปดระบบ
การเปดระบบใหกดปุม Away (
) คางไว 2 วินาที และ/หรือ ใสรหัสรักษาความปลอดภัย, ทาบคียแ ท็ก, หรือกด
โดยจะมีเสียงปบที่คียแพดเมื่อกดรหัสแตละหลัก ถาใสรหัสไมเรียบรอยคียแพดจะรองดัง 1 วินาที แกไข
โดยกด
และใสรหัสใหมอีกครั้ง เมื่อใสรหัสถูกตองคียแ พดจะรองบีบ๊ สั้น 1 ครั้ง และไฟ Armed ( ) และไฟ
“Ready”() จะติดใหทานออกจากบริเวณนั้นทางประตูที่ตั้งหนวงเวลาไว ระบบจะหนวงเวลาตามที่กําหนดไว โดยจะ
มีเสียงบี๊บที่คียแ พดเตือนใหทา นออกจากบริเวณนั้นโดยไมเกิด Alarm เมื่อหมดเวลาหนวงขาออก ไฟที่คียแ พดทุกดวง
จะดับ ยกเวนไฟ “Armed” ( ) ระบบจะถูกเปดเวลาหนวงขาออกสามารถตั้งไดโดยบริษัทผูติดตั้ง ทานสามารถยกเลิก
การเปดระบบโดยการกดรหัสของทานหรือทาบคียแท็ก
ทานสามารถเปด/ปดระบบไดโดยใชรีโมทไรสายหรือทาบคียแท็ก ดูรายละเอียดจากหัวขอการโปรแกรมคียแ ท็ก และ
การใชงานรีโมทแบบ 2 Way (WT4989, WT8989)
การเปดระบบแบบนี้โซนภายในบานและโซนรอบบานทั้งหมดจะทํางาน ถามีโซนใดโซนหนึ่งถูกบุกรุกระบบจะเขาสู
สภาวะ Alarm วิธีการเปดระบบแบบนี้ ทําโดยกดรหัสรักษาความปลอดภัยและออกจากบานทางประตูที่ตั้งหนวงเวลา
เอาไว ระบบจะเช็ความีการออกไปเรียบรอยแลว เมื่อหมดเวลาหนวงขาออกระบบจะถูกเปดอยางสมบูรณ
ถาระบบอยูในสภาวะพรอมที่จะเปดระบบไฟ “Ready” () จะติด

4.5 ออกจากพื้นที่อยางรวดเร็ว(Quick Exit)
ถาทานตองการออกจากพื้นที่ปองกันระหวางที่ระบบถูกเปดอยู
ทานจะตองใชฟงกชั่นออกจากพื้นที่อยางรวดเร็ว
(Quick Exit) เพื่อหลีกเลี่ยงการปดระบบและเปดระบบใหม โดยกดปุม
คางไว 2 วินาที หรือกด
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ทานจะมีเวลา 2 นาทีเพื่อออกจากพืน้ ที่ปองกันระหวางนีท้ านสามารถเปดปดไดเฉพาะโซนหนวงเวลาเทานั้น เมื่อประตู
ถูกปดเวลาหนวงจะถูกยกเลิกทันที ถาทานตองการใชฟงกชั่นนี้ ควรปรึกษากับบริษัทผูติดตั้ง

4.6 เสียงกระดิ่ง/ไซเรนดังหลังจากเปดระบบเมื่อออกจากบาน (Away Arming)
เสียงเตือนเมื่อการออกไมเรียบรอย (Audible Exit Fault)
เพื่อลดการเกิด Alarm โดยไมเจตนาเมื่อมีการออกจากพืน้ ที่ปองกันอยางไมสมบูรณเนื่องจากไมทนั เวลาหนวงขาออก
หรือปดประตูไมสนิท ถามีการโปรแกรมไวระบบจะแจงใหทานทราบ 2 อยางคือ คียแพดจะรองดังยาวตอเนื่อง และ
กระดิ่งหรือไซเรนจะรองทันทีหลังจากหมดเวลาหนวงขาออก ถาเกิดเหตุการณนี้ขึ้นใหทานทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1.
กลับเขามายังพื้นที่ปองกัน
2.
ใสรหัสเพื่อปดระบบโดยทานจะตองทํากอนหมดเวลาหนวงขาเขา
3.
ทําการเปดระบบใหมอีกครัง้ หนึ่ง และตองแนใจวาประตูเขาออกถูกปดเรียบรอยแลว
การเปดระบบผิดพลาด (Arming Error)
เมื่อระบบไมสามารถเปดไดคียแพดจะมีเสียงรองปบยาว ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อระบบยังไมพรอมทํางาน (เชน หนาตางถูก
เปด), หรือใสรหัสไมถูกตอง หากเกิดเหตุการณเชนนี้ทานตองแนใจวาอุปกรณตรวจจับทุกตัวถูกปด จากนัน้ กดปุม
และพยายามเปดระบบอีกครั้งหนึ่ง กรุณาติดตอผูใหบริการหากทานไมสามารถเปดระบบไดจากสาเหตุอื่น

4.7 การปดระบบ (Disarming/ Turning Off /Unsetting)
กดรหัสรักษาความปลอดภัยที่คียแพดเพื่อปดระบบไดตลอดเวลาที่ระบบถูกเปดอยู คียแพดจะรองเตือนใหปด ระบบเมื่อ
ทานเขาสูภายในบานทางประตูที่หนวงเวลาไว ถาเขาประตูอื่นที่ไมไดหนวงเวลาไวระบบจะ Alarm ทันที กดรหัสรักษา
ความปลอดภัยที่คียแพดไฟ “Armed” จะดับและคียแพดจะหยุดรอง ถาใสรหัสผิดใหทําการใสรหัสอีกครั้ง และจะตอง
กดรหัสเรียบรอยกอนหมดเวลาหนวงขาเขา ถาไมกดรหัสใหเสร็จภายในเวลาหนวงขาเขา ระบบจะ Alarm เวลาหนวงขา
เขาสามารถเปลี่ยนไดโดยบริษัทผูติดตั้ง
การเปดระบบผิดพลาด (Disarming Error)
ถาทานกดรหัสไมถูกตอง ระบบจะไมถูกปดและคียแพดจะมีเสียงรองปบยาว2วินาที ใหทานกดปุม
และพยายาม
ปดระบบอีกครั้งหนึ่ง

4.8 การเปดและปดระบบดวยรีโมท
ระบบสามารถเปดและ/หรือปดโดยใชอุปกรณควบคุมระยะไกล(รีโมทไรสาย) เมื่อเปดระบบโดยกดปุมเปดระบบที่
รีโมทไรสายระบบจะตอบรับคําสั่งโดยมีเสียงไซเรนรองสั้นๆ 1 ครั้ง (ถาโปรแกรมไว) และเมื่อปดระบบโดยกดปุมปด
ระบบที่รีโมทไรสายระบบจะตอบรับคําสั่งโดยมีเสียงไซเรนรองสั้นๆ 2 ครั้ง (ถาโปรแกรมไว) หรือมีเสียงไซเรนรอง
สั้นๆ 3 ครั้งถาเกิดอะลามขึ้นระหวางทีเ่ ปดระบบ ซึ่งถาหากทานสามารถไมทราบสาเหตุของการเกิดอะลามทานตองเขา
พื้นที่ปองกันดวยความระวัง
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5. ปุมฉุกเฉิน (Emergency Keys)
กดปุม
คางไวพรอมกัน 2 วินาทีเพื่อแจงเหตุอัคคีภยั , ขอความชวยเหลือ, แจงเหตุบุกรุก
โดยจะมีเสียงตอบรับที่คียแพดเมื่อสงสัญญาณเขาศูนยรบั แจงเหตุสําเร็จ ซึ่งจะมีเสียงดังที่ไซเรนดวยหรือไมขึ้นอยูกับ
การโปรแกรมโดยชางติดตั้ง
หมายเหตุ: ปุมแจงเหตุอัคคีภยั สามารถยกเลิกการใชงานไดโดยชางติดตัง้
หมายเหตุ: ปุมแจงเหตุขอความชวยเหลือไมไดมวี ัตถุประสงคที่จะใชสาํ หรับแจงขอความชวยเหลือดานพยาบาล

6. เสียงของสัญญาณเตือนภัย
ระบบจะมีเสียงเตือน 3 แบบดังตอไปนี้
เสียงดังยาวตอเนื่อง = เสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุบุกรุก
เสียงดังเปนชวงๆ = เสียงเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย
บี๊บ 4 ครั้งทุกๆ 5 วินาที = เสียงเตือนเมื่อตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซดทํางาน

6.1 เสียงเตือนเมื่อเกิดเหตุบุกรุก
ถาเกิดเหตุบกุ รุกกระดิ่งหรือไซเรน จะดังยาวตอเนื่อง ทานสามารถปดเสียงไดโดยกดรหัสรักษาความปลอดภัย
หากทานไมแนใจสาเหตุของการเกิด Alarm หรือถาสัญญาณเตือนเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ ใหติดตอศูนยรกั ษาความ
ปลอดภัยของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการเขามาตรวจสอบโดยไมจําเปน

6.2 เสียงเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย
ถาระบบติดตั้งอุปกรณตรวจจับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุจะเกิดเสียงดังเปนชวงๆ ใหรีบออกจากบริเวณนัน้ ทันที
ถาสัญญาณเตือนเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ (เชน ควันจากการทําอาหาร, ไอน้ําจากหองอาบน้ํา, ฯลฯ),
กดรหัสรักษาความปลอดภัยของคุณเพื่อปดเสียงสัญญาณ โทรแจงศูนยรักษาความปลอดภัยของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เขามาตรวจสอบโดยไมจําเปน สอบถามขอมูลกับบริษัทติดตั้งของคุณถาระบบของคุณไดถกู ติดตั้งอุปกรณตรวจจับ
อัคคีภัยไว การรีเซตอุปกรณตรวจจับใหดูรายละเอียดในหัวขอ “การรีเซตอุปกรณตรวจจับควัน”
หมายเหตุ ถาเกิดเหตุการณ Alarm ตางๆ พรอมกันระบบจะเตือนการเกิดอัคคีภยั กอนเสมอ

6.3 เสียงเตือนเมื่อตัวตรวจจับคารบอนมอนออกไซดทํางาน
เมื่อตัวตรวจจับทํางาน แสดงวามีแกสคารบอนมอนออกไซดซึ่งมีอัตรายถึงชีวิตอยู ระหวางที่ระบบมีสัญญาณเตือน ไฟ
สีแดงที่ตัวตรวจจับจะกระพริบถี่พรอมกับมีเสียงบัซเซอรรองเร็วๆ 4 ครั้งทุกๆ 5 วินาที เมื่อมีสัญญาณเตือนใหทํา
ดังตอไปนี้
1. ปดเสียงสัญญาณ
2. เรียกหนวยฉุกเฉินหรือเจาหนาที่ดับเพลิง
3. รีบออกไปภายนอกทันทีหรือเปดประตู-หนาตาง
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7. การใชงานฟงกชั่น 2-Way/1-Way Audio (เฉพาะรุน SCW9057)
8. การตั้งวันที่และเวลาของระบบ
เราสามารถตั้งเวลาของระบบโดยกด
ตามดวยรหัสหลัก
แลวใชปุม
เพื่อเลื่อนดูหวั ขอการตั้งเวลาจากเมนู
แลวกด
เพื่อเลือกใสชวั่ โมงและนาทีในแบบ 24 ชัว่ โมง (00.00-23.59) [4
หลัก] ตามดวยวันที่ โดยใส เดือน, วันที่ และ ป ตามลําดับ [6 หลัก] แลวกด
เพื่อออกจากโปรแกรม ถาทานเห็น
ขอความ “Loss of Clock” ในเมนู Trouble ทานสามารถตั้งวันเวลาโดยกดปุม
ไดโดยตรงจากเมนูนี้
หมายเหตุ บริษัทผูติดตั้งอาจจะตั้งใหวนั ที่และเวลาแสดงบนหนาจอดังนั้นกอนจะเปดระบบใหผูใชกด [#] เพื่อลบ
หนาจอกอน

9. การปดโซน (Bypass)
การปดโซนจะถูกใชเมื่อมีความตองการที่จะผานเขาไปในพื้นที่ปองกันระหวางที่เปดระบบอยู หรือเมื่อโซนมีปญหา
แลวมีการซอมแซมโซนนั้น การปดโซนจะทําใหโซนนั้นไมเกิด Alarm การปดโซนจะทําใหการปองกันความปลอดภัย
ลดลง ถาคุณปดโซนที่ไดรบั ความเสียหายเนื่องจากสายหรืออุปกรณชาํ รุด กรุณาเรียกชางมากทําการแกไขทันทีเพื่อให
ระบบกลับมาทํางานเหมือนเดิม ทานไมสามารถปดโซนไดขณะที่มีการเปดระบบอยู การปดโซนจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
เมื่อปดระบบ และทานจะตองปดโซนใหมกอนที่จะเปดระบบครั้งตอไป
หมายเหตุ: สําหรับเหตุผลดานความปลอดภัย, ผูต ิดตัง้ ของคุณไดโปรแกรมระบบเพื่อปองกันคุณจากการปดโซนใน
พื้นที่สําคัญ (เชน อุปกรณตรวจจับอัคคีภัย)
การปดโซน
ขณะการปดโซนจะตองปดระบบ แลวทําตามดังตอไปนี้
1. กด
เพื่อเขาสูการเลือกฟงกชั่นใชงาน หนาจอจะแสดงตามรูปดานซาย
Press (*) for < >
Zone Bypass
2. กด
หรือ
เพื่อเลือกการปดโซน
Enter Your
Access Code

3. แลวใสรหัสรักษาความปลอดภัยถาระบบของทานมีการโปรแกรมไว

Scroll to
Bypass Zones

4. กดปุมลูกศร [< >] เพื่อเลือกโซนที่ตองการปดแลวกด
หรือใสหมายเลขโซน 2 หลัก (01 ถึง 64)
ออกจากการปดโซนและเขาสูสภาวะปกติโดยการกดปุม [#]

การยกเลิกการปดโซนทัง้ หมด
1.
กด
[ใสรหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว)
2.
กด
3.
กด
เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม

เพื่อปดโซน
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เรียกปดโซนทีเ่ คยถูกปดครัง้ ลาสุดทั้งหมด
1.
กด
[ใสรหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว)
2.
กด
3.
กด
เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม

9.1 การปดโซนเปนกลุม
การบันทึกโซนตองการปดเปนกลุม
1. กด
[รหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว)
2. เลือกโซนที่ตองการปดเปนกลุม
3. กด
ระบบจะเก็บบันทึกโซนที่ถูกปดไวทงั้ หมด
4. กด
เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม
การเรียกใชโซนที่ถูกบันทึก
1. กด
[รหัสรักษาความปลอดภัย](ถาโปรแกรมไว)
2. กด
ระบบจะปดโซนที่เก็บบันทึกไวทั้งหมด
3. กด
เพื่อกลับสูสภาวะเตรียมพรอม
หมายเหตุ ขณะเปดระบบไมสามารถปดโซนได และเมื่อปดระบบโซนที่ถูกปดไวจะกลับมาทํางานเหมือนเดิม และใน
กรณีที่ใชรหัสในการปดโซน การบักทึกโซนที่ถูกปด จะใชไดเฉพาะรหัสหลักและรหัส Supervisory เทานั้น

10. การดูปญหาที่เกิดกับระบบ (Trouble)
ตูควบคุมจะทําการตรวจสอบปญหาตาง ๆ ของระบบตลอดเวลา ถาระบบมีปญหาคียแ พดจะรองบีบ๊ ทุก 10 วินาที จนกวา
จะมีการกดปุมใด ๆ ที่คียแพด
หมายเหตุ: ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบจะทําใหการรักษาความปลอดภัยของระบบลดนอยลงกวาปกติ กรุณาติดตอบริษัท
ผูตดิ ตัง้ มาแกไขทันที
การดูปญหาที่เกิดกับระบบ:
เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับระบบไฟ “Trouble” จะติดและคียแ พดจะมีเสียงบีบ๊ ทุกๆ 10 วินาที กดปุม
รอง กด
ดูชนิดของปญหาทีเ่ กิดขึ้น ไฟ “Trouble” จะกระพริบ ใหปุมลูกศร
ถูกแสดงตามขอความดังตอไปนี้

เพือ่ ปดเสียง
ปญหานั้นจะ
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ขอความ
Alternate Communicator
Trouble
Service Required
(Press [1] for more
information)

ชนิดของปญหา
ซิมการดถูกล็อครหัส,จีเอสเอ็มมีปญหา,ระบบเน็ตเวิรกมีปญหา,ศูนยรบั แจงเหตุมีปญ
 หา,
การตั้งคา SMS ผิดพลาด กด
เพื่อดูปญหาที่เกิดขึ้น
ตองเรียกบริษทั ผูติดตั้งมาแกไข ใหกด [1] เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
 Low Battery : แบตเตอรี่ออน
 System Trouble : ระบบเกิดปญหาหรือไมสามารถติดตอกับอุปกรณตรวจจับได
 System Tamper : มีการเปดฝาหลังตูควบคุม
 RF Jam detected : ตรวจพบคลื่นวิทยุรบกวนเกิน 20 วินาที

Loss of AC Power
Telephone Line Fault
Failure to Communicate
Module/Sensor Fault
Module/Sensor Tamper
Module/Sensor Low
Battery

ไฟเลี้ยงระบบดับ โดยระบบจะยังทํางานตอไปไดโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่สํารอง
สายโทรศัพทมีปญหาถูกตัดสายสัญญาณ
เครื่องไมสามารถสงขอมูลกับศูนยรับแจงเหตุได
อุปกรณไรสาย มีปญหากด
เพื่อดูอุปกรณที่มีปญหา
อุปกรณไรสาย ถูกเปดฝา กด
เพื่อดูอุปกรณที่มีปญหา
แบตเตอรี่ของอุปกรณไรสายออน กด
เพือ่ ดูรายละเอียดตามขางลางนี้
- เมื่อกดปุม
ครั้งที่ 1 ระบบจะแสดงโซนทีแ่ บตเตอรี่ออน
- เมื่อกดปุม
ครั้งที่ 2 ระบบจะแสดงหมายเลขของปุมกดไรสายที่แบตเตอรี่ออน
ยังไมตั้งเวลาใหระบบ ใหดหู ัวขอ “การตั้งวันที่และเวลาของระบบ” หรือกดปุม
แบตเตอรี่ของคียแพดหมด

Loss of Time & Date
หนาจอไมแสดงผล/ไม
ตอบรับการสั่งงาน
ขึ้นขอความวา “Panel
คียแพดไมสามารถติดตอกับตูควบคุมได หรือมีคลื่นวิทยุรบกวน
Response Not Received”
กดปุม
เมื่อออกจากการดูปญหาของระบบจะเขาสูสภาวะเตรียมพรอม

11. สัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา
เมื่อสัญญาณแจงเหตุเกิดขึ้น, หนวยความจําหรือตัวบอกสถานะของระบบ (และตัวบอกสถานะการเกิดอัคคีภยั , ถาถูกใช
งาน) จะถูกแสดง การที่จะดูอุปกรณตรวจจับตัวไหนวาทําใหเกิดสัญญาณแจงเหตุ ใหกด
สําหรับคียแพด
ของระบบ ใหใชปุมลูกศร
เพือ่ ดูโซนที่มีสัญญาณแจงเหตุเกิดขึ้น กดปุม
เพื่อออก การลบสัญญาณแจง
เหตุในหนวยความจําใหทําการเปดและปดระบบ เมื่อสัญญาณแจงเหตุเกิดขึ้นระหวางเปดระบบ คียแพดจะแสดงวามี
สัญญาณแจงเหตุในหนวยความจําหลังจากปดระบบ แสดงวาอาจมีผูบกุ รุกอยูในพื้นที่ปองกัน
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12. เสียงกระดิ่ง
เมื่อใชฟงกชนั่ นี้คียแพดจะมีเสียงเมื่อเปดประตูหรือหนาตาง ฟงกชนั่ นี้จะใชเมื่อมีการโปรแกรมจากบริษัทผูติดตั้ง การ
เปดปดเสียงกระดิ่งเตือนเปดประตูหรือหนาตางใหกดปุม
คางไว 2 วินาทีหรือกด

13. รหัสรักษาความปลอดภัย
ทานสามารถโปรแกรมรหัสใชงานไดสูงสุดถึง 16 รหัส ถามีการใชงานรีโมทไรสาย (Key Fobs) รีโมทตัวที่ 1 จะถูก
โปรแกรมรวมกับรหัสใชงานที่ 1 ถารหัสใชงานที่ 1 มีการโปรแกรม รหัสใชงานที่ 1-16 จะถูกเก็บขอมูลการใชงาน
รวมกับคียแ ทกและรีโมทตัวที่ 1-16 ตามลําดับดวย
1. ปดระบบ (ถาระบบถูกเปดอยู)
2. กดปุม
ตามดวยรหัสหลัก ไฟ Program หรือ System จะกระพริบและไฟ Armed ( ) จะติด
3. ใสลําดับของรหัสที่ตองการโปรแกรม 2 หลัก (เชน 06 สําหรับรหัสใชงานลําดับที่ 6; ใส 40 สําหรับรหัสหลัก) ใหใช
ปุมลูกศร
เพื่อเลื่อนหารหัสที่ตองการและกดปุม
เพื่อเลือก
4. ใสรหัสใชงานใหม 4 หรือ 6 หลัก หรือกดปุม
เพื่อลบรหัส เมื่อโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใสลําดับของรหัส
อื่นๆที่ตองการหรือกดปุม
เพื่อออก
รหัสสามารถกําหนดคุณสมบัติในการใชงานเชน ปดโซน, รหัสฉุกเฉิน, ผูดูแลระบบ, สั่งงานทางโทรศัพท, หรือใช
งานครั้งเดียว
สําหรับคียแพดรุน WT5500P ทานสามารถโปรแกรมคียแทกตอจากโปรแกรมรหัสทันที การลบคียแท็กจะตองลบ
รหัสใชงานกอน แลวโปรแกรมรหัสเขาไปใหมถาตองการใชงานตอ

13.1 รหัสรักษาความปลอดภัยตางๆ
รหัสใชงานทั่วไป – รหัสใชงานลําดับที่ 1-16
รหัสนี้สามารถใชเปด-ปดระบบ และสามารถตั้งใหปดโซนไดในกรณีที่โปรแกรมใหมีการใสรหัสเมื่อปดโซน
รหัสหลัก – รหัสใชงานลําดับที่ 40
รหัสนี้สามารถใชตั้งรหัสใชงานไดทุกรหัส รวมทั้งกําหนดคุณสมบัตติ างๆของรหัสดวย สามารถกําหนดคุณสมบัติของ
รหัสนี้ไดตามหัวขอถัดไปยกเวนตั้งเปนรหัสฉุกเฉิน(ขอ2) และรหัสใชงานครั้งเดียว(ขอ8) โดยสามารถกําหนดใหไม
สามารถเปลี่ยนรหัสหลักไดโดยการโปรแกรม เมื่อใชตวั เลือกนีจ้ ะสามารถแกไขไดโดยชางผูติดตัง้ เทานั้น
รหัสฉุกเฉิน
รหัสฉุกเฉินจะใชงานเหมือนกับรหัสใชงานทั่วไปแตจะสงรายงานเขาศูนยดว ย กําหนดจากคุณสมบัติของรหัสใชงาน
หมายเหตุ รหัสฉุกเฉินไมสามารถใชงานในฟงกชั่น [*][5],[*][6],หรือ[*][8] และไมสามารถตัง้ เหมือนกับรหัสใชงานอื่น
หรือคลายกับรหัสอื่นเชน “รหัสอื่น+/-1” ได
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รหัสสําหรับผูด ูแลระบบ
รหัสนี้สามารถโปรแกรมรหัสใชงานทัว่ ไปและรหัสฉุกเฉินรวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของรหัสดวย
รหัสสําหรับใชเปด-ปดระบบเพียงครัง้ เดียว (รหัสชั่วคราว)
รหัสนี้จะอนุญาตใชงานระบบไดชั่วคราวในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผูใชรหัสชั่วคราวสามารถ
ปดระบบไดครั้งเดียว โดยผูใ ชชั่วคราวสามารถเปดระบบไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง
หมายเหตุ : รหัสฉุกเฉินไมสามารถใชในเมนู [*] [5], [*] [6] หรือ [*] [8]
หมายเหตุ : รหัสใชงานจะไมสามารถตั้งซ้ํากันหรือใกลเคียงกันเปน “รหัส + / - 1” ได

13.2 การกําหนดคุณสมบัติของรหัสใชงาน
1. คุณลักษณะที่เริ่มตนของรหัสใชงานใหมจะมีคุณลักษณะของรหัสทีใ่ ชในการปอนไมวาจะเปนรหัสใหมหรือรหัสที่มี
อยูจะถูกโปรแกรม
2. รหัสใชงานหลัก(ลําดับที่40)คุณสมบัติที่ 3 ถูกเปดใชเปนคุณสมบัติเริม่ แรก

13.3 การกําหนดคุณสมบัติการใชงานเบื้องตน(ของทุกรหัสยกเวนรหัสชาง)
 เปด/ปดระบบ - รหัสใชงานทุกรหัสสามารถเปดปดระบบไดตามพารตชิ ั่นที่กําหนด
 ควบคุมเอาทพุท ([*][7][1], และ [*][7][2]) – ถาการสั่งงานเอาทพทุ ถูกกําหนดใหใสรหัส ทานสามารถสั่งงาน
เอาทพุทไดโดยกด [*][7][1-2][รหัสใชงาน]
 การกําหนดคุณสมบัติการใชงานของรหัส ([*] [5] [รหัสหลัก] [9] [ใสลาํ ดับของรหัสใชงาน]) มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
ตัวเลข คุณสมบัติ
ตัวเลข คุณสมบัติ
รหัสสําหรับผูดูแลระบบ
สําหรับใชในอนาคต
1
5-6
รหัสฉุกเฉิน
มีเสียงไซเรนรองสั้น ๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบ
2
7
สามารถปดโซน (Bypass) ได
เปนรหัสสําหรับใชงานเพียงครั้งเดียว (รหัสชั่วคราว)
3
8
สั่งงานทางโทรศัพท
4
13.4 คุณสมบัติการสามารถปดโซน (Bypass) ได
คุณสมบัตินี้ชว ยใหผูใชสามารถปดโซนดวยตนเอง ถาตองใชรหัสผานในการปดโซน
13.5 คุณสมบัติการสั่งงานทางโทรศัพท
คุณสมบัตินี้ชว ยใหผูใชกําหนดรหัสสั่งงานทางโทรศัพทหรือทางขอความสั้น SMS
13.6 การตั้งใหมีเสียงรองที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบ
คุณสมบัตินี้ถูกใชเพื่อใหมีเสียงรองที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบ
รีโมทไรสายและรหัสใชงานสามารถ
กําหนดใหมีเสียงรองที่ไซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบ
ใหสอบถามขอมูลกับบริษัทผูติดตั้งสําหรับการใชงาน
คุณสมบัตินี้
NOTE: รหัสหลักไมสามารถกําหนดใหมีเสียงรองทีไ่ ซเรนสั้นๆเมื่อมีการเปด/ปดระบบได แตสามารถกําหนดรหัสอื่น
ใหใชคุณสมบัตินี้ได
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ในหลักแรก เมื่อใส

ระบบจะลบรหัสทันทีและจะ

14. การโปรแกรม Proximity Tag – คียแท็ก (PT4/PT8)
เครื่องอานคียแ ท็กจะใชไดเฉพาะคียแ พดรุน WT5500P ดูที่สติ๊กเกอรดานบนของคียแพดเพื่อยืนยันรุนที่คุณมี

การโปรแกรมคียแท็ก
1. ใส [*] [5] [รหัสหลัก] เพือ่ เขาสูโหมดโปรแกรมสําหรับรหัสผูใช
2. เลื่อนไปที่รหัสผูใชที่ตองการ (01-16 หรือ 40 สําหรับรหัสหลัก) แลวกด [*]
3. ปอนที่รหัสที่ตองการ 4 หรือ 6 หลัก ขอความตอไปนีจ้ ะแสดงผลหลังจากปอนรหัสผูใชแลว:
Present Tag or
Press # to Exit

4. ทาบคียแท็กใกลตําแหนงสําหรับอานแท็ก ( ) ที่ดานซายของจอแสดงผล เพื่อที่จะกําหนดใหใชกับรหัสผูใช
ขอความตอไปนี้จะแสดง:
Tag Enrolled
Successfully

5. หากพยายามที่จะกําหนดคียแท็กไปยังรหัสผูใชที่มีคียแ ท็กอยู ขอความตอไปนี้จะแสดง:
Duplicate
Tag/User Code

การเลือกรหัสผูใชอื่นหรือลบรหัสผูใชที่มีคียแท็กอยูและโปรแกรมคียแท็กใหม ใหยอนกลับไปยังขัน้ ตอนที่ 2 อีกครั้ง
หมายเหตุ : เมือ่ ตองการออกจากโหมดโปรแกรมกด [#]

การลบรหัสผูใชงาน / คียแ ท็ก
ใส [*] [5] [รหัสหลัก] เลือกรหัสผูใชที่ตอ งการ ใส [*] เพื่อลบรหัสผูใชงานและคียแท็กทีเ่ กีย่ วของ คียแพดจะแสดง
หมายเลขผูใช (เชน 01) ดวยตัวอักษร"P"ถารหัสผูใชที่มีการโปรแกรมอยู และตัวอักษร"T"ถารหัสและคียแ ท็กมีการ
โปรแกรมอยู
หมายเหตุ : รหัสผูใชงานที่ 40 ของรหัสหลักไมสามารถลบได; การพยายามทีจ่ ะลบรหัสผูใชนี้จะเปนการลบคียแท็ก
เทานั้น คียแ ท็กจะตองโปรแกรมใหมอีกครั้งกอนที่จะสามารถใชงานไดอีกครั้ง

การใชงานคียแท็ก
1. ทาบคียแท็กใกลตําแหนงสําหรับอานแท็ก ( ) ที่ดานซายของจอแสดงผล เพื่อที่จะเปด/ปดระบบของคุณ เมื่อระบบ
ถูกเปด ขอความตอไปนี้จะแสดง :
Exit Delay in
Progress
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2. เมื่อระบบถูกปด ขอความตอไปนี้จะแสดง:
System Disarmed

3. หากมีความพยายามทีจ่ ะใชงานคียแท็กที่ยังไมไดโปรแกรม จะมีเสียงบี๊บยาวเตือนและขอความตอไปนี้จะแสดง:
Invalid Tag

ยอนกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการโปรแกรมคียแท็ก
คําเตือน : เก็บคียแท็กใหพน จากมือเด็กเล็ก
วัสดุที่เกีย่ วกับผลิตภัณฑนี้ (แบตเตอรี่ลิเธียมอื่น ๆ) จะตองนํามารีไซเคิลตามกฎระเบียบขอบังคับในแตละทองถิน่
15. ฟงกชนั่ คําสั่งตางๆของผูใ ชงาน
เมื่ออยูในสถานะปดระบบ กดปุม
[รหัสหลัก] หรือ
[รหัสใชงาน] ถาถูกโปรแกรมไวโดยชาง
ติดตั้ง เพื่อเขาสูโหมดคําสั่งของผูใชงาน (เชน กด[5]เพื่อรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร)
คําสั่ง
ถูกใชตามรายการตางๆของรหัสหลักของระบบตอไปนี้
[1] Time and Date - ตัง้ เวลาและวันที่
ใสเวลา 4 หลักในแบบ 24 ชัว่ โมง (HH-MM) ใสคาตั้งแต 00-00 ถึง 23-59
ใสวันที่ 6 หลักในแบบ เดือน-วันที่-ป ค.ศ. (MM-DD-YY)
[2] - [3] สําหรับใชในอนาคต
[4] System Test - ทดสอบระบบ
ไซเรน(กระดิ่ง) จะดัง 4 วินาที (สัญญาณเสียงไซเรนจะดังปานกลาง 2 วินาทีและดังเต็มที่อีก 2 วินาที) หลอดไฟแสดงผล
และหนาจอแสดงผลทั้งหมดจะติด และการติดตอสือ่ สารจะถูกทดสอบโดยการทดสอบนี้จะทดสอบการทํางานของ
แบตเตอรี่สํารองดวย
[5] Enable DLS / Allow Remote System Service - การรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร
ถามีการโปรแกรมไว, เมื่อชางติดตั้งระบบของทานตองการรับหรือสงขอมูลกับระบบรักษาความปลอดภัยของทาน ชาง
ติดตั้งสามารถทําไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรหมุนโทรศัพทมายังระบบรักษาความปลอดภัยของทาน ทานสามารถ
กําหนดใหระบบรอรับการดาวนโหลดจากคียแพดโดยใชชวงเวลาในการอนุญาต 6 ชั่วโมงหลังจากนัน้ ระบบจะไม
อนุญาตใหมกี ารดาวนโหลดอีกจนกวาจะมีการใชงานฟงกชั่นนี้อีกครั้ง
[6] User Call-up - สั่งใหระบบดาวนโหลดไปยังคอมพิวเตอร
ถามีการโปรแกรมไว,ผูใชสามารถสั่งใหระบบหมุนโทรศัพทเพื่อดาวนโหลดไปยังคอมพิวเตอรตามหมายเลขโทรศัพท
ที่มีการโปรแกรมไวลวงหนา
[7] สําหรับใชในอนาคต
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[8] User Walk Test – การเดินทดสอบระบบ ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 20.2 การเดินทดสอบระบบ
[9] Late to Open Enable/Disable - คุณลักษณะนี้ใชเปดหรือปดการแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชากวาเวลาที่โปรแกรม
ไวในคําสั่งที่ [0]
[0] Late to Open Time of Day - คุณลักษณะนี้ใชตงั้ เวลาการแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชาในคําสั่งที่ [9]
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในหัวขอ “การแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา”

15.1 การปรับความสวาง/ปรับความคมชัด
สามารถเลือกปรับความสวางพื้นหลังได 4 ระดับ และความคมชัดได 10 ระดับ โดยมีวิธีดังตอไปนี้
1. กด
[รหัสหลัก]
2. กดปุมลูกศร
เพื่อเลือกการปรับความสวางหรือความคมชัด(‘Brightness Control’หรือ‘Contrast Control’)
3. กดปุม
เพื่อเลือกฟงกชั่นทีต่ องการ
4. ใชปุมลูกศร
เปนตัวเลือกปรับระดับความสวางพื้นหลังหรือความคมชัด
5. กดปุม
เมื่อตองการออก

15.2 การตั้งโทนเสียงของคียแพด
ระบบสามารถเลือกปรับโทนเสียงไดถึง 21 ระดับ โดยมีวิธีดังตอไปนี้
1. กด
[รหัสหลัก]
2. กดปุมลูกศร
เพื่อเลือกการปรับระดับโทนเสียง “Buzzer Control”
3. กดปุม
เพื่อเลือกฟงกชั่นที่ตอ งการ
4. ใชปุมลูกศร
เปนตัวเลือกปรับระดับโทนเสียงทั้ง 21 ระดับ
5. กดปุม
เมื่อตองการออก

15.3 การดูเหตุการณยอนหลัง
ตูควบคุมจะเก็บเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นกับระบบที่ผานมาลาสุด 128 เหตุการณ ทานสามารถดูเหตุการณไดดังตอไปนี้
1. กด
[รหัสหลัก]
2. ใหเลือกฟงกชนั่ “View Event Buffer” กดปุม
เพื่อเลือก
3. คียแพดจะแสดงลําดับเหตุการณ, พารติชั่น, เวลาและวันที่ของเหตุการณ กดปุม
เพื่อเลือกดูระหวางขอมูล
และรายละเอียดของเหตุการณ
4. กดปุมลูกศร
เพื่อเลือกดูเหตุการณทั้งหมดในระบบ
5. กดปุม
เมื่อตองการออกจากการดูเหตุการณ

16. การเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความสัน้ SMS
หัวขอนี้เปนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความสั้น SMS ซึ่งทานสามารถทําไดดังตอไปนี้
1. กด
[รหัสหลัก]
2. ใหกดปุมลูกศร
เพื่อเลื่อนไปยังฟงกชนั่ “SMS Programing prompt” ตามรูป
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Select Option < >
SMS Programming

3. กดปุม

เพื่อเลือกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความสั้น จากนั้นหนาจอจะแสดงขอความ
Press (*) for < >
"P" หมายถึงหมายเลขโทรศัพทที่มีการโปรแกรมแลว

Phone No.1

P

 หากตองการดูหมายเลขโทรศัพทมือถือ ใหกดปุมลูกศร
Press (*) for < >
Cell Phone No.

จากนั้นกดปุม

เพื่อเลื่อนไปยังขอความตอไปนี้
เพื่อดูหมายเลข

4. กดปุม

เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพทที่ 1 หมายเลขโทรศัพท 26 หลักจะแสดงทีห่ นาจอ ดังตอไปนี้
X = 1 ถึง 5 (หรือ 1 ถึง 8 สําหรับขอความสั้น) เพื่อแสดงหมายเลข
DFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFPH#X
โทรศัพทที่โปรแกรมไว (เชน X = 1 สําหรับโทรศัพทหมายเลข 1)
5. โปรแกรมหมายเลขโทรศัพทใหมหรือลบหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูดังตอไปนี้
• การปอนหมายเลขโทรศัพทใหม (เชน 0818889999) เริ่มตนใสหมายเลขของคุณที่ F ตัวแรก (หลังจากตัว D) ดู
ดานลาง
D0818889999FFFFF
FFFFFFFFFFFFPH#1

• การลบหมายเลขโทรศัพทที่มีอยูแทนที่ตวั อักษร D ดวยตัวอักษร F โดยการกดปุม [*] [6] [*] แลวกด # เพื่อออก
หมายเลขโทรศัพทนี้จะถูกลบ
F0818889999FFFFF
FFFFFFFFFFFFPH#1

6. ใชปุม
เพื่อเลือ่ นไปยังหมายเลขโทรศัพทอื่นที่จะโปรแกรม
7. ทําซ้ําจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อปอนหมายเลขโทรศัพทเพิ่มเติม กดปุม
เมื่อตองการออกจากการโปรแกรม

17. แจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา
คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผใู ้ ช้ไ ด้รับทราบว่าระบบเตือนภัยของพวกเขาไม่ถูกปิ ดระบบตามเวลาที่โ ปรแกรมไว้ใ นแต่ละวัน
หมายเหตุ : คุณสมบัติน้ ีจะใช้งานร่ วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อทําการแจ้งให้กบั ผูใ้ ช้งาน ตรวจสอบกับช่างติดตั้งเมื่อเปิ ด
ใช้งานฟังก์ชนั่ นี้
[9] Late to Open Enable/Disable - เปดหรือปดการแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา
คุณลักษณะนี้ใ ช้เปิ ดหรื อปิ ดการแจ้งเตือนเมื่อปิ ดระบบล่าช้ากว่าเวลาที่โ ปรแกรมไว้ใ นคําสัง่ ที่ [0]
มันมักจะใช้ใ นการติดตามเด็กหลังเลิกโรงเรี ยน ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อแม่ผปู ้ กครองเลิกงานและกลับบ้านตอน 17.00 น. และ
เด็กกลับบ้านตอน16:00 น.อาจจะโปรแกรมตั้งเวลาตอน 4:15 น. หากระบบไม่ไ ด้ถูกปิ ดตามเวลาที่ต้ งั ไว้ การแจ้งเตือน
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จะถูกส่ งไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัย คียแ์ พดจะแสดงข้อความ “Late to Open Enable” และมีเสี ยงบี๊บ 3 ครั้ง ถ้ามีการ
กดปุ่ ม [9] ภายในเมนูคาํ สัง่ ของผูใ้ ช้งาน เมื่อคุณลักษณะนี้ถูกปิ ดอยู่ และคียแ์ พดจะแสดงข้อความ “Late to Open is
Disabled” และมีเสี ยงบี๊บยาว 1 ครั้ง เมื่อมีการกดปุ่ ม [9] ภายในเมนูคาํ สัง่ ของผูใ้ ช้งาน เมื่อคุณลักษณะนี้ถูกเปิ ดใช้งาน
อยู่
[0] Late to Open Time of Day - ตั้งเวลาการแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชา
คุณลักษณะนี้ใ ช้ต้ งั เวลาการแจ้งเตือนเมื่อปิ ดระบบล่าช้าที่ถูกเปิ ดใช้ใ นคําสัง่ ที่ [9] ฟงกชันนีใ้ ชโปรแกรมเวลาแจงเตือน
เมื่อปดระบบลาชาของวันทั้ง 7 วันในสัปดาห
• คาที่ถูกตองสําหรับการตั้งคาเวลาคือ 00:00 – 23:59
• การใส่ ค่า 99:99 จะเป็ นปดการใชงานคุณลักษณะนี้ของวัน
• หลังจากกด
[รหัสหลัก]
จะมีเสียงเตือนและมีขอความ “Press (*) for < > Sunday” แสดงบนหนาจอ
คียแพด
• กดปุม
เลื่อนไปทางขวาจะแสดงวันของสัปดาหจากวันอาทิตยถึงวันเสาร ระหวางอยูในเมนูปอนเลข 1-7 เพื่อ
เลือกวันตั้งแตวันอาทิตยถึงวันเสารตามลําดับ
• หากมีการกด
เพื่อเลือกวันของสัปดาห จะไมมีเสียงบี๊บและหนาจอคียแ พดจะแสดง “Set 24hr Time” “Enter
HH:MM 9999” หากมีการกด
จากเมนูนี้ ผูใชจะกลับไปสูเมนูกอนหนานี้
• หากระบบเตือนภัยที่ถูกเปดในโหมดใด ๆ เมื่อเวลาแจงเตือนเมื่อปดระบบลาชาตรงกับเวลาของวัน การแจงเตือนเมื่อ
ปดระบบลาชาจะถูกเก็บบันทึกเปนขอมูลยอนหลัง และมีการสงรายงานไปยังศูนยรบั แจงเหตุ

18. การสงขอความสัน้ แจงเหตุ (SMS)
การสงขอความสั้นแจงเหตุ จะเกิดขึ้นเมือ่ ระบบควบคุมสงขอความสั้นใหกับผูใชสําหรับแจงเหตุแตละเหตุการณที่เกิด
ขึ้นกับระบบ โดยสามารถสงขอความไดสูงสุด 32 ตัวอักษร
การสั่งงานผานขอความสั้น ทําใหผูใชสามารถสงขอความตัวอักษร (ภาษาอังกฤษ) ไปยังแผงควบคุมและดําเนินการตั้ง
คาของฟงกชั่นบนแผงควบคุม มีคําสั่งที่กําหนดไวลวงหนา 12 คําสั่ง สําหรับขอความที่ผูใชสามารถสงไปที่แผงควบคุม
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีห่ ัวขอดานลาง

18.1 ขั้นตอนการสงขอความสั้นแจงเหตุ
ระบบควบคุมจะสงขอความแจงเหตุทุกเหตุการณที่ระบบสามารถสงได ซึ่งสามารถโปรแกรมโดยชางติดตั้งผานทางคีย
แพดหรือคอมพิวเตอรโดยขอความจะเปนภาษาอังกฤษ
สามารถสงขอความได 8 หมายเลขที่รองรับการสงขอความ ซึ่งสามารถโปรแกรมโดยผูใชงานผานเมนู [*][6][รหัส
หลัก] ดูรายละเอียดในหัวขอ “การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทสําหรับสงขอความแจงเหตุ”

18.2 ขั้นตอนการสั่งงานผานขอความสั้น
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คุณลักษณะนีจ้ ะชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับระบบรักษาความปลอดภัยของคุณและควบคุมระบบจากระยะไกลผาน
ทางการสงขอความสั้น
1. เลือกคําสั่งที่ตองการใชสั่งงานระบบ โปรดดูคูมืออางอิงสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปอนขอความที่ตองการ
รายการตอไปนี้เปนตัวอยางของคําสั่งใชได
คําสั่ง
• stay arm : เปดระบบแบบอยูในบาน
• activate command output 2: เปดเอาทพุท 2
• away arm: เปดระบบแบบออกจากบาน
• deactivate command output 1: ปดเอาทพุท 1
• disarm: ปดระบบ
• deactivate command output 2: ปดเอาทพุท 2
• bypass : ปดโซน
•status request: ยกเลิกการปดโซน
• unbypass : ยกเลิกการปดโซน
• alarm memory request:ดูการแจงเหตุในหนวยความจํา
• activate command output 1 : เปดเอาทพุท 1 • help (list of available commands) :ดูรายการคําสั่ง
หมายเหตุ: ขอความเริ่มตน ที่ใชในการดําเนินการแตละเหตุการณสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงโดยชางติดตั้งของคุณ
2. สงขอความสั้นที่ประกอบดวยขอความคําสั่ง, ชองวาง, ขอความขยาย (ถาจําเปน) ชองวาง, และรหัสใชงาน 4 หลัก
หรือ 6 หลัก (เชน“Stay arm”(คําสั่ง)<space>“2234”(รหัสใชงาน)) และสงไปยังหมายเลขโทรศัพทของชุดควบคุม
3. ชุดควบคุมจะเปรียบเทียบหมายเลขโทรศัพทที่เขามากับหมายเลขโทรศัพทในรายการสําหรับสงขอความในระบบ
4. ชุดควบคุมจะตรวจสอบขอความและดําเนินการตามคําสั่ง
5. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวชุดควบคุมจะสงขอความตอบกลับวา “function successful” ยอนกลับไปยังผูใช ถาคําสัง่
หรือรหัสใชงานไมถูกตองทานจะไดรับขอความตอบกลับวา “function successful”
หมายเหตุ : “ระบบล็อก” เปนเวลาหนึ่งชัว่ โมงเกิดขึน้ จากการใสรหัสใชงานที่ไมถูกตองมากเกินไป หากคุณพยายามที่
จะสงขอความสั้น(SMS) เมื่อมีเหตุการณนี้เกิดขึ้น คุณจะไดรับขอความตอบกลับวา “function failed”

18.3 การสง SMS เพื่อแสดงบนหนาจอคียแพดของคุณ
นอกเหนือไปจากการสั่งงานระบบผาน SMS แลว คุณยังสามารถสงขอความ SMS เพื่อใหแสดงผลบนหนาจอคียแพด
ของคุณจากโทรศัพทมือถือโดยใชคําสั่ง “keypad message” เมื่อขอความของคุณปรากฏบนหนาจอคียแพดจะมีเสียงรอง
เตือนดังตอเนือ่ ง 10 วินาที ขอความนี้จะแสดงคางไวจนกวาคุณจะกดปุมใด ๆ เพื่อลางหนาจอแสดงผล จํานวนการกด
ปุมที่ใชในการลบขอความดังกลาวขึ้นอยูก บั การโปรแกรมโดยชางติดตัง้ ของคุณ ขั้นตอนการสง SMS เพื่อแสดงบน
หนาจอคียแพดของคุณ:
1. พิมพขอความ Keypad Message<เวนวรรค>1<เวนวรรค><รหัสผูใช><เวนวรรค><ขอความของคุณ>
2. สงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือของชุดควบคุม
หมายเหตุ: หนาจอคียแพดสามารถแสดงไดสูงสุด 32 ตัวอักษร
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19. รีโมทไรสายแบบสองทาง (WT4989, WT8989)
รีโมทไรสายแบบสองทางสื่อสารโดยตรงกับแผงควบคุม สามารถทํางานไดหลายฟงกชั่นที่คียแ พดแบบไรสายทํางาน
ได โปรดดูคูมอื การใชงานรีโมทไรสายแบบสองทาง WT4989/8989 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
รีโมทไรสายแบบสองทาง WT4989 และ WT8989 มีปมุ สั่งงาน 4 ปุม ตั้งโปรแกรมการทํางานได 6 คําสั่ง แตละไอคอน
ที่จอแสดงผลสามารถแสดงสถานะของระบบโดยใชการแสดงผลรวมกัน 7 ไอคอนและมีเสียงรองเตือนภายใน
ยกเวนกรณีที่ผใู ชงานกําหนดเองโดยปกติบริษัทติดตั้งจะโปรแกรมฟงกชั่นของปุมตางๆใหสั่งงานดังนี้

19.1 การใชงานปุมกดตางๆ
Status Request - กดปุมนี้เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อดูสถานะของระบบผานทางหนาจอ แอลซีดไี อคอน
Stay Arming - กดเพื่อเปดระบบแบบอยูบานโซนรอบบานทั้งหมดจะทํางานแตโซนภายในบานจะไมทํางาน
Away Arming - กดเพื่อเปดระบบของทานโซนทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกบานจะทํางาน
Disarm - กดเพื่อปดระบบของทาน
Panic Alarm - กดปุม ทั้งสองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีเพื่อแจงเหตุบุกรุก
สั่งงานเอาทพทุ 1 – กดปุมทัง้ สองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีเพือ่ เปดใชงานเอาทพุทไดตั้งไว
สั่งงานเอาทพทุ 2 - กดปุมทัง้ สองคางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีเพือ่ เปดใชงานเอาทพุทไดตั้งไว

19.2 สัญลักษณไอคอนแสดงผลของ WT4989/WT8989
ตารางสรุปสถานะที่สามารถแสดงบนหนาจอแอลซีดีของ WT4989/WT8989 LCD:
ไอคอนแสดงผล (S=ติดคาง, F=กระพริบ)
(S) ระบบมีปญหา

(S) มีสัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา

(F) ปุมกดถูกล็อค

(F) มีสัญญาณแจงเหตุ

(S) ระบบถูกปด

(F) เปดระบบแบบไมอยูบานและไมหนวงเวลา

(S) เปดระบบแบบไมอยูบาน

(F) เปดระบบแบบอยูบา นและไมหนวงเวลา

(S) เปดระบบแบบอยูบา น

(F) เปดระบบในโหมดกลางคืนและไมหนวงเวลา
(S) แบตเตอรี่รีโมทออน

(S) เปดระบบในโหมดกลางคืน
(F) แบตเตอรี่รีโมทกําลังหมด
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19.3 เสียงบัซเซอร
มีเสียงยืนยันการกดปุมหรือยืนยันวาคําสั่งไปยังแผงไดรับการดําเนินการ

19.4 โหมดการล็อคปุมกด
เพื่อใหแนใจวาระบบจะไมเกิดการเปดระบบหรือปดระบบโดยไมตั้งใจจากการกดปุม รีโมท
การล็อกปุมกด :
1. กดปุม Status และ Away คางไวพรอมกัน 3 วินาที
2. หลังจาก 3 วินาทีรีโมทจะมีเสียงบี๊บตอบรับและไอคอนแสดงปุมกดถูกล็อก ( ) จะกระพริบ เพือ่ แสดงวาปุมกด
ถูกล็อดแลว
การปลดล็อกปุมกด :
1. กดปุม Status และ Away คางไวพรอมกัน 3 วินาที
หมายเหตุ : การกดปุม Panic คางไว 3 วินาทีจะเปนการออกจากโหมดการล็อกปุมกด
2. เมื่ออกจากโหมดการล็อกปุมกดสถานะการทํางานของระบบจะถูกแสดงอัตโนมัติ

20. การทดสอบระบบของทาน
หมายเหตุ: ถาทานตองการทดสอบระบบกรุณาแจงศูนยรกั ษาความปลอดภัยของทานกอนและหลังจบการทดสอบ

20.1 ทดสอบสัญญาณเสียงและการแสดงผล
การทดสอบนี้เปนการทดสอบจอแสดงผลและไฟแสดงผลทั้งหมด, และสัญญาณเสียงจะดัง 4 วินาที โดยสามารถทําได
ขณะระบบอยูใ นสภาวะปกติ ดังนี้
1. กด
[รหัสหลัก]
2. จะปรากฏดังตอไปนี้:
- สัญญาณเสียงไซเรนจะดังปานกลาง 2 วินาทีและดังเต็มที่อีก 2 วินาที หลอดไฟแสดงผลและหนาจอแสดงผลจะติด
- ไฟ Ready, Armed, Trouble, และ Power จะกะพริบตอเนื่องตลอดการทดสอบ
3. เพื่อออกเมนูกด

เมื่อแบตเตอรี่ของคียแพดออน
ไฟแสดงปญหาของระบบ

จะกระพริบแสดงวาแบตเตอรี่ของคียแพดออน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่คียแพด
1. เลื่อนคียแพดขึน้ ดานบนและดึงออกจากฐานยึดดานหลัง(ขันสกรูออกกอนถามี) ฝาปดแบตเตอรี่ทั้ง 4 กอนจะถูก
เปดและสามารถมองเห็นไดอยูที่ดานหลังคียแพด
2. เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหมเขาไปทีละกอนใหถูกขั้ว
3. ใสคียแพดคืนเขากับฐานยึด
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การทดสอบแบตเตอรี่ของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901
การทดสอบวาไซเรนตัวไหนแบตเตอรี่ออนตองทําการกดปุมทดสอบที่ฝาดานหนาคางไว 5 วินาที
 ถาไซเรนรองดังนาน 4 วินาทีแสดงวาแบตเตอรี่ปกติ
 ถาไซเรนไมมีเสียงรองแสดงวาแบตเตอรี่ออน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901
เปดฝาหนาออกและถอดแบตเตอรี่เกาออกกอน รอประมาณ 30 วินาทีจงึ เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหมเขาไป
หมายเหตุ: ควรใชแบตเตอรี่ Energizer 1.5V AA alkaline batteries เทานั้น
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมใหถูกตองตามขั้วที่ระบุในแตละชองหากใสแบตเตอรี่กลับขั้วไซเรนจะไมทํางานในการใชงาน
ปกติควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไซเรนไรสาย WT4901/WT8901ควรเปลี่ยนทุกๆสองป
หามประจุไฟแบตเตอรี่เหลานี้ซ้ําและทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวในสถานทีส่ ําหรับทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวตามจุดตางๆ
ซึ่งแบตเตอรี่จะสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได

20.2 การเดินทดสอบระบบ (Walk Test)
การเดินทดสอบระบบเปนการทดสอบการทํางานของอุปกรณแตละตัวในระบบ โดยในระหวางทําการทดสอบระบบ
ไฟ Ready, Armed, และ Trouble เพื่อแสดงการทํางาน และการทดสอบจะถูกปดเมื่อกด
[รหัสหลัก]
อีกครั้ง ระบบจะออกจากการเดินทดสอบระบบอัตโนมัติ เมื่อมีเสียงเตือน (ดังบี๊บ 5 ครั้งทุกๆ 10 วินาที) ดัง 5 นาทีกอน
ทําการออกจากการเดินทดสอบระบบอัตโนมัติ
1. ตรวจสอบระบบใหอยูใ นสภาวะเตรียมพรอม ( ไฟ Ready ติด ) และปดระบบอยู
2. กดปุม
และปดประตูและหนาตางทั้งหมดใหอยูในสภาวะเตรียมพรอม
3. ทําการทดสอบระบบตามหัวขอดานบน
4. กด
[รหัสหลัก]
เพื่อเขาโหมดการเดินทดสอบระบบ
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5. ทดสอบโซนโดยทําใหอุปกรณตรวจจับแตละตัวทํางาน (เปดประตู/หนาตาง หรือ เดินในพื้นที่ตรวจจับของอุปกรณ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว)
6. ระบบจะแสดงขอความตอไปนี้เมื่อโซน (อุปกรณตรวจจับ) ทํางาน:
“Secure System Before Arming < >”, หรือ “Secure or Arm System” ใชปุม
เพื่อดูโซนที่ถูกเปดและ
ขอความนี้จะไมแสดงถาโซนกลับสูปกติ

20.3 การรอรับการดาวนโหลดจากคอมพิวเตอร
เมื่อชางติดตั้งระบบของทานตองการรับหรือสงขอมูลกับระบบรักษาความปลอดภัยของทาน ทานสามารถกําหนดให
ระบบรอรับการดาวนโหลดจากคียแพดตามชวงเวลาทีก่ ําหนดไว ไดโดย
1. การกด
[รหัสหลัก]
ที่คียแพดโดยระหวางชวงเวลานี้ระบบจะทําการตอบรับการดาวนโหลดที่เรียก
เขามา กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทผูติดตัง้

21. ขอมูลอางอิง
กรุณากรอกขอมูลลงในตารางตอไปนี้ เพื่อใชอางอิงในอนาคต และเก็บเอกสารนี้ไวในที่ปลอดภัย

ขอมูลตางๆในระบบ
การใชงานปุมฉุกเฉิน

FIRE



AUXILIARY 

PANIC

เวลาหนวงขาออก _____ วินาที
เวลาหนวงขาเขา _____ วินาที
สําหรับการใหบริการ
ขอมูลสําหรับศูนยรับแจงเหตุ
รหัสลูกคา : ___________ หมายเลขโทรศัพท: __________
ขอมูลสําหรับชางติดตัง้ ชื่อบริษัท : ___________ หมายเลขโทรศัพท: __________
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21.1 รหัสใชงาน
คียแท็ก : 

รหัสหลัก [40]: _______________________
ลําดับ
ของรหัส
01
02
03
04
05
06
07
08

รีโมท
ไรสาย









คียแท็ก

รหัสใชงาน










ลําดับ
ของรหัส
09
10
11
12
13
14
15
16

รีโมท
ไรสาย









21.2 ขอมูลการติดตั้งอุปกรณตรวจจับในแตละโซน
ขอความสําหรับระบุสถานที่เมื่อแจงเหตุ :
หมายเลขโทรศัพท :
ลําดับ
01
02
03
04
05
06
07
08

สง SMS









อุปกรณตรวจจับ

คียแท็ก









รหัสใชงาน
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21.3 ขอมูลการติดตั้งอุปกรณตรวจจับในแตละโซน
โซนที่
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

พื้นที่ปองกัน

อุปกรณตรวจจับ

โซนที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

พื้นที่ปองกัน

อุปกรณตรวจจับ
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22. การใชงานคียแพดอยางยอ



ไฟแสดงสถานะ
ไฟ Ready จะตองติดกอนเปดระบบทุกครัง้ ทุกโซนจะตองไมตรวจจับ หรือโซนถูก
ปดไว และระบบปดอยูไฟนีจ้ ึงจะติด
ไฟ Armed จะติดเมื่อระบบถูกเปด ถาติดพรอมกับไฟ Ready แสดงวาระบบอยูใ น
ชวงเวลาหนวงขาออก
ไฟ Trouble จะติดเมื่อระบบไมปกติหรือมีการเปดฝาอุปกรณ
จะกระพริบเมื่อแบตเตอรี่ของคียแพดออน
ใหทานทําตามคําแนะนําที่แสดงบน
หนาจอหรือกดปุม
เพื่อดูปญหาที่เกิดขึน้ กับระบบ
และจะดับเมื่อปญหาที่เกิดกับระบบไดรับการแกไขเรียบรอยแลว
ไฟ AC Power ติดเมื่อระบบไฟ220โวลทปกติ ดับเมื่อไมมีไฟเลี้ยงระบบ
ปุมสําหรับสั่งงานระบบ
Stay
เปดระบบเมื่ออยูในบาน
Away
เปดระบบเมื่อออกจากบาน
Chime
เหมือนการกดปุม
บนคียแพด
Bypass
เหมือนการกดปุม
บนคียแ พด
Quick Exit
เหมือนการกดปุม
บนคียแ พด
ปุมสั่งงานพิเศษ
เลือกภาษา
กดปุมพรอมกันคางไว 2 วินาทีเพื่อเขาเมนูจากนัน้ กดปุม
ลูกศรเลือกภาษาที่ตองการแลวกดปุม
เพื่อเลือก
ปุม Fire - กดคางไว 2 วินาทีเพื่อแจงเหตุอัคคีภัย
ปุมฉุกเฉินจะใชงานได
ปุม Auxiliary - กดคางไว 2 วินาทีเพื่อขอความชวยเหลือ เมื่อโปรแกรมไว
เทานั้น
ปุม Panic - กดคางไว 2 วินาทีเพื่อแจงเหตุบุกรุก

กดปุม
การกดปุม

คําสั่งสําหรับผูใ ช
เพื่อเลือก, กดปุม
เพื่อเลื่อนหัวขอ, กดปุม
เพื่อออก
การทํางาน
ปดโซน
กด
ยกเลิกการปดโซนทั้งหมด
กด
เรียกปดโซนทีเ่ คยถูกปดครั้งลาสุดทั้งหมด
กด
บันทึกโซนตองการปดเปนกลุม
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เรียกใชโซนทีถ่ ูกบันทึก
กดปุมลูกศรเลือ่ นดูปญหาทั้งหมด
กดปุมลูกศรเลือ่ นดูดูสัญญาณแจงเหตุในหนวยความจํา

กดเพื่อเปด/ปดเสียงกระดิ่ง
กดปุม เพื่อเลือกหัวขอ User Code แลวกด
[รหัสหลัก][9][xx] เพื่อเลือกรหัสใชงาน (xx = 1-16).
[1] รหัสสําหรับผูดูแลระบบ
[2] ใชรหัสฉุกเฉินได
[3] ปดโซนได
[4]-[6] สําหรับใชในอนาคต
[7] มีเสียงเตือนที่ไซเรนเมื่อเปด/ปดระบบ
[8] รหัสใชงานไดครั้งเดียว
Event Buffer : ดูเหตุการณยอ นหลัง
กดปุม
System Test : ทดสอบระบบ
Time and Date : ตั้งเวลาและวันที่
เพื่อเลือก
System Service/DLS : รอรับการดาวนโหลดขอมูล
User Call-up : เรียกดาวนโหลดขอมูล
Walk Test : เขาโหมดเดินทดสอบระบบ
Brightness Control : ปรับความสวางจอแสดงผล
Buzzer Level Control : ปรับระดับเสียงของคียแพด
Contrast Control : ปรับความเขมจอแสดงผล
Late to Open : ตั้งการเตือนเมื่อระบบถูกปดเกินเวลา
สั่งงานเอาทพทุ
ถามีการโปรแกรมไว ผูใชสามารถสั่งงานเอาทพุท เชน
เปด-ปดประตูโรงรถได
เขาโปรแกรมระบบ
ตองใชรหัสสําหรับเขาโปรแกรม
ยกเลิกเวลาหนวงขาเขา ระบบจะเปดระบบในโหมด Stay หลังจากหมดเวลาหนวง
ขาออก เวลาหนวงขาเขาจะถูกยกเลิก
เปดระบบ/ออกจาก
เปดระบบ : เหมือนกับการกดรหัสเปดระบบ
ออกจากระบบอยางรวดเร็ว: ทานสามารถออกจากพืน้ ที่
ระบบอยางรวดเร็ว
ปองกันไดโดยไมตองปดระบบ

