คู่มอื การตั้งค่ าและการใช้ งานกันขโมยบ้ าน SMK-239G ซิมการ์ ด
จัดทาโดย บริ ษทั ส.มงคลอินเตอร์เนชัน่ แนลจากัด ฝ่ ายช่างเทคนิค อานวย ประถม
สอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โทร 02 - 8116999 ต่อ 115 ( ฝ่ ายช่างเทคนิค )

SMK-239G
รีโมทเซ็ตระบบ
อินฟราเรด
ไร้ สาย PIR

SMK237G

ลาโพงไซเรน
แม่ เหล็กประตู
หน้ าต่ าง ไร้ สาย

รีโมทสั่ งงาน

คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ กนั ขโมย รุ่ น SMK-239G ไร้ สาย +มีสาย 8 โซน ใส่ ซิมการ์ ดได้
ใช้ สาหรับตรวจจับขโมยเข้ าบ้ าน หรือตรวจจับควันไฟไหม้ บ้าน
จุดเด่ น ไม่ตอ้ งเดินสายโทรศัพท์บา้ นไม่ตอ้ งขอเลขหมายเพิ่ม เพียงใช้ซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือก็แจ้งเตือนเหตุการณ์ได้
„ ชุดกันขโมยบ้านไร้สาย ติดตั้งง่าย จอแสดงผล LED
„ ทั้งชุดประกอบด้วย เครื่ องกันขโมย, รี โมท 3 ตัว, อินฟราเรดไร้สาย, แม่เหล็กประตูไร้สาย, ไซเรน , อะแดปเตอร์
„ แบตเตอรี่ Back up 8.4 โวลต์ อยูภ่ ายในตัวเครื่ อง (มี Adaptor ชาร์จต่อภายนอก) ไฟดับยังแจ้งเหตุได้ นานกว่า 15 ช.ม
„ มีรีโมท คอนโทรลไร้สาย ใช้ เริ่ ม-หยุด การทางานของเครื่ อง และมีรีโมทเพื่อเซ็ตตั้งค่าต่างๆได้ สามารถเพิ่มรี โมทได้
„ ไม่ตอ้ งเดินสายสัญญาณสาหรับตัวดีเทคเตอร์ ใช้ดีเทคเตอร์แบบไร้สาย แอ๊ดเพิ่มได้ง่ายๆ ถึง 8 ตัว หรื อมากกว่านี้ได้
„ มี Auto Dialer ภายในเครื่ อง สาหรับโทรออกแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ ภายใน 10 วินาที
„ รองรับ Wire less Zone 30 เมตร ได้ถึง 8 Zone หรื อเพิ่มอุปกรณ์แบบมีสายได้
„ มีรหัสผ่านในการ ใช้งาน เครื่ อง สามารถเปลี่ยนรหัสได้
„ กาหนดเสี ยงไซเรนดัง ได้ต้ งั แต่ 1-30 นาที ความดัง 125 เดซิ เบล
„ รองรับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ได้ 3 เลขหมาย สามารถสัง่ ควบคุมการทางานของเครื่ องกันขโมยผ่านมือถือได้
„ ส่ ง SMS บอกโซนตาแหน่งที่ตรวจจับได้ มาที่โทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติในขณะมีขโมยเข้าบ้าน
„ ใส่ ซิมการ์ดของมือถือได้ท้ งั ดีแทค วันทูคอล ทรู GSM 1800 แบบเติมเงินและรายเดือน
„ แบตเตอรี่ สารอง (ภายในตัวเครื่ อง) ใช้ได้นานถึง 14 ชัว่ โมง ป้ องกันไฟดับ หรื อโดนแอบตัดสายไฟบ้าน
„ แบตเตอรี่ อินฟราเรด PIR แบบ Wireless 9โวลต์ ใช้ได้นานถึง 3 เดือน ( ขึ้นอยูก่ บั จานวนของการตรวจจับ )
„ แบตเตอรี่ แม่เหล็ก Magnetic แบบ Wireless 12 โวลต์ ใช้ได้นานถึง 6 ปี ( ขึ้นอยูก่ บั จานวนของการตรวจจับ )
„ สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับร่ วมกับเครื่ องบันทึกดีวีอาร์กล้องวงจรปิ ด เพื่อให้โทรออกได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านกล้อง

1.

ฟังค์ ชั่นการใช้ งานของเครื่อง SMK-239G

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

ลาดับที

ชื่อ

สั ญลักษณ์

รายละเอียดหน้ าที่การใช้ งาน

1

SIMCARD

ช่องใส่ ซิมการ์ดโทรศัพท์โทรออก

2

SW-OPEN

สวิตซ์กดช่องเพื่อใส่ ซิมการ์ดโทรศัพท์

3

Leaming

สวิตซ์กดเซ็ตเพื่อแอ๊ดรี โมทเพิ่ม กด 1 ครั้งและกด ล็อก

4

SW-REC

สวิตซ์ RECORD กดเพื่อบันทึกเสี ยงรับสาย

5

SW-SET

สวิตซ์ SET กดเซ็ตเพื่อใส่ เบอร์ โทรศัพท์โทรออก

6

Siren

ช่องเสี ยบไซเรน และต่อรั้วอินฟราเรดมีสาย,แม่เหล็กมีสาย

7

Power

ช่องเสี ยบอะแดปเตอร์ 9-12 โวลต์ ,สวิตซ์เปิ ด-ปิ ดด้านหลัง

8

Independent

ไฟโชว์การเสี ยบอะแดปเตอร์ชาร์ตแบต 12 โวลต์

9

ARM LED

ไฟโชว์การเริ่ มนับถอยหลังเพื่อตรวจจับอุปกรณ์ /หยุดตรวจจับ

10

Send

11

ALARM

12

Run

13

Wireless

ไฟโชว์การรับสัญญาณของอุปกรณ์

14

Emerg

ปุ่ มทดสอบการโทรออก ( EMERGENCY )

ไฟโชว์การโทรออก และส่ง SMS
ไฟโชว์กาลังแจ้งเตือนไซเรนดัง
โชว์ความพร้อมในการทางานของเครื่ อง

2.

คู่มือการใช้ งานกันขโมย SMK-239G (ผู้ใช้ งานเบือ้ งต้ น)
ฝ่ ายช่ างเทคนิค อานวย ประถม
ใส่ เบอร์ ได้ท้ งั เบอร์ บา้ นและมือถือของเรา ( ถ้าเบอร์สานักงานภายใน กด 9 ก่อนตามด้วยเบอร์ เรา)
1. วิธี “ใส่ เบอร์ โทรของเรา” (Set alarm number)
ทาการกดปุ่ มสวิตซ์ 1 ถาดซิมการ์ดเครื่ องเพื่อใส่ ซิมโทรศัพท์ที่ตอ้ งการและทาการเปิ ดเครื่ อง
(สวิตซ์เปิ ด/ปิ ดอยูด่ า้ นหลัง) แล้วทาตามขั้นตอนดังนี้
1.1 กดสวิตซ์ SET ที่ด้านข้ างซ้ ายของกันขโมย กดให้ ไฟสีแดง Alarm ติดโชว์ มีเสี ยงร้อง
1.2 ใช้รีโมทหลักที่มีตวั เลข เพื่อเซตค่าเบอร์ โทรศัพท์ที่จะให้โทรเข้า
1.3 การโทรเข้ าโทรศัพท์มือถือ และ เบอร์บา้ น
เบอร์ที่ 1. กด SET 4 ตามด้วยเบอร์ และกด # ( ตัวอย่าง กด SET 4 02 8116999 # )
เบอร์ที่ 2. กด SET 5 ตามด้วยเบอร์ และกด # ( ตัวอย่าง กด SET 5 08511699xx # )
เบอร์ที่ 3. กด SET 6 ตามด้วยเบอร์ และกด # ( ตัวอย่าง กด SET 6 9 02 8116999 # ) ตูส้ าขากด 9
1.4 การส่ ง SMS เข้ ามือถือ (ส่ งข้อความตอบรับบอกโซนตาแหน่งอุปกรณ์)
เบอร์ที่ 1. กด SET 1 ตามด้วยเบอร์ กด # ( ตัวอย่าง กด SET 1 02 8116999 # )
เบอร์ที่ 2. กด SET 2 ตามด้วยเบอร์ กด # ( ตัวอย่าง กด SET 2 08511699xx # )
เบอร์ที่ 3. กด SET 3 ตามด้วยเบอร์ กด # ( ตัวอย่าง กด SET 3 081111111x # )

2. ทดสอบการโทรออกฉุ กเฉิน (Emergence)
2.2 ที่รีโมท กด สัญลักษณ์รูปสายฟ้ า
ที่รีโมท รอโทรเข้า 10 วินาที
2.3 ที่รีโมท หยุดโทรออก และหยุดไซเรน กดปุ่ ม ปลดล๊อค
ที่รีโมท
2.4 ที่มือถือ หยุดไซเรน กด รับสาย ปลดล๊อค และเริ่ มตรวจจับใหม่ กด # ฟังสถานการณ์ สดๆ
2.5 ที่มือถือ สัง่ เริ่ มตรวจจับใหม่กด 1234
3. เริ่มต้ นการใช้ งานอุปกรณ์ ตรวจจับขโมย

4.

3.1 ที่รีโมท กดปุ่ ม
รอ 25 วินาที LED หยุดกระพริบถึงจะพร้ อมทางาน
3.2 ทดลองเดินผ่านอินฟราเรด หรื อแยกแม่เหล็กออก
3.3 หยุดไซเรนและโทรออกกด
ปลดล๊อค
รี โมทสัง่ งาน
วิธี “ลบเบอร์ โทรศัพท์ ออก”
4.1 ลบเบอร์ การโทรเข้า ออก
LOCK เริ่ มตรวจจับ
เบอร์ที่ 1.
กด SET 4 #
UNLOCK หยุดการทางาน
เบอร์ที่ 2.
กด SET 5 #
โทรออกฉุ กเฉิ น
เบอร์ที่ 3.
กด SET 6 #
ไซเรน
4.2 ลบเบอร์ส่ง SMS แจ้งโซน ออก
เบอร์ที่ 1.
กด SET 1 #
เบอร์ที่ 2.
กด SET 2 #
เบอร์ที่ 3.
กด SET 3 #
รี โมทเซตเบอร์โทรออก

5.

วิธี “บันทึกเสี ยงเรียกเข้ า ” (Set Record)

5.1 กดสวิตซ์ REC ทีด่ ้ านข้ างซ้ าย ลาดับที่ 4 ของกันขโมย กดแช่คา้ งไว้ให้มีเสี ยงดัง 1 ปิ๊ บ แล้วปล่อย
5.2 ทาการพูดใกล้ ประโยคสั้นๆเช่น “ช่วยด้วยๆ, ขโมยเข้าบ้าน , มีผบู้ ุกรุ กๆ” ( ความยาวไม่เกิน 6 วินาที )
5.3 จากนั้นจะได้ยนิ เสี ยง ปี๊ บ ปิ๊ บ 2 ครั้ง เป็ นอันเสร็ จสิ้ น
5.4 ทดลองทาให้เกิด อลาร์ม หรื อ กด โทรออกฉุกเฉิน รู ปสายฟ้ า แล้วรอฟังเสี ยงเมื่อรับสาย ที่ เมมเบอร์ไว้
ปุ่ มกดบันทึกเสียงรับสาย

1.ช่องไมค์บนั ทึกเสี ยงรับสาย

2. ช่องไมค์ฟังเสี ยงสนทนาทัว่ ไป

การติดตั้งและใช้ งานหลัก SMK-239G
การติดตั้งระบบการโทรแจ้ งเตือนเหตุ
www.suchinko.com
1. การติดตั้งตัวเครื่องกันขโมย SMK-239G
ตัวเครื่ องหลักควรจะติดตั้งภายในบ้าน โรงงาน สานักงาน บริ ษทั ห้างร้าน ด้านหลังของเครื่ องกันขโมย และ
และเสี ยบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงวงจรช่อง Power และเสี ยบสายไซเรนออกภายนอก เพื่อเริ่ มพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ :
1.1 ตาแหน่งการติดตั้งของเครื่ องกันขโมยไม่ควรเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์, มอเตอร์ อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ ที่สามารถแทรกแซง
การทางานของระบบ และไม่ควรตัดต่อเดินสายไฟยาวเกินไป หรื อติดตั้ง ต่าไปหรื อสูงเกินไปหรื อที่อบั สัญญาณ
1.2 ซิ มการ์ดโทรศัพท์จะต้องใส่ ในช่องที่ถูกต้องโดยกด OPEN แล้วใส่ ซิม และปิ ด LOCK สนิทแน่นหนา
1.4 ระบบนี้ถกู ออกแบบสาหรับใช้ในร่ ม ห้ามดัดแปลงใดๆเพื่อนาไปใช้ในทางที่ผิด
2. การติดตั้งอุปกรณ์ แม่ เหล็ก ตรวจจับประตู ,หน้าต่าง Magnetic Door / Window
จากหลักการทางาน ของแม่เหล็กตัวแม่ และแม่เหล็กตัวลูก เมื่อติดประกบกัน
จะยังไม่ทางานไฟแอลอีดีจะยังไม่ติด แต่ถา้ ตัวลูกถูกดึงแยกออกจากตัวแม่ห่างกัน
ประมาณ 1 นิ้ว ที่ตวั แม่จะมีไฟติดกระพริ บ และส่ งสัญญาณออกไปบอกเครื่ องกัน
ขโมยทันที สามารถนาไปตรวจจับการเปิ ดประตูและหน้าต่าง ส่ วนแม่เหล็กเป็ น
ตัวแม่
ตัวลูก
เรื่ องง่ายๆในการติดตั้งที่วงกบประตูหรื อหน้าต่าง
ที่วงกบควรใช้แม่เหล็กตัวแม่ติดตั้งไม่ตอ้ งให้เคลื่อนไหว โดยใช้กาว 2 หน้าลอกแล้วติดให้แน่น ส่ วนบานประตูดา้ นในใช้
แม่เหล็กตัวลูกแปะด้วยเทปกาว 2 หน้าเช่นกัน ช่องว่างของทั้ง 2 ตัว ระยะห่างไม่เกิน 1.5 มม.
3. การติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับด้ วยแสงอินฟราเรด Passive Infra Red sensor (P.I.R. )
PIR สามารถตรวจร่ างกายอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์ในบางช่วงเวลา ( หน่วงครั้งต่อไปที่ 5 วินาที )
สามารถตรวจในระยะประมาณ 5-15 เมตร ( หรื อแล้วแต่การปรับแต่วงจรภายใน )
มุมตรวจจับแนวนอนเป็ น 110 องศาและมุมการตรวจสอบแนวตั้ง 60 องศา
หรื อปรับทิศทางและระยะทางไปยังตาแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ยึดตัวเซ็นเซอร์
บนผนัง ข้างประตูหน้าต่าง เพดาน หรื อเฟอร์นิเจอร์ตามที่ตอ้ งการ ความสูงจากพื้น
ประมาณ 2 เมตร
โปรดสังเกต : ตาแหน่งและทิศทางของการเซ็นเซอร์จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ตรวจสอบ โปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณ หากคุณพบปั ญหาเมื่อทาการติดตั้ง
หรื อศึกษาคู่มือการตั้งค่าของตัวกล่องอินฟราเรดเพิ่มเติม
ตัวอินฟราเรด

5.

ขายึด ปรับองศา

ตาแหน่ งการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับภายในบ้ านเบือ้ งต้ น

แม่เหล็กประตูไร้สาย

ตรวจจับควันไฟไร้สาย
แผงควบคุม กันขโมยSMK-239G

อินฟราเรดไร้สาย

อินฟราเรดไร้สาย

ลาโพงไซเรน

แม่เหล็กประตู

ตาแหน่งการติดตั้งแม่เหล็กที่ประตู
หรื อหน้าต่างขณะยังไม่ทางานระยะห่าง
จากตัวแม่กบั ตัวลูกไม่ควรห่างเกิน 1.5 ม.ม
ตาแหน่งการวางและการตรวจจับของอินฟราเรดไร้สาย ความสูงจากพื้นประมาณ
1.8 ‟ 2.4 เมตร ระยะความไกล 2 ‟ 12 เมตร หรื อตามระยะการปรับแต่งของเครื่ อง
ไม่ควรหันหน้าไปรับแสงแดดหรื อหลอดไฟตรงๆ เพราะอาจทาให้การตรวจจับผิดพลาดได้
ระยะห่างการรับส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์เครื่ องลูก กับตัวเครื่ องแม่ ไม่ควรเกิน 30 เมตร
สามารถบอกตาแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับได้ 8 โซน และเพิ่มได้ 38 ตัว
หมายเหตุ กันขโมยรุ่ นนี้ยงั สามารถต่อร่ วมกับระบบกล้องวงจรปิ ดเมื่อจับภาพเคลื่อนไหวแล้วให้โทรแจ้งเหตุร้ายได้ดว้ ย

6.

วิธีเพิม่ อินฟราเรด ไร้ สาย (PIR) ใช้ กบั SMK-239G
จัดทาโดยฝ่ ายช่างเทคนิคส.มงคลอินเตอร์เนชัน่ แนลจากัด อานวย ประถม

อานวย ประถม

ด้านหลัง SMK-239G

บอกรุ่ น
บอกรหัสไวเลส

1.

ทาการ จัม๊ เปอร์ สวิตซ์ตามรู ปด้านล่าง เซ็ตรหัสเพื่อให้ตรงกับรหัสด้านหลังของ เครื่ องแม่ก่อน (SMK-239G)
ตัวอย่าง รหัสเครื่ องแม่ดา้ นหลัง SMK-239G 2 0 0 2 1 0 0 0 (หมายเหตุ อันดับตัวเลขให้อ่านจากขวามาซ้าย)
(หมายเหตุ รหัสให้ดูที่ดา้ นหลังของตัวแม่ของท่านที่ซ้ื อไป) ( จัม๊ พ์ซา้ ยคือ 0 จัม๊ ขวา คือ 1 ไม่จมั๊ พ์ คือ 2 )

L 1 H
บน
(ตัวอย่างการจั๊มพ์ )
ล่าง

1.5M 3.3M 4.7 M
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัสของเครื่ องแม่ 20021000

D0
D1
D2
D3

0

โซน (ALARM 1-6)

1

CON1

2. เซ็ตเลือกโซน ให้โชว์ข้ ึนหน้า ปั ทม์และ SMS (ALARM 1-6)
ALARM 1

ALARM 2

ALARM 3

ALARM 4

ALARM 5

ALARM 6

D0
D1
D2
D3

0

1

0

1

(เฉพาะสวิตซ์ D0 , D1, D2, D3)

3.

กด ล็อค ที่รีโมท เริ่ มทาการตรวจจับ

4.

ทดลองเปิ ดปิ ด หรื อเอามือบัง อินฟราเรด เซนเซอร์ ให้หลอดแอลอีดี ติด / ดับ สังเกตหน้าปั ดขึ้น ALARM 1-7

1. วิธีเพิม่ อุปกรณ์ แม่ เหล็กไร้ สาย ใช้ กบั SMK-239G
ทาการ จัม๊ เปอร์ สวิตซ์ตามรู ปด้านล่าง เซ็ตรหัสเพื่อให้ตรงกับรหัสด้านหลังของ เครื่ องแม่ก่อน (SMK-239G)
ตัวอย่าง รหัสเครื่ องแม่ดา้ นหลัง SMK-239G 2 0 0 2 1 0 0 0 (หมายเหตุ อันดับตัวเลขให้อ่านจากขวามาซ้าย)
(หมายเหตุ รหัสให้ดูที่ดา้ นหลังของตัวแม่ของท่านที่ซ้ื อไป) ( จัม๊ พ์ซา้ ยคือ 0 จัม๊ ขวา คือ 1 ไม่จมั๊ พ์ คือ 2 )
2. จัม๊ พ์สวิตซ์เลือกโซนตามต้องการ และเลือกการส่ งสัญญาณ 4.7 เมตร
1.

1.5M
3.3M
4.7 M

20021000

แม่เหล็กประตู,หน้าต่าง

876543210

ด้านหลัง แนวนอน

ด้านหน้า

L 1 H
บน
(ตัวอย่างการจั๊มพ์ )
ล่าง

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

D0
D1
D2
D3

0
ALARM 1

รหัสของเครื่ องแม่ 20021000

ด้านหลัง แนวตั้ง
โซน (ALARM 1-6)

Batt 12 V/ 23A

1
ALARM 2

ALARM 3

ALARM 4

ALARM 5

ALARM 6

D0
D1
D2
D3

0

3.
4.

1

0

1

กด ล็อคที่รีโมท เริ่ มทาการตรวจจับ
ทดลองเปิ ดปิ ด หรื อเอามือบัง อินฟราเรด เซนเซอร์ ให้หลอดแอลอีดี ติด / ดับ สังเกตหน้าปั ดขึ้น ALARM 1-7

8.

