คู่มือการตั้งค่ าและการใช้ งานกันขโมยบ้ าน 8 โซน SMK-239B 433 MHZ
รีโมท 1
รีโมท 2

อินฟราเรด
ไร้ สาย

แม่ เหล็กประตู
หน้ าต่ าง ไร้ สาย

อะแดปเตอร์

ลาโพงไซเรน

จัดทาโดย บริ ษทั ส.มงคลอินเตอร์เนชัน่ แนลจากัด ฝ่ ายช่างเทคนิค อานวย ประถม
สอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม โทร 02 - 8116999 ต่อ 115 ( ฝ่ ายช่างเทคนิค )
เวบไซด์ www.suchinko.com
คุณสมบัตขิ องอุปกรณ์ กนั ขโมย รุ่ น SMK-239B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชุดกันขโมยบ้านไร้สาย ติดตั้งง่าย จอแสดงผล LED
ทั้งชุดประกอบด้วย เครื่ องกันขโมย, รี โมท, อินฟราเรดไร้สาย, แม่เหล็กประตูไร้สาย, ไซเรน , อะแดปเตอร์
แบตเตอรี่ Back up อยูภ่ ายในตัวเครื่ อง (มี Adaptor ต่อภายนอก)
มีรีโมท คอนโทรลไร้สาย ใช้ เริ่ ม-หยุด การทางานของเครื่ อง สามารถเพิ่มได้ ใส่ รหัสป้องกันการจูนรี โมทได้
ไม่ตอ้ งเดินสายสัญญาณสาหรับตัวดีเทคเตอร์ ใช้ดีเทคเตอร์แบบไร้สาย แอ๊ดเพิ่มได้ง่ายๆ ถึง 38 ตัว
มี Auto Dialer ภายในเครื่ อง สาหรับโทรออกแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ ภายใน 4 วินาที
รองรับ Wire less Zone 30 เมตร ได้ถึง 8 Zone (โชว์ หน้าปัทม์)
มีรหัสผ่านในการ ใช้งาน เครื่ อง สามารถเปลี่ยนรหัสได้
กาหนดเสี ยงไซเรนดัง ได้ต้ งั แต่ 1-30 นาที ความดัง 125 เดซิ เบล
รองรับการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ได้ 6 เลขหมาย สามารถสัง่ ควบคุมการทางานของเครื่ องกันขโมยผ่านมือถือได้
แบตเตอรี่ สารอง (ภายในตัวเครื่ อง) ใช้ได้นานถึง 14 ชัว่ โมง ป้องกันไฟดับ หรื อโดนแอบตัดสายไฟบ้าน
แบตเตอรี่ อินฟราเรด PIR แบบ Wireless 9โวลต์ ใช้ได้นานถึง 6 เดือน ( ขึ้นอยูก่ บั จานวนของการตรวจจับ )
แบตเตอรี่ แม่เหล็ก Magnetic แบบ Wireless 12 โวลต์ ใช้ได้นานถึง 2 ปี ( ขึ้นอยูก่ บั จานวนของการตรวจจับ )
สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจับร่ วมกับเครื่ องบันทึกดีวีอาร์กล้องวงจรปิ ด เพื่อให้โทรออกได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านกล้อง

1.

คู่มือการใช้ งานกันขโมยบ้ าน รุ่ น SMK-239B
1

ด้ านหน้ า (เปิ ดฝา)

6
7
8
9

2

3

ลาดับที

1

ชื่ อ

4

5

สั ญลักษณ์

รายละเอียดหน้ าที่การใช้ งาน

Zone 1-8

แสดงโซนพื้นที่ของอุปกรณ์ไซเรน,แม่เหล็ก ทางาน 8 จุด

Power

ไฟเพาเวอร์แสดงสถานะ การเปิ ดเครื่ องทางาน

Line

ไฟแสดง การเสี ยบสายโทรศัพท์ทางาน

Alarm

ไฟแสดง การส่ งสัญญาณเตือนแจ้งเหตุ

Home

ไฟแสดงการเริ่ มตรวจจับสัญญาณภายในบ้านเฉพาะอุปกรณ์

Out

ไฟแสดงการเริ่ มตรวจจับสัญญาณนอกในบ้าน

2

Out

Out

ปุ่ มกดเริ่ มตรวจจับสัญญาณทั้งหมดเมื่อออกนอกบ้าน

3

Home

Home

ปุ่ มกดเริ่ มตรวจจับสัญญาณภายในบ้าน (เลือกอุปกรณ์ดีเทค)

4

Disarm

Disarm

ปุ่ มกดหยุดไซเรนและหยุดโทรออก ( Disalarm )

5

0-9*#

0-9*#

ปุ่ มกด ใส่ เบอร์ / รหัส / โซน

6

Emerg

Emerg

ปุ่ มทดสอบการโทรออก ( EMERGENCY )

7

Code

Code

ปุ่ มแอ๊ดเพิ่มอุปกรณ์ รี โมท, อินฟราเรด, แม่เหล็ก รหัส 1-8

8

Rec

Rec

ปุ่ มกดบันทึกเสี ยงโทรเข้ารับสาย ( RECORD )

9

Prog

Prog

ปุ่ มกดเพื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ หรื อการตั้งค่าต่างๆ ( PROGRAM )

2.

ด้ านข้ าง SMK-239B

1

2

3

4

5

6

ลาดับที

ชื่ อ

สั ญลักษณ์

รายละเอียดหน้ าที่การใช้ งาน

1

Switch

สวิตซ์เปิ ด/ปิ ดเครื่ อง

2

Siren

ช่องเสี ยบลาโพงไซเรนร้องเตือน

3

Power

ช่องเสี ยบอะแดปเตอร์ 12 โวลต์

4

Line

ช่องเสี ยบสายโทรศัพท์เข้า สาหรับกันขโมยโทรออก

5

Phone

ช่องเสี ยบพ่วงสายโทรศัพท์บา้ นธรรมดา (เพิ่มจุด)

6

MIC

ไมค์โครโฟนบันทึกเสี ยงรับสาย

รีโมทคอนโทรล
ปุ่ มล็อคเริ่ มตรวจจับ
เมื่อออกจากบ้าน

ปุ่ มปลดล็อคหยุดทางาน

ปุ่ มยกเลิกหรื อเริ่ มตรวจจับ
เมื่ออยูภ่ ายในบ้าน เลือกตรวจจับ

ปุ่ มทดสอบเสี ยงไซเรน

3.

คู่มือการใช้ งานกันขโมย SMK-239B (ผู้ใช้ งานเบื้องต้ 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)
เบอร์ที่ 1.
เบอร์ที่ 2.
เบอร์ที่ 3.

กด Prog ตามด้วยเบอร์ * # 1 Prog ( ตัวอย่าง Prog 028116999 * # 1 Prog )
กด Prog ตามด้วยเบอร์ * # 2 Prog ( ตัวอย่าง Prog 0811169999 * # 2 Prog )
กด Prog ตามด้วยเบอร์ * # 3 Prog ( ตัวอย่าง Prog 0811169989 * # 3 Prog )

หมายเหตุ เบอร์ที่ 4 – 6 ใส่ เริ่ มต้นเหมือนกัน แต่เปลี่ยนเลขหลังไปเรื่ อย ใส่ ได้ 6 เบอร์โทร ระหว่างใส่ เลขจะมีเสี ยงปิ๊ บ

2. ทดสอบการโทรออก (Emergence)
2.2 ที่หน้าเครื่ อง กด EMERG ที่หน้าเครื่ อง รอโทรเข้า 10 วินาที
หยุดโทรออก กด รหัส 1234 Disarm
2.3 ที่รีโมท กดปุ่ ม ล๊อค ที่รีโมท
หยุดไซเรนกด ปลดล๊อค ที่รีโมท

3.

4.

เริ่มต้ นการใช้ งานอุปกรณ์ ตรวจจับขโมย
(ที่หน้าเครื่ อง)
3.1 กดปุ่ ม 1234 Out หรื อ ปุ่ ม Home
วิธี “ลบเบอร์ โทรของเรา”
เบอร์ที่ 1.
เบอร์ที่ 2.
เบอร์ที่ 3.

5.

3.2 หยุดทางานกด 1234 DISARM

กด Prog * # 1 Prog
กด Prog * # 2 Prog
กด Prog * # 3 Prog

บันทึกเสี ยงเตือนโทรเข้ าเมื่อรับสาย
กดปุ่ ม บันทึก Rec บนแผงหน้า ค้างแช่ไว้ ถ้าผ่าน 3 วินาที จะได้ยินเสี ยงเตือนดัง 1 ปี๊ บ แล้วปล่อยนิ้ว จากนั้นพูดใส่
ใกล้ๆ ไมค์โครโฟนประโยคสั้นไม่ เกิน 10 วินาที จากนั้นกดปุ่ ม Rec อีกครั้งจะได้ยินเสี ยงตอบรับ 1 ปิ๊ บ แสดงว่า
บันทึก สาเร็ จ ถ้าพูดถึง 10 วินาที เครื่ องจะหยุดบันทึกเอง ทดสอบการบันทึกโดย กด Emerg (EMERGENCY)
รอรับสายฟังเสี ยงทางโทรศัพท์ หยุดการโทรเข้ากด เครื่ องหมาย # ที่โทรศัพท์มือถือ
ถ้ายังไม่ได้โซนที่ตอ้ งการ ให้ทาซ้ าๆ

4.

การติดตั้งและใช้ งานหลัก SMK-239B
การติดตั้งระบบการโทรแจ้ งเตือนเหตุ

สวิตซ์ - ไซเรน - ไฟ 12 V -

Line Phone

ไมค์

1. การติดตั้งตัวเครื่ องกันขโมย SMK-239B
ตัวเครื่ องหลักควรจะติดตั้งภายในบ้าน โรงงาน สานักงาน บริ ษทั ห้างร้าน ที่มีสายโทรศัพท์หรื อปลัก๊ เชื่อมต่อ
สายโทรศัพท์ ( เต้ารับ) ไปยังแจ็คเสี ยบสาย RJ11 ด้านหลังของเครื่ องกันขโมย และเสี ยบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงวงจรช่อง
Power และเสี ยบสายไซเรนออกภายนอก เพื่อเริ่ มพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ :
1.1 ตาแหน่งการติดตั้งของเครื่ องกันขโมยไม่ควรเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์, มอเตอร์ อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ ที่สามารถแทรกแซง
การทางานของระบบ และไม่ควรตัดต่อเดินสายไฟยาวเกินไป หรื อติดตั้ง ต่าไปหรื อสู งเกินไปหรื อที่อบั สัญญาณ
1.2 สายโทรศัพท์ที่จะต่อเข้ากับ กันขโมย ต้องอยูต่ าแหน่งช่องเสี ยบ Line ส่ วนต่อพ่วงเครื่ องโทรศัพท์บา้ นใช้ช่อง Phone
1.3 ระบบที่ถูกออกแบบสาหรับใช้ในร่ ม
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 ความสู งจากพื้น
ประมาณ 2 เมตร
โปรดสังเกต : ตาแหน่งและทิศทางของการเซ็นเซอร์จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ตรวจสอบ โปรดติดต่อตัวแทนจาหน่ายของคุณ หากคุณพบปั ญหาเมื่อทาการติดตั้ง
หรื อศึกษาคู่มือการตั้งค่าของตัวกล่องอินฟราเรดเพิ่มเติม
ตัวอินฟราเรด

5.

ขายึด ปรับองศา

ตาแหน่ งการติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับภายในบ้ านเบื้องต้ น

แม่เหล็กประตูไร้สาย

ตรวจจับควันไฟไร้สาย
แผงควบคุม กันขโมยSMK-239B

อินฟราเรดไร้สาย

อินฟราเรดไร้สาย

ลาโพงไซเรน

แม่เหล็กประตู

ตาแหน่งการติดตั้งแม่เหล็กที่ประตู
หรื อหน้าต่างขณะยังไม่ทางานระยะห่าง
จากตัวแม่กบั ตัวลูกไม่ควรห่างเกิน 1.5 ม.ม
ตาแหน่งการวางและการตรวจจับของอินฟราเรดไร้สาย
ความสูงจากพื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 2.2 เมตร ระยะความไกล 8 – 12 เมตร หรื อตามระยะการปรับแต่งของเครื่ อง
ความกว้างในการตรวจจับ แนวนอน ประมาณ 110 องศา แนวตั้งประมาณ 60 องศา ความแรงของสัญญาณ 15 ดีกรี
ไม่ควรหันหน้าไปรับแสงแดดหรื อหลอดไฟตรงๆ เพราะอาจทาให้การตรวจจับผิดพลาดได้
ระยะห่างการรับส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์เครื่ องลูก กับตัวเครื่ องแม่ ไม่ควรเกิน 30 เมตร
สามารถบอกตาแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับได้ 8 โซน และเพิ่มได้ 38 ตัว
หมายเหตุ กันขโมยรุ่ นนี้ยงั สามารถต่อร่ วมกับระบบกล้องวงจรปิ ดเมื่อจับภาพเคลื่อนไหวแล้วให้โทรแจ้งเหตุร้ายได้ดว้ ย

6.

1. วิธีเพิม่ อุปกรณ์ แม่ เหล็กไร้ สาย ใช้ กบั SMK-239B
สามารถให้อุปกรณ์ร่วม อันเดียวกันกับ กันขโมยรุ่ น SMK-230A, SK-239B, SMK-237G

1.
2.
3.

ทาการ จัม๊ เปอร์ สวิตซ์ตามรู ปด้านล่าง โดย เซ็ตสวิตซ์บนสุ ดให้ไปอยูต่ าแหน่ง 4.7 เมตร (แถวที่ 3)
ส่ วนจัม๊ เปอร์ ดา้ นบนหลายๆแถว (A0-A7) ให้เซ็ตแบบไหนก็ได้ แต่หา้ มซ้ ากัน
และจัม๊ เปอร์ ดา้ นล่าง ( D0-D3) ให้จมั๊ D0 กับ D1 ไปทางซ้าย L , L ตามรู ป

1.5M 3.3M 4.7 M
RP1

จัม๊ เปอร์ ที่ขา A0 – A7
แบบไหนก็ได้
จัม๊ เปอร์ ที่ขา D0 กับ D1
ไปทางซ้าย L
ด้านหน้า

ด้านหลัง

2. วิธีเพิม่ อินฟราเรด ไร้ สาย (PIR) ใช้ กบั SMK-239B
1.
2.
3.

ทาการ จัม๊ เปอร์ สวิตซ์ตามรู ปด้านล่าง โดย เซ็ตสวิตซ์บนสุ ดให้ไปอยูต่ าแหน่ง 4.7 เมตร (แถวที่ 3)
ส่ วนจัม๊ เปอร์ ดา้ นบนหลายๆแถว (A0-A7) ให้เซ็ตแบบไหนก็ได้ แต่หา้ มซ้ ากัน
และจัม๊ เปอร์ ดา้ นล่าง ( D0-D3) ให้จมั๊ D0 กับ D1 ไปทางซ้าย L , L ตามรู ป

1.5M 3.3M 4.7 M
RP1

L 1 H

บน

ล่าง
1 2 3

7.

การตั้งโซน จดจา ตาแหน่ งเพิม่ อุปกรณ์ อนิ ฟราเรด, แม่ เหล็ก และ รีโมท (แอ๊ ดเพิม่ )
สาหรับช่ างติดตั้งที่ต้องการเซ็ตเอง
เมื่อจัม๊ เปอร์อุปกรณ์ต่างๆเสร็ จแล้วให้เอาอุปกรณ์ท้ งั หมดมารวมกันใกล้ๆเครื่ องแม่ที่จะเซ็ต พร้อมๆกันทีเดียว
1. การ เพิม่ รีโมทคอนโทรล
ต้องเพิ่มรี โมทก่อน ถึงแม้จะใช้ได้อยูแ่ ล้วจะแต่ตอ้ งทาพร้อมๆกันอีกรอบ แล้วค่อยกดเซฟทีเดียว
1.1 ที่ปุ่มกดหน้า กด Code แช่ ไว้ 3 วินาที รอเสี ยง ปิ๊ บดัง แล้ วกด ปุ่ มอะไรก็ได้ ที่ รีโมท จะได้ยินเสี ยงปิ๊ บ ตอบ
รับถ้ามีรีโมทอีกกี่ตวั ให้กดใส่ ทุกตัว (โดยไม่ตอ้ งตั้งโซน) อย่าพึ่งกด Code เพื่อจะเซฟ ต้องรอเซฟพร้อมกันกับ
แม่เหล็ก และอินฟราเรด ทั้งของเก่าและใหม่ (สามารถใช้รีโมทของ SMK-230A สี ขาวแทนได้)
2. การเพิม่ อุปกรณ์ แม่ เหล็ก
2.1 ให้ทาการเช็ตจัม๊ เปอร์ ภายในตัวแม่เหล็ก ตัวที่มีเสาส่ ง แถวบนให้แตกต่างกันคละกัน (ตาแหล่งจะได้ไม่ซ้ า
กัน) ส่ วนแถวล่างสุ ดเป็ นโซนแม่ เซ็ตให้ตรงกันกับของเดิมที่ใช้ได้อยูแ่ ล้ว (ที่ติดมากับตัวแม่) ดูวิธีการ
เซ็ตจัม๊ เปอร์ ได้ที่ หน้า 7
2.2 เพิ่มตัวที่ 1 (1-8) (ทาต่อจากการเพิ่มรี โมท) กด 1 เลือก Home (ตัวเลขโซน 1 จะโชว์กระพริ บ ที่หน้า
เครื่ อง) และไฟ Home จะกระพริ บตาม (ทาไว้เพื่อ จะยังตรวจจับประตูให้กรณี กดปุ่ ม Home )
2.3 ทดลองแยกแม่เหล็กออก และฟังเสี ยง ปี๊ บโค้ด ถ้าดัง 1 ครั้งถือว่าใช้ได้
2.4 เพิ่มตัวที่ 2 (ทาต่อจากการเพิ่มตัวที่ 1 ) โดย กด 2 (ตัวเลขโซน 2 จะโชว์กระพริ บ ที่หน้าเครื่ อง)
แล้วแยกตัวที่ 2 ทาอย่างนี้ไปเรื่ อยๆ 3 – 4 - 5 หรื อ ทุกๆตัว ที่มีอยู่ รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีอยู่

3. เพิม่ อินฟราเรด ดีเทคเตอร์ / สโมค ดีเทคเตอร์
การเพิ่มดีเทคเตอร์ ต้องเซ็ตจัม๊ ป์ เปอร์ดา้ นบนสุ ดให้อยูต่ าแหน่ง 4.7 เมตร และปิ ดสวิตซ์ไว้ก่อน ดูวิธีการเซ็ตที่หน้า 7
3.1 เพิ่มตัวที่ 3 (ทาต่อจากการเพิ่มรี โมทและแม่เหล็ก) กด 3 และเลือกปุ่ ม Out ให้กระพริ บตาม หรื อ 1-8 แล้วแต่
ต้องการโซน แต่ตอ้ งไม่ซ้ ากันกับตัวอื่นที่แอ๊ดแล้ว จากนั้น เปิ ดสวิตซ์ของอินฟราเรด หรื อเอา
มือบังผ่านหน้า จะเห็นไฟแอลอีดีกระพริ บ และได้ยนั เสี ยงตอบรับจากเครื่ องแม่ดงั ปิ๊ บ
3.2 เมื่อทาครบทุกตัวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการ กด Code เพื่อจะเซฟ พร้อมกันทั้งหมด ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ น
4. การเริ่มใช้ งานตรวจจับ
4.1 ที่หน้ าเครื่ อง กดรหัสผ่าน 1234 และกด Out จะตรวจจับให้ท้ งั หมด หรื อกด 1234 และ Home เลือกตรวจจับ
เฉพาะจุด แม่เหล็กแต่อินฟราเรดไม่ตรวจและร้องเตือนเมื่อเดินผ่าน เมื่อระบบเริ่ มทางาน รอไฟแดงกระพริ บ
30 วินาที และติดค้างมีเสี ยงดัง 1 ปี๊ บ จากนั้นให้ทดลองแยกตัวแม่เหล็ก หรื อ บังตัวอินฟราเรด สังเกตหน้าปัด
ของเครื่ องแม่วา่ โชว์โซนตามที่เราต้องการเซ็ตไว้ได้ตรงหรื อไม่ ถ้าต้องการหยุดไซเรนให้กด 1234 Disarm
4.2 ที่รีโมท ทดสอบการใช้งาน กด ล็อคที่รีโมท และรอประมาณ 30 วินาที และ แยกตัวแม่เหล็ก หรื อ บังตัว
อินฟราเรด หรื ออุปกรณ์ทุกตัวที่มี ให้ครบ สังเกตหน้าปัดของเครื่ องแม่ ว่าโชว์โซนตามที่เราต้องการเซ็ตไว้ได้
ตรง หรื อไม่ และ ฟังเสี ยงไซเรน ว่า ดังหรื อไม่ และสามารถโทรเข้ามือถือที่เราตั้งเบอร์ไว้ได้หรื อไม่ ถ้าไม่ได้ ให้
ทาซ้ าหรื อแอ๊ดใหม่อีกรอบ
หมายเหตุ.. ปุ่ ม Home เมื่อต้องการให้อุปกรณ์ตวั ไหนร้องภายในบ้านให้เลือกแอ็ดตัวนั้น

8.

การตั้งค่ าควบคุมการใช้ งานหลัก
การตั้งรหัสผ่าน รหัสเดิม 1234
กด ที่หน้าเครื่ อง [Prog] + [xxxx (รหัสผ่ านใหม่ )] [+ *] + [#] + [7] + [Prog]
1. ที่หน้าเครื่ องกด ตั้งรหัสผ่านใหม่ (4 ตัว) สาหรับโทรศัพท์ระยะไกลควบคุมการเริ่ มต้นคือ "1234"
เช่นตัวอย่าง กด Prog 6789 * # 7 Prog
หมายเหตุ : ตัวอย่าง การกาหนดรหัสผ่านใหม่คือ "6789” (โปรดระวังการตั้งรหัสใหม่)
การตั้งระยะเวลา เสี ยงสั ญญาณเตือน ไซเรนดัง
ระยะเวลาตั้งไซเรนเตือนเมื่อมีการเปิ ดใช้งาน
1. ที่หน้าเครื่ องกด [Prog] + [007] + [xx (00-20)] + [**] + [Prog]
ระยะเวลา ไซเรน ดังตั้งแต่ 00-20 นาที แล้วจะหยุดดัง
ตัวอย่างที่ 1 เช่น กด Prog 007 05 ** Prog ( กาหนดระยะเวลาให้ไซเรนดัง 5 นาที )
ตัวอย่างที่ 2 เช่น กด Prog 007 10 ** Prog ( กาหนดระยะเวลาให้ไซเรนดัง 10 นาที )
หมายเหตุ ถ้าตั้งเป็ น 00 ระบบ จะไม่ส่งสัญญาณเตือน และไซเรนจะไม่ดงั

2. ปิ ดเปิ ดลาโพงบัสเซอร์ ภายใน กรณี สายโทรศัพท์ไม่ต่อ จะดังเตือน กด Rec 007 ** Rec

การควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ มือถือ

เมื่ออุปกรณ์มีการตรวจจับขโมยได้ จะส่ งสัญญาณไปหาเครื่ องแม่ จากนั้นไซเรนเครื่ องกันขโมย จะดังขึ้นพร้อมกับกัน
ขโมยจะโทรออกไปหาเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตามหมายเลขของเราที่ต้ งั ไว้ อย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง ถ้ายังไม่มีการรับสาย
หรื อตอบรับที่ถูกต้อง หรื อแค่กดการวางสายเมื่อผูใ้ ช้รับสายโทรศัพท์ ( กันขโมยจะยังโทรหาอีก 5 ครั้ง )
ถ้าต้องการหยุดการโทรออกของกันขโมย ให้ทาตามขั้นตอนดังนี้
1.
ฟังเสี ยงที่ต้นทางกด *
เมื่อกดรับสาย แต่ยงั ไม่ยกเลิกการโทรเข้า ให้กดเครื่ องหมาย * จะได้ยินเสี ยงรอบบริ เวณจากเสี ยงไมค์ของเครื่ อง
2.

3.

กันขโมยนั้นที่ตน้ ทางประมาณ 30 วินาที เป็ นการฟังเสี ยง สถานการณ์สดๆจากตัวเครื่ องเอง ถ้าไม่ฟังให้กด #
หยุดไซเรนกด #
เมื่อรับสายถ้าจะหยุดการโทรเข้า และหยุดไซเรนที่เครื่ องกันขโมยให้กด เครื่ องหมาย # กันขโมยจะหยุดเสี ยง
ไซเรนและจะไม่โทรเข้าเบอร์โทรเราอีก แต่จะเริ่ มตรวจจับการเคลื่อนไหวหรื อบุกรุ กอีรอบ
ควรนาประโยค
( หยุดไซเรนกด # ) ไปบันทึกเสี ยงรับสายไว้ดว้ ย( REC)

การเริ่มระบบ/ หยุดระบบการทางานผ่ านมือถือ
ให้โทรเข้าไปที่เบอร์ของเครื่ องกันขโมยนั้น และรอรับสาย อัตโนมัติ จากนั้น กดรหัสระบบ 1234
ถ้าได้ยินเสี ยงดัง 1 ปิ๊ บ ให้กดต่อไปดังนี้
กด 1 ที่มือถือเพื่อ ล็อค เริ่ มตรวจจับ (ทันที)
กด 2 ที่มือถือเพื่อ ปลดล็อค ยกเลิกการตรวจจับ
กด * ที่มือถือเพื่อ ล็อค และนับถอยหลัง (30 วินาที)
กด # ที่มือถือเพื่อวางสายโทรศัพท์
บริ ษทั ส.มงคลอินเตอร์เนชัน่ แนลจากัด โทร 02 -8116999 www.suchinko.com ฝ่ ายช่ างเทคนิค อานวย ประถ ม

9.

