สัญลกัษณ์และไอคอนหนา้เคร่ื อง B-HSA6404

1. LCD Display

8. Numeric Key แป้ นพม
ิ พ์

2. Green Led แสดงสถานะ AC ON

9. Away Arm Key เปิ ดการทาํงานระบบ

ุ กรณ์
3. Yellow Led แสดงสถานะ Fault ของอป

10.Home Arm Key เปิ ดการทาํงานระบบบางจด
ุ

4.

Cursor upwards เลอ่ืนขน้ึ

11.Disarm Key ปิ ดการทาํงานระบบ

5.

Cursor downward เลอ่ืนลง

12.Buzzer เสยีงแจ้ งเตอ
ืน

6.

C ออกจากเมนู ยกเลกิคาํสง่ั

7.

√ สาํหรับยนืยนัคาํสง่ั

13.Microphone ไมโครโฟนอดัเสยีง

ดา้นหลงัอุปกรณ์

่ งยดึแผน่ แบคเก็ต
14. Mounting Holes ชอ

19. GSM LED ไฟแจ้ งเตอ
ื นสญ
ั ญาณ

15. Tamper Switch แจ้ งเตอ
ื นการงดัแงะ

- ไฟกระพริบช้า : สญ
ั ญาณปกติ

16. DC Jack ชอ
่ งเสยีบ Adaptor

- ไฟกระพริบเร็ว : ไมเ่จอสญ
ั ญาณ

17. Battery Switch

่ ยดึกลอ่งคอนโทรล
20. Wall Mounting Bracket แผน

18. GSM Sim Card Base ชอ
่ งใสซ่มิการ์ ด

* การใช้ งานครัง้แรกควรชาร์ ตแบตเตอร์ ร่ี อยา่งน้ อย 36 ชว่ัโมงเพอ
่ื ให้ แบตเตอร์ ร่ี ชาร์จ เตม็

สัญลกัษณ์และไอคอนหนา้เคร่ื อง B-HSA6403

-

Siren ลาํโพงแจ้ งเตอ
ื นเมอ่ืเกดิเหตุ

- Menu สาํหรับเข้ าเมนขูองตวัเคร่ื อง

-

ู ั งก์ชน่ั
Up / Down เลอ่ืนขน้ึ / ลง สาํหรับเลอืกเมนฟ

- Numeric Keys แผงตวัเลข

-

Text Display โชว์สถานะตา่งๆของตวัเคร่ื อง

- Arm เปิ ดการใช้ งานแจ้ งเตอืนทง้ั ระบบ

-

ั เมนู หรื อยกเลกิเมนู
Backspace / Return สาํหรับย้ อนกลบ

- Home Arm เปิ ดการใช้ งานแจ้ งเตอ
ื นบางจดุ

-

ื ยนัคาํสง่ั
OK สาํหรับยน

- Disarm ปิ ดระบบการแจ้ งเตอ
ืน

-

Power LED แสดงสถานะเคร่ื องทาํงาน

-

ิ พลาดของอปุกรณ์หรื อตวัเคร่ื อง
Fault LED แสดงถานะผด

-

ั ทกึเสยีงแจ้ งเตอืน
Microphone สาํหรับบน

ดา้นหลงัอุปกรณ์

-

Phone Socket ชอ
่ งเสยีบสญ
ั ญาณโทรศพัท์ PSTN

-

่ งเสยีบ Adaptor
Power Socket ชอ

-

Battery Switch สาํหรับเปิ ด/ปิ ดใช้ งาน แบตเตอร์ ร่ี สาํรอง

-

่ เพลทสาํหรับยดึ Control Panel
Mounting Plate แผน

* การใช้ งานครัง้แรกควรชาร์ ตแบตเตอร์ ร่ี อยา่งน้ อย 36 ชว่ัโมงเพอ
่ื ให้ แบตเตอร์ ร่ี เตม็

Siren

คุณสมบตัิ
สาํหรับตง้ั คา่โปรแกรมของไซเรน

-

Programming Dip Switch

-

ุ กรณ์ไซเรนเข้ ากบั Control Panel
Learn Button สาํหรับ Add อป

-

ั การงดัแงะ
Tamper Switch เซนเซอร์ ตวัจบ

-

ิ ซ์ เปิ ด/ปิดไซเรน
Power Switch สวต

* ไซเรนจะทํางานก็ตอ่เม่ือกลอ่งควบคมุมีการ Alarm และจะหยดุเม่ือกลอ่งควบคมุหยดุ Alarm

PIR movement detectors

คุณสมบตัิ
-

Status LED แสดงสถานะเมอ
่ื มกีารตรวจจบั

-

ุ สาํหรับ Add อปุกรณ์เข้ ากบั Control Panel และเป็ นป่ มุ เทสการทาํงานของ PIR
Lean/Test Button ป่ ม

-

ั เพอ่ืเปลย่ีนถา่นด้ านใน
Cover Screw น๊อต สาํหรับขน

-

ั แงะอปุกรณ์
Tamper Spring เซนเซอร์ เช็กการงด

-

Battery tab สาํหรับ saving แบตเตอร์ ร่ี

-

ึ เข้ ากบัผนงัเรี ยบ
Wall ﬁxing knockout x2 สาํหรับยด

-

ึ เข้ ากบัมมุของผนั
Conner ﬁxing knockout x4 สาํหรับยด

ข้ อแนะนําและข้ อจาํกดัในการตดิตัง้
1.

ตดิตง้ั ในมมุทเ่ีหมาะสมทจ่ีะต้ องมกีารเดนิผา่น PIR ในแนวขวาง

2.

ตดิตง้ั

3.

ถ้ าต้ องการตดิตง้ั ในลกัษณะตดิมมุห้ องควรตรวจสอบให้ มน่ัใจวา่อปุกรณ์ตรวจจบัได้ ครอบคลมุ

4.

ห้ ามตดิตง้ั

PIR โดยมอ
ี ปุกรณ์อน่ืๆบงัหน้ าเซนเซอร์ ตรวจจบั เชน่ผ้ ามา่น ข้ าวของเคร่ื องใช้ เคร่ื องประดบั ฯลฯ

5.

ห้ ามตดิตง้ั

PIR โดยหน
ั ไปในทศิทางทม่ีอีปุกรณ์ทาํความร้ อนเชน่ ไอนา้ํ หม้ อนา้ํ ฯลฯ

6.

หลกีเลย่ีงตดิตง้ั

PIR โดยหน
ั หน้ าเซนเซอร์ ไปยงัหน้ าตา่งโดยตรง

7.

หลกีเลย่ีงตดิตง้ั

PIR โดยหน
ั หน้ าเซนเซอร์ ไปยงัประต/ู หน้ าตา่ง ทต่ีดิ อปุกรณ์ตรวจจบั Magnetic อยแู่ล้ ว

PIR ควรตด
ิ ตง้ั ความสงูระหวา่ง 1.9 – 2 เมตรจากพน้ืด้ านลา่ง

Magnetic Switch

คุณสมบตัิ
ไฟสแีดงตดิเมอ่ืเกดิการตรวจจบั

-

Status LED

-

ั ญาณและเช่ือมตอ่อปุกรณ์
Learn/Test button เทสสญ

-

่ื เปิ ดด้ านใน
Cover screw สกรู เพอ

-

ั การงดัแงะอปุกรณ์
Tamper ตรวจจบ

-

่ เซฟแบตเตอร์ ร่ี
Tab แผน

-

ี เซนเซอร์
Magnet แอคทฟ

-

ึ อปุกรณ์
Knockouts รู น๊ อคยด

Remote

คุณสมบตัิ
-

LED ไฟสแีดงตด
ิ เมอ่ืทาํการกดป่ มุ

-

Arm Button เปิ ดโหมดทาํงาน

-

ุ ขอความชว่ยเหลอื
Emergency button ป่ ม

-

่ ู ้ าน
Home arm button โหมดสาํหรับอยบ

-

Disarm ปิ ดโหมดทาํงาน

Menu B-HSA6403, B-HSA6404
*กอ
่ นเข้ าเมนตู้ อง Disarm ทกุครัง้

เข้ าเมนโูดยใสร่หสั PIN Code 4 หลกัจากนนั ้ กดยนืยนั

1. System test
1.1) Sensor test
เป็นการทดสอบ เซนเซอร์ โดยต้ องกดป่ มุ test ของเซนเซอร์ แตล่ะตวัเพอ่ืเชค็สญ
ั ญาณ โดยทห่ีน้ าจอ จะ
แสดง ประเภทอปุกรณ์ , โซน , ประเภทการตรวจจบัหรื อการทาํงาน และความแรงของสญ
ั ญาณ 1-9 (ควรย้ ายจดุ
ตดิตง้ั ถ้ าสญ
ั ญาณตา่ํกวา่ 2 )
1.2) Ext.Siren
สาํหรับทดสอบเสยีงชองอปุกรณ์ไซเรนภายนอก
1.3) Panel siren
สาํหรับทดสอบเสยีงไซเรนของ Panel
1.4) Phone alert
ทดสอบสญ
ั ญาณโทรศพัท์แจ้ งเตอืน

2. Home – arm set
สาํหรับเซตอปุกรณ์เซนเซอร์ ทต่ี้ องการให้ เป็ นโหมด Home omit
โดยให้ กดเข้ ามาทเ่ีมนู Home – arm set > จากนนั ้ ให้ กดป่ มุ Learn ของเซนเซอร์ ทต่ี้ องการ > ทห่ีน้ าจอ
Panel จะขน้ึ Home omit แสดงวา่ตง้ั คา่สาํเร็ จ

3. Device
3.1) Add Device
สาํหรับเช่ือมตอ่อปุกรณ์
โดยหลงัจากเข้ ามาทเ่ีมนู Add device หน้ าจอจะแสดงคาํวา่
ให้ กดป่ มุ Learn ของเซนเซอร์ ทต่ี้ องการเช่ือมตอ่ หากเช่ือมตอ่สาํเร็ จทห่ีน้ าจอจะแสดงอปุกรณ์ทเ่ีราเช่ือมตอ่ขน้ึมา
โดยจะแสดงเป็ นโค๊ ดดงัน ้ี
· Door Contact
· PIR Sensor
· Smoke Sensor
· Remote Keyfob
· External Siren
· Help Button

DC
IR
SD
RC
BX
FP (Fix-Panic)

· Burglar

ทาํงานทนัททีกุโหมดยกเว้ นโหมด Disarm

จากนนั ้ ให้ ทาํการเลอืกประเภทเซนเซอร์ ดงัน ้ี
· Home Omit
· Entry

ทาํงานทนัทเีฉพาะโหมด Arm Away

ทาํงานทกุโหมดยกเวน้โหมด Disarm แต่หลงัการตรวจจบัจะมกีารหนว่งเวลากอ่น Alarm

· Away Entry(*PS) ทาํงานเฉพาะโหมด Arm Away แตห่ลงัการตรวจจบัจะมกีารหนว่งกอ่น Alarm
· 24 Hour (*PS)

ทาํงานทกุโหมด (ตง้ั คา่ได้ เฉพาะ Door contract เทา่นนั ้ )

*PS เฉพาะรุ่น B-HSA6403-PS

3.2) Edit Device

สาํหรับแก้ ไขช่ือของเซนเซอร์ , ประเภทการทาํงานของเซนเซอร์

3.3) Remove Device (สาํหรับลบอปุกรณ์เซนเซอร์ )
3.4) Program Siren (สาํหรับตง้ั คา่ไซเรนภายนอก การทาํงานในฟั งก์ชน่ันม้ีผีลกบัไซเรนภายนอกเทา่นนั ้ )
- Learn Siren สาํหรับเช่ือมตอ่ไซเรนภายนอก

วธิีการเช่ อื มต่ อ
1. ให้ กดป่ มุ Learn ทไ่ีซเรนภายนอกจนกวา่จะได้ ยนิเสยีง “ปป”
๊ี
2. ให้ กดป่ มุ Learn Siren ทเ่ีมนขูองกลอ่งควบคมุ ถ้ าสาํเร็ จจะได้ ยนิเสยีง “ป๊ี ป” จากไซเรนภายนอก
- Siren Tamp ON/OFF เปิด/ปิด การใช้งาน เซนเซอร์ตรวจจบัการงดัแงะของไซเรน
- Confirm ON/OFF เปิด/ปิด เสยีงเตอืนการทาํงานของไซเรนกรณีเลอืกโหมด Arm และ Disarm

เลอืก ON หาก Arm ระบบจะได้ ยนิเสยีง “ป๊ี ป” , Disarm ระบบจะได้ ยนิเสยีง “ป๊ี ปๆ”
- Entry snd ON/OFF เปิด/ปิด เสยีงเตอืนหนว่งเวลากอ่นทเ่ี คร่ื องอลาม
- Comfort LED เปิด/ปิด ไฟ LED ให้กระพริบเป็นระยะๆ (*PS)

4. Log

*PS เฉพาะรุ่น B-HSA6403-PS

(สาํหรับตรวจสอบลอกไฟล์
็
)

5. Adv.setting
5.1 Pin code
แก้ไขรหสัผา่น

5.2 Entry time
กําหนดดเีลย์หลงัจากเซนเซอร์ ทาํงานคอื หากเลอืกประเภทเซนเซอร์ เป็ น Entry หรือ Away Entry หลงัจาก
เซนเซอร์มกีารทริ คสญ
ั ญาณ ระบบจะหนว่งเวลาตามทก่ีาํหนดไว้ จากนนั ้ เคร่ื องควบคมุจงึจะ Alarm

5.3 Entry sound
เปิ ด/ปิ ด เสยีงเตอืนในชว่งหนว่งเวลากอ่นทจ่ีะมกีาร Alarm

5.4 Exit sound
เปิ ด/ปิ ด เสยีงเตอืนในชว่งหนว่งเวลาหลงัจากเลอืกโหมด Arm

5.5 Door chime
เปิ ด/ปิ ด เสยีงเตอืนหากเซนเซอร์ ทริ คในโหมด Disarm มผีลเฉพาะเซนเซอร์ ประเภท Entry และ

Away Entry

5.6 DC open/close
เปิ ด/ปิ ด เตอืนอปุกรณ์ Door contract หากประตถูกูเปิ ดไว้ ระบบจะไมอ่นญ
ุ าตให้ Arm ระบบได้

5.7 LCD Backlight
เปิ ด/ปิ ด ไฟทห่ีน้ าจอเคร่ื องควบคมุ

5.8 Key tone
เปิ ด/ปิ ด เสยีงป่ มุ กดบนเคร่ื องควบคมุ

5.9 Ring tone
เปิ ด/ปิ ด เสยีงทเ่ีคร่ื องควบคมุเวลาทโ่ีทรเข้ ามาสง่ังาน วา่ต้ องการให้ เคร่ื องควบคมุมเีสยีงเตอืนขณะทโ่ีทร
กําลงัโทรหรื อไม่

5.10 Alarm length
กําหนดระยะเวลาทใ่ีห้ เคร่ื องควบคมุ Alarm กําหนดได้ 1-10 นาที

5.11 C.U. Siren
เปิ ด/ปิ ด เสยีงไซเรนของเคร่ื องควบคมุ

5.12 Jamming Det
เปิด/ปิด ระบบการตรวจสอบสญ
ั ญาณรบกวน

5.13 KF entry
เปิ ด/ปิ ด การสง่ังาน Disarm ของรี โมทได้ หรื อไมห่ากเคร่ื อง Alarm
หากเลอืก เปิ ด สามารถ Disarm ได้ เลยหากเคร่ื อง Alarm
หากเลอืก ปิ ด ต้ องให้ เซนเซอร์ ประเภท Entry ทริ คกอ่นจงึ Disarm ได้

5.14 Tamper Alarm
เตอืนการงดัแงะอปุกรณ์
หากเลอืก Away arm จะทาํงานใน Arm โหมดเทา่นนั ้ หากเซนเซอร์ ถกูงดัแงะ
หากเลอืก Normal เซนเซอร์ ทถ่ีกูงดัแงะจะทาํงานในทกุโหมด

5.15 Mobility CHK
เซก็การทาํงานของอปุกรณ์
หากเลอืก เปิ ด อปุกรณ์ประเภท home omit จะต้ องมกีารทริกในโหมด Home และเซนเซอร์ อน่ืจะต้ องมกีารทริ กใน
โหมด Disarm ในทกุๆ 4,8,12 ชว่ัโมง หากมกีารทริ กจะเร่ิ มทาํการเร่ิ มนบัใหม่ หากไมม่กีารทริ กในเวลาทก่ีําหนด เคร่ื อง
ควบคมุจะทาํการโทรแจ้ งไปยงัเบอร์ ทก่ีําหนดไว้
* หากเลอืก ปิ ด เซนเซอร์ ไมจ่าํเป็ นต้ องทริ กสญ
ั ญาณใดๆ

5.16 Siren Delay
ตง้ั คา่หนว่งเวลาของ siren ภายนอก คอื หลงัจากทเ่ีคร่ื องควบคมุ Alarm สามารถตง้ั คา่ได้ วา่อกีก่ีนาทจีงึจะ
ให้ Siren ภายนอก Alarm หากเลอืกปิ ด Siren ทเ่ีคร่ื องควบคมุและ Siren ภายนอกจะ Alarm พร้ อมกนั

5.17 Warning Beep
เตอืนการทาํงานผดิพลาดของอปุกรณ์ คอื หากเคร่ื องควบคมุหรื อเซนเซอร์ ตรวจพบวา่ทาํงานผดิพลาด เชน่
แบตเตอร์ ร่ี ออ่น , แทมเปอร์ ทาํงาน ฯลฯ เคร่ื องควบคมุจะเตอืนทกุๆ 30 วนิาททีห่ีน้ าจอ LCD

6. Tel.Setting (กําหนดเบอร์ โทรแจ้ งเตอืน)
6.1 Tel. Number
B-HSA6403-PS สามารถกาํหนดได้ 3 เบอร์ (สามารถแจ้ งเตอืนได้ เฉพาะแบบเสยีงเทา่นนั ้ )
B-HSA6404-GSM สามารถกําหนดได้ 6 เบอร์ (สามารถแจ้ งเตอืนได้ ทง้ั แบบเสยีงและแบบข้ อความ)
ในกรณีทเ่ีลอืกแบบข้ อความระบบจะให้ กาํหนดวา่จะรับข้ อความเง่ือนไขใดบ้ าง ดงัน ้ี
All Event คอื ระบบจะสง่ข้ อความทกุอยา่งทง้ั การ Alarm และการ Arm /Disarm /Home arm ระบบ
Alarm Event ระบบจะสง่ข้ อความเฉพาะการ Alarm เทา่นนั ้
Status Event ระบบจะสง่ข้ อความเฉพาะการ Arm /Disarm /Home arm ระบบ

6.2 Rec. Address
อดัเสยีงแจ้ งเตอืน คอื หลงัจากทเ่ีคร่ื องควบคมุมกีาร Alarm ระบบจะโทรแจ้ งไปยงัเบอร์ ทก่ีาํหนดโดยจะแจ้ ง
ด้ วยเสยีงทท่ีาํการบนัทกึเอาไว้ สามารถ บนัทกึเสยีงได้ 10 วนิาที

6.3 Test report
ทดสอบการโทรแจ้ งเตอืน สามารถเข้ ามาทเ่ีมนนูแ้ีล้ วให้ ระบบโทรแจ้ งไปยงัเบอร์ โทรทก่ีําหนดไว้ ได้ เพอ่ืทาํการ
ทดสอบสญ
ั ญาณการแจ้ งเตอืน

ลกัษณะการโทรแจ้ งเตือน
1.หลงัจากระบบ Alarm จะทาํการโทรแจ้ ง หรื อสง่ SMS ไปยงัเบอร์ ทก่ีําหนดไว้ ตามลาํดบั
2.เบอร์ ทถ่ีกูโทรแจ้ งจะต้ องกดเลข 9 หลงัจากท่ี รับสายและระบบแจ้ งเหตจุนจบ หากเบอร์ ทถ่ีกูแจ้ งไมร่ับสาย หรื อรับสายแล้ วไม่
กดเลข 9 ระบบจะโทรไปเบอร์ ถดัไป (กดเลข 9 เพอ่ืรับทราบการเกดิเหต)ุ
3. หากระบบโทรแจ้ งครบเบอร์ ตามลาํดบัแล้ วแตไ่มม่กีารกดเลข 9 เพอ่ืให้ ระบบรับทราบ ระบบจะโทรวนอกีครัง้ (โทรวนสงูสดุ 5
รอบ )

วิธีการโทรส่ั งงาน
1. โทรไปยงัเบอร์ ของเคร่ื องควบคมุ
2. พอโทรตดิกร่ิ งแรก ให้ รี บวางทนัที
3. รอ 5-10 วนิาที แล้ วโทรอกีครัง้
4. จะได้ ยนิเสยีงป๊ี ปๆ ให้ ใสร่หสัผา่น 4 หลกั
5.หากใสร่หสัผา่นถกูต้ องจะได้ ยนิเสยีง บป๊ียาว
6. หลงัจากเข้ าระบบแล้ วให้ ป้ อนคาํสง่ัตามน ้ี
กด 2 เพอ่ื Arm Away
กด 3 เพอ่ื Disarm
กด 5 เพอ่ืเช็คสถานะหน้ าเคร่ื อง บป๊ียาว 1 ครัง้หมายถงึ Arm away
บป๊ี 2 ครัง้หมายถงึ Disarm
บป๊ี 3 ครับ้หมายถงึ Home Armed
กด 7 เพอ่ืเปิ ดเสยีงไซเรน
กด 8 เพอ่ืปิ ดเสยีงไซเรน
กด 9 หรื อ 0 เพอ่ืวางสาย

